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Voorwoord

Al sinds langere tijd publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) met enige 
regelmaat rapportages over de actuele godsdienstige situatie in ons land. Religie binnen 
en buiten verband presenteert cijfers over de aantrekkingskracht van de kerken, de deel
name aan godsdienstige bijeenkomsten en de houding van de Nederlanders tegenover 
kerkelijke leerstukken en de christelijke geloofstraditie. Uitvoerig wordt ingegaan op 
verschillen tussen leeftijdsgroepen in religieus opzicht. In een afzonderlijk hoofdstuk 
wordt aandacht besteed aan alternatieve vormen van spiritualiteit, aan christen
migranten en de opvattingen van moslims in ons land.

Het overheersende beeld is dat van een ontkerkelijking die zich over een breed front 
manifesteert: problemen bij de rekrutering van ambtsdragers en professionals, terug
lopend vertrouwen onder de bevolking, een slinkend aantal leden en kerkgangers, 
kerkgebouwen die gesloten worden, kerkgemeenschappen die verdwijnen.

In een tijd waarin druk gediscussieerd wordt over deregulering en decentralisatie krijgt 
de maatschappelijke rol van geloofsgemeenschappen een hernieuwde actualiteit. De 
belangrijke rol die plaatselijke kerken blijken te spelen als bron van maatschappelijke 
inzet en als milieu waarin burgers gemobiliseerd worden tot hulpbetoon aan anderen 
(bv. in de vorm van vrijwilligerswerk) is een internationaal gegeven. Na decennia van 
onaf gebroken ontkerkelijking roept dit de vraag op door wie of wat de leemte die daar
door lijkt te ontstaan gevuld zal worden.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland

Nederland en Noordwest-Europa mondiaal een uitzondering
Op basis van uitgebreid internationaal vergelijkend onderzoek komen Pippa Norris en 
Ronald Inglehart tot de volgende conclusie: ‘the world as a whole now has more people with 
traditional religious views than ever before – and they constitute a growing proportion of the world’s 
population.’ Van een zelfverklaarde voorhoede in het secularisatieproces verschijnt 
NoordwestEuropa sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds vaker in publicaties 
als de uitzondering op de regel van een nog altijd in over weldigende mate religieuze 
wereld. Ook Europeanen zijn trouwens in grote meerderheid aangesloten bij een kerk en 
tellen weinig atheïsten. De sterkste kerkelijke deelname vinden we in roomskatholieke 
en oostersorthodoxe regio’s. Het beeld kan grofweg als volgt worden samengevat: 
in een land als Polen veel kerkelijke betrokkenheid, zowel qua lidmaatschap als qua 
participatie; in Scandinavië veel nominaal lidmaatschap, waarbij men in groten getale 
is aangesloten maar weinig actief deelneemt; in Nederland naar verhouding weinig 
kerkleden, maar de wel aangeslotenen vallen niet op door kerkelijke passiviteit; voor 
bijvoorbeeld Frankrijk geldt: in beide opzichten veel kerkelijke distantie. Qua geloofs
overtuigingen valt ons land niet op door een bijzondere positie binnen Europa; de 
typering van Nederland als een zeer geseculariseerd land spoort hoogstens met de cijfers 
als het gaat om lidmaatschap. Maar achter dat tamelijk formele gegeven verschilt de 
mate van religieuze onzekerheid en twijfel hier te lande niet van wat we elders in Europa 
aantreffen.

Afbrokkelende maatschappelijke betekenis van de kerken
De positie van de Nederlandse kerken is de afgelopen decennia over een breed front 
sterk verzwakt. Uit kerkstatistieken komt een gestage inkrimping naar voren: qua 
ledental, qua kerkgang, gelet op de deelname aan kerkelijke rituelen, op het aantal kerk
gebouwen en kerkelijke gemeenschappen, wat betreft de rekrutering van ambtsdragers 
en professionals. Het profiel van de overblijvende kerkleden is bovendien niet dat van de 
belangrijkste dragers van het moderniseringsproces. Voor een groot deel van de bevol
king lijken de kerken als een soort openbare nutsbedrijven te fungeren: niet bedoeld 
om je activiteiten er voortdurend op af te stemmen, maar om er gebruik van te maken 
als dat nodig is, bij biografische overgangsmomenten bijvoorbeeld, nationale gebeur
tenissen of collectieve rouwverwerking. De ontkerkelijking komt eveneens onverhuld 
uit enquête cijfers naar voren. In 1958 rekende zich nog ruim driekwart van de bevolking 
tot een kerkgenootschap, anno 1980 gold dit voor de helft, anno 2012 voor nog maar 
30% van de Nederlanders. Halverwege de jaren tachtig bezocht 17% van de bevolking elke 
week een kerk, inmiddels geldt dat voor 10%. Nadere analyses suggereren dat ontkerke
lijking in Nederland vooral een generatieverschijnsel is en voornamelijk het gevolg van 
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 cohortvervanging. Vergeleken met een halve eeuw terug is ook de pastorale betekenis 
van de kerken in de beleving van de Nederlanders behoorlijk geslonken. Het vertrouwen 
in de kerken is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Zij hebben hun vroegere monopolie 
op morele antwoorden moeten opgeven en worden, ook door veel kerkleden, niet als de 
enige relevante instanties op de zingevingsmarkt gezien. Morele onzekerheid door de 
grote verscheidenheid van normen vandaag de dag en door het snelle tempo waarin zij 
veranderen, treffen we beide duidelijk vaker aan bij kerkleden dan bij buitenkerkelijken 
en eveneens vaker bij gelovigen dan bij atheïsten of agnosten.

Kerken blijven maatschappelijk van belang
Toch vormen de kerken in het hedendaagse Nederland in allerlei opzichten een factor 
van belang. Vergeleken met andere organisaties op het maatschappelijke middenveld 
is hun bindingskracht nog steeds groot. De langdurige leegloop bij de (vooral grote en 
vrijzinnige) kerken laat onverlet dat zij er als weinig andere organisaties in slagen het 
leeuwendeel van de in hun terrein geïnteresseerden te verenigen binnen hun orga
nisatie. Ook vandaag de dag werken tal van maatschappelijke organisaties vanuit een 
confessionele basis (van onderwijsinstellingen tot politieke partijen, van internatio
nale hulporganisaties tot vakbonden, van zorginstellingen tot omroepen). Nog altijd 
vormen de kerken belangrijke sociale gemeenschappen en de plaatselijke gemeente of 
parochie is ook in het hedendaagse Nederland een van de belangrijkste plaatsen waar 
Nederlanders elkaar regelmatig ontmoeten en gemotiveerd worden voor maatschap
pelijke participatie. Dat kerken een belangrijke bron van de maatschappelijke inzet van 
burgers vormen is een internationaal gegeven. Het geldt ook voor ons land. Het percen
tage vrijwilligers onder de regelmatige kerkgangers bedraagt door de jaren heen meer 
dan het tweevoudige van dat onder de buitenkerkelijken en mensen die nooit een kerk 
bezoeken. Dat verschil blijft groot, ook als gecontroleerd wordt voor een breed scala aan 
kenmerken die in de literatuur vaak genoemd worden als correlaten van het al dan niet 
doen van vrijwilligerswerk. En kerkgangers zijn niet alleen oververtegenwoordigd bij 
godsdienstig gericht vrijwilligerswerk, maar ook bij seculier vrijwilligerswerk dat niet 
gerelateerd is aan een kerkelijke gemeenschap.

Jeugd en ouders naar elkaar toegegroeid
Jongeren vormden halverwege de jaren zestig nog de meest kerkse groep onder de bevol
king. In de periode daarna ontwikkelden de jongste leeftijdscategorieën zich vervolgens 
tot koplopers in het ontkerkelijkingproces. Bij de relatief grote distantie ten aanzien van 
het kerkelijk leven onder de jeugd voegden zich in latere jaren ook de leeftijdsgroepen 
tussen 35 en 54 jaar, zodat de scheidslijn inmiddels verschoven is naar de Nederlandse 
senioren, die zich duidelijk onderscheiden van hun jongere landgenoten. Binnen Neder
landse families zijn het de grootouders die in kerkelijk opzicht een echt aparte positie 
innemen. Het algemene beeld is toch wel dat zowel de ouders als hun kinderen ver ver
wijderd zijn geraakt van het jeugdgeloof van de ouders. Nederlanders van gereformeerde 
huize vormen in alle opzichten de meest godsdienstige groep. De intergenerationele 
continuïteit is bij hen ook het grootst.
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Afzonderlijke ontwikkeling bij de kerkjeugd
Hoe jonger des te minder vertrouwd met een godsdienstige opvoeding, hoe jonger des 
te minder vaak lid van een kerk en kerkganger, des te minder geneigd tot bidden en Bij
bellezing. Tegelijkertijd vonden we aanwijzingen voor een groeiende polarisatie in de 
jongerenwereld. Terwijl de jeugd als geheel, net als de Nederlandse bevolking, steeds 
gedistantieerder staat tegenover de godsdienst en het kerkelijk leven, lijkt zich onder de 
kerkelijke jeugd een omgekeerde ontwikkeling voor te doen. De steun voor de opvatting 
dat men zich zonder meer aan de kerkelijke voorschriften dient te houden liep duidelijk 
terug onder de oudste kerkleden, maar groeide onder de jonge kerkleden. Sinds begin 
jaren negentig daalt onder de kerkjeugd het percentage dat nominaal lid is ten faveure 
van het percentage dat zijn lidmaatschap omzet in regelmatige kerkgang. Ook het 
vertrouwen in de kerken en godsdienstige organisaties ligt bij de kerkelijke jeugd niet 
alleen hoger dan bij de niet kerkelijke leeftijdgenoten, maar ook duidelijk boven dat 
van de oudere kerkleden. Wat betreft de inhoud van het geloof kan eveneens gesproken 
worden van een revitalisering van de traditionele christelijke geloofstraditie onder de 
jongere kerkleden. Al sinds langere tijd stijgt het percentage kerkelijke jongeren dat zich 
uitdrukkelijk als een gelovig of religieus mens beschouwt. Vaker dan zijn oudere geloofs
genoten gelooft de kerkelijke jeugd zonder twijfel in God. Kerkelijke leerstellingen 
werden door haar in groeiende mate onderschreven. Dat geldt met name voor het geloof 
in het bestaan van de hel en de duivel, maar ook als we de christelijke traditie als totaal
pakket tot uitgangspunt nemen, bij de onderschrijving van alle leerstellingen. Het meest 
van alle kerkleden beschouwt de jongste garde een sterk geloof als belangrijkste waarde 
in het leven. De hertraditionalisering blijkt een trend die in zowel protestantse als 
katholieke kring waarneembaar is, wel handhaven de protestantse jongeren in alle 
jaren een duidelijk hoger niveau van christelijke orthodoxie. Met name in katholieke 
kring zijn er aanwijzingen van een hardekerneffect onder de jeugd, een proces waarbij 
 gaandeweg alleen de meest trouwe gelovigen nog aanschuiven in de kerkbanken.

Kerk en geloof vallen niet samen
Al bestaat er een duidelijk relatie tussen kerkelijkheid en gelovigheid, ze vormen geen 
twee kanten van dezelfde medaille. De onderzoeksgegevens wijzen op een duidelijk 
sterkere afbrokkeling van de band met een kerk dan van het geloof in een God of hogere 
macht of van de zelfdefiniëring als een gelovig of religieus mens. Buitenkerkelijken zijn 
niet per se religieus of spiritueel ongevoelig, zoals kerkleden (katholiek of protestant) 
niet altijd in alle opzichten overtuigd gelovige of in spiritualiteit geïnteresseerde men
sen zijn. Meer dan vier op de tien buitenkerkelijken rekent zich niet tot de atheïsten 
of agnosten, maar gelooft in een God of zoiets als een hogere macht. Vier op de tien 
buitenkerkelijken onderschrijft minstens één kerkelijke leerstelling. Het is waarschijn
lijk dat begrippen als een leven na de dood, bidden of religieuze wonderen door veel 
buitenkerkelijken niet in de traditioneel christelijke zin worden opgevat. Er blijken forse 
verschillen te bestaan tussen mensen die van huis uit onkerkelijk zijn en mensen die 
ooit zelf de kerk hebben verlaten. Hoewel ook bij de eerste groep omvangrijke minder
heden zichzelf als religieus of spiritueel zien, in een God of hogere macht geloven of in 
een leven na de dood, ligt het percentage onder de exkerkleden toch steeds duidelijk 
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hoger. Het spiegelbeeld van religieus geïnteresseerde buitenkerkelijken vormen niet 
gelovige of maar beperkt gelovige kerkleden. We treffen die vaker onder de katholieken 
dan onder de protestanten aan. Een opvallende tendens is dat de bereidheid om het 
complete pakket aan orthodoxe leerstellingen te onderschrijven bij kerkse kerkleden al 
sinds begin jaren negentig een stijgende tendens vertoont. Qua zelfdefinitie bestaan er 
aanzienlijke verschillen tussen de grootste Nederlandse kerkelijke stromingen. Van huis 
uit ge reformeerden beschouwen zich in meerderheid als een zeer gelovig mens, van huis 
uit Nederlands hervormden doen dit wat minder uitgesproken en katholieken houden 
nog vaker een slag om de arm.

‘Religieus’ en ‘spiritueel’ sluiten elkaar niet uit, maar worden niet altijd hetzelfde 
opgevat
De opkomst van een spiritueel milieu dat maar ten dele overlap vertoont met dat 
van de kerken en de traditionele christelijke godsdienstigheid, lijkt te wijzen op een 
 deïnstitutionalisering van de religie. ‘Zelfspiritualiteit’ – de overtuiging dat de zin van 
het leven ligt in de ontdekking van je ware ik, je authentieke zelf – lijkt een kernelement 
van veel hedendaagse spirituele belangstelling. De mening dat je de zin van het leven 
moet vinden in je unieke innerlijke ervaring en het ontwikkelen van je eigen ver mogens 
is wijdverbreid. Bijna negen op de tien Nederlanders is het daarmee op zijn minst enigs
zins, meer dan vier op de tien zelfs in hoge mate eens. De term ‘spiritueel’ is sinds de 
jaren negentig in zwang gekomen. Momenteel blijken evenveel Nederlanders zich als 
een spiritueel mens te zien als zich als een religieus mens te beschouwen (ruim 40%). 
Tussen de twee zelfkwalificaties bestaat een samenhang. Ze sluiten elkaar ook in de 
ogen van veel kerkgangers en orthodoxe christenen niet uit. Het lijkt waarschijnlijk dat 
in kerkelijke/godsdienstige milieus bij ‘spiritualiteit’ gedacht wordt aan andere interes
ses (meer in de christelijke, binnenkerkelijke spirituele traditie) dan aan bijvoorbeeld 
newageachtige denkbeelden en praktijken. Regelmatige kerkgangers zien zichzelf 
vaker als ‘beslist een spiritueel mens’, hebben zich ook vaker en op meerdere manieren 
in  spirituele onderwerpen verdiept, maar ze hebben minder op met magische noties en 
praktijken (astrologie, helderziendheid, aura’s enz.) en het gebod van de zelfspirituali
teit de zin van het leven te zoeken in je eigen innerlijk en de ontwikkeling van je eigen 
vermogens. In zekere mate lijkt sprake van supplementering van het reguliere kerkelijke 
aanbod via spirituele onderwerpen en activiteiten.

Een belangrijke ontwikkeling: de opkomst van migrantenreligies, christelijk en 
niet-christelijk
Naast bijvoorbeeld moslims, hindoes en boeddhisten zijn er ook veel  christenmigranten 
in ons land. Over het exacte aantal bestaat grote onduidelijkheid, veel schattingen 
 cirkelen rond de 800.000. Veel onderzoek is er niet, maar uit die er zijn, komt het beeld 
van een grote vitaliteit naar voren en van een bonte verscheidenheid: naar taal, cultuur, 
etnische achtergrond, theologie, organisatiestructuur, aantrekkingskracht. De gemeen
tes en voorgangers lijken in allerlei opzichten een belangrijke rol te spelen bij de 
integratie van de groepen in de Nederlandse samenleving.
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Op religieuze ontwikkelingen in de Nederlandse moslimwereld is uitvoerig ingegaan 
in het eerder verschenen rapport Moslim in Nederland. Hier hebben we ons ertoe beperkt 
enkele gegevens die betrekking hebben op de christelijke godsdienstigheid te plaatsen 
naast gegevens die onder Turken en Marokkanen zijn verzameld. Qua religieuze zelf
definiëring en godsdienstige praktisering zijn er grote verschillen met de Nederlandse 
bevolking als geheel. De helft van de Marokkanen en driekwart van de Turken vindt dat 
je moet leven volgens de regels van de islam. Het percentage Nederlanders dat meent 
dat je je aan kerkelijke voorschriften hebt te houden ligt aanzienlijk lager. Waar het om 
het publieke karakter van de godsdienst gaat, liggen de groepen minder uiteen. Zowel 
Turken als Marokkanen vinden in grote meerderheid dat geloof en politiek gescheiden 
moeten worden; dat geldt ook voor twee derde van de bevolking als geheel. Als de cijfers 
voor de twee allochtone groepen vergeleken worden met die voor de leden van de twee 
grootste kerkgenootschappen in ons land dan vallen de verschillen kleiner uit.
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Droge voeten: inleiding

‘Welke vaderlandse provincie men bezoeke, in welke richting men het land doorkruise, 
honderd malen ziet men er aan de horizont, uit geboomte of aan de overzijde van een 
water, eeuwenoude kerken haar daken of torens verheffen.’ Zo schreef Conrad Busken 
Huet, enige jaren na zijn terugkeer uit NederlandsIndië, in Het land van Rembrand (Busken 
Huet 1980: 146). Maar dat was 130 jaar geleden en het is de vraag op hoeveel plaatsen in 
ons land een tot het leven teruggekeerde Busken Huet in de nabije toekomst nog zo veel 
kerktorens zal zien oprijzen.

Ons land heeft bijna zes maal zo veel kerken als molens.1 Het getuigt van een verleden 
waarin de christelijke boodschap van geen geringere waarde werd geacht als droge 
voeten en waarin missionering of zending het religieuze equivalent vormde van inpol
dering. Het beeld ziet er vandaag de dag toch wel anders uit. Busken Huet kwam destijds 
al tot de constatering dat de Nederlanders een opvallende esthetische onverschilligheid 
ten aanzien van hun kerken aan de dag leggen. Hij leverde daar ook een verklaring bij: 
‘Zij hielden meer van hunne dijken dan van hunne kerken, omdat hunne dijken eene 
schepping waren van hun eigen brein, hunne kerken slechts eene van buiten geleerde 
les. […] Waar nooit één dijk onvoltooid bleef, daar worden de verwaarloosde of in den 
steek gelaten kerkgebouwen schier bij honderdtallen aangetroffen.’ (Busken Huet 1980: 
150151). Daar lijkt het inderdaad op. Vanaf het jaar 1200 tot nu verrezen er naar schatting 
19.000 kerkgebouwen in ons land (bevolkt door – alweer typisch Nederlands – honder
den kerkgenootschappen2). Daarvan zijn er vandaag de dag nog zo’n 7000 over, ruim 
een derde dus.3 Volgens een zwarte prognose van de Taskforce Kerkgebouwen zouden de 
komende decennia 15002000 kerkgebouwen met sloop bedreigd worden.4 Er zijn zelfs 
verwachtingen opgesteld waarin de komende tien jaar zo’n kwart van de huidige kerk
gebouwen leeg komt te staan en er ongeveer 1100 gesloten worden, dat is twee per week.5

Aan hun dijken bleven Nederlanders aanzienlijk meer gehecht. Eerder dan in het ge
geven dat zij deze als hun eigen creatie zien (‘God schiep de wereld, de Nederlanders 
Nederland’), lijkt de verklaring gezocht te moeten worden bij veiligheid. De Nederlandse 
delta is laaggelegen en dat heeft door de eeuwen heen ervoor gezorgd dat veiligheid op 
een typisch nationale wijze niet vanzelfsprekend was; de geschiedenis van Nederland is 
ook die van het dreigende water. Een derde van ons land ligt onder de zeespiegel, de helft 
bestaat uit polders. Zonder zo’n 18.000 kilometer aan dijken (en duinen) zou twee derde 
van het land regelmatig onder water staan. Met dijken bedwingen wij rivieren en keren 
wij hoge waterstanden, zodat wij droge voeten houden. De ramp van 1953, klimaatveran
deringen, stijgende zeespiegels, bodemdaling: ze hebben geleid tot de herinrichting van 
ons land vanuit waterstaatkundige principes, vanuit technische en politieke afwegingen 
(Van Hall 2005). Tot nuchtere technologie en de Deltawerken als modern wereldwonder. 
Niet veiligheid (en welstand) hebben tot lege kerken geleid, maar de constatering dat 
deze bereikbaar waren door eigen ingrijpen, zonder Gods tussenkomst af te wachten. 
Volgens menig auteur was het de maakbaarheid van de wereld waardoor de hemel 
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 ontvolkt raakte (bv. Gauchet 1985; Schmidt 2007). Gods geest, zo lijkt het, zweeft niet 
langer over de wateren.

De afbraak of herbestemming van zo veel kerkgebouwen getuigt volgens sommigen 
van een collectieve godsdienstige amnesie – een term van de Franse socioloog Danielle 
HervieuLéger, zij spreekt van een ‘geheugenketen’ (chaîne de mémoire croyante) die ver
broken dreigt te raken (HervieuLéger 1993). Niet de directe ervaring van God, rituelen 
of heilige mysteries, maar de band met de traditie, het collectieve geheugen beslist 
volgens haar over de toekomst van religie. En dat collectieve geheugen voor religieuze 
gebruiken, symbolen en denkbeelden is aan het vervagen in moderne samenlevingen. 
Betekent het dat Nederlanders niet langer ontvankelijk zijn voor religie? Vinden zij die 
wellicht elders, vaak ver ‘voorbij het kerkgebouw’ (Post 2010)? Hoewel het weinig zegt 
over de intensiteit waarmee zij worden beleefd of de impact ervan op andere praktijken 
suggereert tijdsbestedingonderzoek dat godsdienstige activiteiten maar een gering 
tijdsbeslag binnen het totale patroon aan bezigheden vertegenwoordigen: om precies 
te zijn gemiddeld 0,4 uur in een doorsnee week; bij actieve gelovigen is dat 2,5 uur (Van 
Houwelingen en De Hart 2013). Vergeleken met de uren die gaan zitten in bijvoorbeeld 
huishoudelijke of betaalde arbeid, onderwijs of persoonlijke verzorging (slapen, eten) is 
dat geen grote post. Of Nederlanders daarmee ook weinig belang hechten aan religie en 
spiritualiteit is een andere vraag, die in deze publicatie aan de orde wordt gesteld.

In het vorig jaar verschenen rapport Moslim in Nederland zijn uitvoerig de religieuze op
vattingen en praktijken van Nederlandse moslims beschreven en de veranderingen 
geanalyseerd die zich daarin hebben voorgedaan (Maliepaard en Gijsberts 2012). In het 
huidige rapport wenden we de blik naar de christelijke wereld en de ontwikkelingen 
die daar vallen waar te nemen. Het rapport Zwevende gelovigen (De Hart 2013) besprak 
ontwikkelingen in de kerkelijkheid, gelovigheid en de verbreiding van alternatieve spiri
tualiteit, maar ging niet verder dan 2006. Het accent lag op de alternatieve spiritualiteit. 
Sindsdien zijn daarover door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) enkele nieuwe 
gegevens verzameld en ook op het terrein van de gevestigde, institutionele godsdienst. 
In eerdere edities van de godsdienstige rapportages van het scp is onder andere apart 
aandacht geschonken aan de christenmigranten en religie als bron van maatschappelij
ke inzet (o.a. Becker en De Hart 1997; De Hart 1999, 2009; Dekker en De Hart 2002, 2006a, 
2006b). Dit keer gaan we vooral nader in op de houding van de jeugd. Zoals zal blijken, 
valt daar een opvallende ontwikkeling waar te nemen.

Dit rapport is een voortzetting van enkele eerdere publicaties. Het gaat dan vooral om de 
rapporten God in Nederland 1966-1996, God in Nederland 1996-2006, Godsdienstige veranderingen 
in Nederland en Zwevende gelovigen: oude religie en nieuwe spiritualiteit, dat in 2011 verscheen 
en waarvan het scp onlangs een nieuwe druk uitbracht (Dekker et al. 1997; Bernts et al. 
2007; Becker en De Hart 2006; De Hart 2013). Voor de belangrijkste ontwikkelingen die in 
deze studies de revue passeerden, worden nu de lijnen doorgetrokken aan de hand van 
meer recente gegevens. Centraal staat de vraag of de ontkerkelijking en afbrokkeling van 
het traditionele christelijke geloof zich verder hebben doorgezet. Welke ontwikkeling 
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geven de kerken binnen ons land te zien en wat zijn de belangrijkste veranderingen in de 
houding van de Nederlanders tegenover de kerken? Is hun rol in de Nederlandse samen
leving uitgespeeld aan het raken, vormen zij nog een factor van enig maatschappelijk 
belang? En in hoeverre sporen de kerkelijke ontwikkelingen met veranderingen in het 
geloof? Is ontkerkelijking hetzelfde als het verval van de traditioneel christelijke levens
visie, bestaat er ook geloof buiten de kerkmuren, kunnen buitenkerkelijken wel over 
één kam worden geschoren? Doen zich generatieverschillen in de ontwikkelingen voor? 
Er is wel verondersteld dat zich momenteel een nieuwe gevoeligheid voor spiritualiteit 
manifesteert (Bernts et al. 2007; De Hart 2011, 2013). In hoeverre vormt nieuwe spirituali
teit een alternatief voor de kerkelijke godsdienst? Blijft zij beperkt tot mensen die wel in 
 religieuze thema’s zijn geïnteresseerd maar niet in kerken of strekt zij zich uit tot de krin
gen van kerkelijke gelovigen? Met de veranderingen in christelijk en spiritueel Nederland 
is natuurlijk maar een deel van het verhaal verteld. Daarnaast zullen we aandacht beste
den aan de positie en betekenis van migrantenreligies. Volgens de filosoof David Hume 
is een boek zonder cijfers en feiten waardeloos, ook als het om  godsdienstige onder
werpen gaat.6 In die cijfers is hier, naar goed scpgebruik, rijkelijk voorzien.

Wat kan de lezer verwachten? In hoofdstuk 1 beginnen we met de vraag hoe de situatie 
in ons land zich verhoudt tot die in andere landen. We begeven ons over de lands grenzen 
en starten onze verkenning met een opname via de groothoeklens. We kiezen de wijd
ste invalshoek en werpen een blik op religieuze langetermijnontwikkelingen onder de 
wereld bevolking. Neemt Nederland een afzonderlijke positie in binnen Europa, in kerke
lijk opzicht en wat betreft het geloof? Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de belangrijkste 
ontwikkelingen tijdens de afgelopen decennia op kerkelijk terrein geanalyseerd, op 
basis van tellingen die de kerken zelf bijhouden en op basis van wat enquêtes daarover 
leren. Kerkelijk lidmaatschap en kerkelijke deelname komen ter sprake, maar ook het 
vertrouwen in de kerken en hun uitspraken. Speciale aandacht besteden we aan verschil
len tussen jong en oud, aan de levensbeschouwelijke socialisatie en aan de jeugd binnen 
en buiten de kerken. Hoofdstuk 3 maakt vervolgens de balans op met betrekking tot 
ontwikkelingen in het geloof: het geloof in een God of hogere macht, de zelfdefinitie 
als al dan niet religieus en het geloof in traditionele leerstellingen zoals dat in een leven 
na de dood, de Bijbel als Gods woord, en hemel, hel en duivel. We vergelijken godsdien
stige milieus en kerkrichtingen met elkaar en stellen ons de vraag in hoeverre geloof 
nog met kerkelijkheid samenvalt. Opnieuw gaan we afzonderlijk in op verschillen tus
sen de leeftijdsgroepen en tussen de jeugd binnen en buiten de kerken. In hoofdstuk 4 
beperken we ons niet langer tot het christelijke en kerkelijke milieu. Het hoofdstuk start 
met een typering van het huidige Nederlandse levensbeschouwelijke landschap en alter
natieve vormen van spirituele belangstelling die zich lijken aan te dienen. Daarop gaan 
we vervolgens nader in en we stellen de vraag in hoeverre een spirituele zelfdefinitie 
en sterk op het individu gerichte waarden zich afspelen buiten een christelijke context. 
Daarnaast gaan we, zoals gezegd, in op een andere belangrijke ontwikkeling: de op
komst van migrantenreligies in ons land, waarbij we ons richten op christenmigranten 
en moslims. Tot besluit wordt in hoofdstuk 5 teruggekeken en vooruitgekeken en op de 
belangrijkste conclusies gereflecteerd.
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Noten

1 Er zijn 1200 molens en naar schatting 7000 kerken, ruim 450 moskeeën en 150 synagogen in 

 Nederland. (http://www.toekomstkerkgebouwen.nl/NL/content/3131/cijfers.htm;   

http://moskeewijzer.hyves.nl/forum/2711010/CeQS/Persbericht_Website_toont_alle_Moskee_n_

van_Nederland/; http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi511e.php)

2 Het Handboek christelijk Nederland telde in 2008 zo’n 650 kerkgenootschappen en kerkelijke 

 groeperingen in ons land (Hoekstra en Idenburg 2008).

3 Katholieken en protestanten hebben van deze nog ruim de helft in gebruik (ongeveer 4000, waarvan 

2300 protestant, 1700 roomskatholiek). 

4 www.hdc.vu.nl/nl/onlineiformatie/ikgn/index.asp

5 http://www.nd.nl/dossiers/kerkenreligie/kerksluiting Er zijn ook andere, meer optimistische 

cijfers. Daaruit blijkt dat het aantal roomskatholieke kerkgebouwen tussen 2008 en 2010 van 

1667 naar 1644 daalde en dat het aantal protestantse kerkgebouwen in Nederland terugliep van 

2650 naar 2535 (http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/twee_kerken_per_week_dicht_ 

cijfers_zeggen_iets_anders_1_780514; vgl. http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/ 

detail/3536742/2013/10/31/Doemscenariosoverkerksloopvallenreuzemee.dhtml).  

6 ‘If we take in our hand any volume; of divinity or school metaphysics, for instance; let us ask, Does it contain any 

abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter 

of fact and existence? No. Commit it then to the flames: for it can contain nothing but sophistry and illusion.’ (Hume 

1975 [1748]: 165.)
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1 Nederland in internationaal perspectief

1.1 Religie mondiaal

Te midden van een wereldbevolking van ruim 1,7 miljard leefden aan het begin van de 
vorige eeuw (in 1910) bijna 612 miljoen christenen en zij vormden daarmee 35% van alle 
aardbewoners. Honderd jaar later waren het er ruim 2,2 miljard (33%) op een wereld
bevolking van inmiddels 6,9 miljard. Het christendom was en is de veruit grootste 
van de wereldgodsdiensten (in 2010 gevolgd door 1,5 miljard moslims en 948 miljoen 
 hindoes). Dat zal voorlopig ook nog zo blijven, al ligt het groeipercentage voor moslims 
hoger: projecties van de ontwikkelingen in de toekomst leveren voor 2050 als prognose 
36% christenen (+0,97%) en 28% moslims (+1,25%). Samen omvatten deze twee dan 
64% van de wereldbevolking (in 1910 was dat nog minder dan 50%).
In sommige landen mag de situatie anders zijn, zoals het onderstaande staatje laat zien, 
kan van de wereldbevolking als geheel vandaag de dag bijna 90% tot een religie gerekend 
worden; mondiaal gezien kan dus bezwaarlijk van een seculier tijdperk worden gespro
ken. ‘The world today is as furiously religious as it ever was, and in some places more so than ever’, 
concludeert Peter Berger, ooit een invloedrijke verdediger van de secularisatiethese, 
in het licht van dit soort cijfers. Hij doet dat in een boek met de veelzeggende titel The 
Desecularization of the World (Berger 1999; vgl. Thomas 2005). De ontwikkelingen in een 
aantal westerse landen – de thuisbasis van alle klassieke, negentiendeeeuwse  theoretici 
die over secularisatie schreven – sporen veelal niet met die op wereldschaal. Op basis 
van cijfers uit de World Values surveys stellen Norris en Inglehart: ‘The publics of virtually all 
advanced industrial societies have been moving toward more secular orientations during the past fifty 
years. Nevertheless, the world as a whole now has more people with traditional religious views than ever 
before – and they constitute a growing proportion of the world’s population’ (Norris en Inglehart 
2004: 5). Onder de bewoners van de aarde worden, naast gelovigen van velerlei signatuur, 
ook sinds jaar en dag agnostici en atheïsten aangetroffen.1 Hun aantal nam de afgelopen 
eeuw sterk toe, maar in 2010 ging het nog steeds om niet meer dan naar schatting 10%, 
respectievelijk 2% van de totale wereldpopulatie (tabel 1.1). Het hoogtepunt van beide 
posities lijkt bovendien al weer enige decennia achter ons te liggen: in 1970 vormden 
beide groepen nog 15% en 4,5% van de wereldbevolking. En hoewel hun omvang groeit 
in de westerse wereld vertonen ze wereldwijd sindsdien een krimpende tendens. Kan op 
basis van deze cijfers tussen 1910 en 1970 gesproken worden van secularisatie, sindsdien 
lijkt mondiaal gezien eerder sprake van desecularisatie. Het valt op dat het percentage 
dat zich tot een ‘andere religie’ rekent in de afgelopen honderd jaar sterk gedaald is. Hoe
wel schakeringen binnen de hoofdstromen zijn toegenomen, lijkt in deze brede zin de 
diversiteit afgenomen.
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Tabel 1.1

Honderd jaar mondiale religieuze ontwikkeling, 1910-2010 (in procenten)

 1910 1950 1970 2000 2010

geen religie 0,2 6,7 19,2 12,9 11,8
waarvan:

agnostici 0,2 5,1 14,7 10,7 9,8
atheïsten 0,0 1,6 4,5 2,2 2,0

wel een religie 99,8 93,3 80,8 87,1 88,2
waarvan:

christenen 34,8 34,2 33,2 32,4 32,8
moslims 12,6 13,6 15,6 21,1 22,5
hindoes 12,7 12,6 12,5 13,5 13,8
boeddhisten 7,9 7,0 6,4 7,3 7,2
andere religie 31,8 25,9 13,1 12,8 12,0

Bron: Johnson en Grim (2013: 12)

Het zwaartepunt van het christendom is al enige tijd aan het verschuiven van Noord naar 
Zuid, van het oude continent naar LatijnsAmerika (Brazilië, Mexico), Afrika (Nigeria, 
Kongo) en het Verre Oosten (China, de Filippijnen, India). In de top 10 van landen met 
de meeste christenen bevond zich in 1910, behalve de Verenigde Staten, maar één niet 
Europees land: Brazilië; destijds leefde 66% van alle christenen in Europa. In 2010 was 
dit percentage geslonken tot 25% en telde de top 10 nog maar twee Europese landen: 
Rusland en Duitsland (Johnson en Grim 2013). Rond 2050 zal naar verwachting rond de 
helft van alle christenen in Afrika en LatijnsAmerika leven en 17% in Azië. Voor een 
religieuze multinational als de roomskatholieke kerk betekent het dat in 2000 nog 
27% van de achterban Europees was, maar dat dit percentage naar verwachting in 2025 
geslonken zal zijn tot 20% en dat het aandeel katholieken in Afrika en Azië tegen die tijd 
groter zal zijn dan in Europa (ca. 29%) – de prognoses suggereren dat de verhouding al
leen nog maar schever zal worden in decennia erna. Al een generatie geleden vormden 
EuropeesAmerikaanse katholieken geen meerderheid meer in hun kerk. Philip Jenkins 
stelt daarom: ‘The twentieth century was clearly the last in which whites dominated the 
Catholic Church’ (Jenkins 2002: 195 e.v.). Een dergelijke verplaatsing van de geografische 
balans vond natuurlijk al eerder plaats, toen vanuit Europa in noordwestelijke richting 
(en weer terug). Na een explosieve groei in de eerste eeuwen in de GrieksRomeinse 
wereld, leefde rond het jaar 500 volgens een schatting 49% van de christenen in Azië 
en 33% in Europa of Rusland. Rond het jaar 1000 gold dit voor respectievelijk 33% en 
57%, in 1200 was de verhouding 30% en 66%, anno 1500 een luttele 4% tegen maar liefst 
94% (Jenkins 2002: 24; vgl. Stark 1996).
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1.2 Religie in Europa: kerkelijkheid

Historisch bezien is het begrip Europa de opvolger van een eerder concept: christen
dom. Als een term met meer neutrale connotaties werd hij aantrekkelijk toen de 
verdeelde naties van het continent liever niet langer herinnerd werden aan hun gedeelde 
gods dienstige wortels. De wisseling van de wacht voltrok zich in een geleidelijk en inge
wikkeld proces tussen de veertiende en de achttiende eeuw (Davies 1996: 7). In politiek 
en ideologisch opzicht liepen de hoogtijdagen van de Res Publica Christiana al zo’n drie 
eeuwen terug op hun eind. Pas in de loop van de vorige eeuw ging het ook gelden voor 
het christendom als levensovertuiging, als richtsnoer van individueel handelen en orga
nisatiebasis onder brede lagen van de bevolking in veel Europese landen. ‘Christianity has 
become a sort of Prussianism and will have to go’ – zo keek de dichter Ezra Pound ertegen aan. 
Na de Eerste Wereldoorlog vormde de Europese cultuur een ruïne, en met haar waren 
ook kerken en geloofsbelijdenissen in zijn ogen tot puin vervallen. Zijn vriend en collega 
T.S. Eliot mocht dan tegenwerpen dat ook een Europeaan die het christelijk geloof ver
werpt, zich nog altijd onmogelijk kan losmaken van een wereld die doordrenkt is van de 
christelijke erfenis – het was een kwestie van tijd en ook dat  stadium zou gepasseerd zijn 
(Gordon 1977: 6768; Wilson 2005: 204).
Het ziet er op dit moment nog niet naar uit dat het al zo ver is gekomen, maar veranderd 
is er zeker veel. Europa – we zeiden het al – ontwikkelde zich in de loop van de vorige 
eeuw van de bakermat van het christendom die het vele eeuwen was, demografisch en 
qua mondiale invloed, tot slechts één van de kernlanden waar christenen verzameld zijn. 
Volgens de World Religion Database kon aan het begin van de twintigste eeuw nagenoeg 
95% van de Europeanen tot het christendom worden gerekend, aan het begin van deze 
eeuw was dat percentage gedaald tot minder dan 80%. Niet alleen het percentage dat 
geen godsdienstige thuisbasis had steeg (tot 15%), ook het percentage moslims nam toe 
(van ruim 2% naar bijna 6%) (Johnson en Grim 2013).
Nog altijd zijn Europeanen in grote meerderheid aangesloten bij een kerk, zonder dat 
dit overigens betekent dat ze daarin in even groten getale actief participeren – vooral in 
een aantal landen met een staatskerk zijn veel nominale leden te vinden. Ook de meest 
recente European Values Study (e vs) treft niet veel atheïsten onder de Europeanen aan. 
Voor massaal beleefd traditioneel christendom moeten we met name in ZuidEuropa en 
delen van OostEuropa zijn: op het Iberische schiereiland en in landen als Italië, Polen, 
 Roemenië, de Oekraïne, Griekenland. Het is de roomskatholieke en oostersorthodoxe 
wereld die gekenmerkt wordt door de sterkste kerkelijke deelname (Halman et al. 2011). 
In de uitkomsten van de e vsenquêtes vallen hier en daar nog altijd de scheidslijnen te 
ontdekken die het Romeinse Rijk al verdeelden in een Latijns en een Grieks sprekend 
deel, en die binnen het christendom werden gesanctioneerd door het Oosters Schisma 
van 1054. Historische, politieke en sociologische verschillen spelen alle een rol. Davie 
bijvoorbeeld, heeft erop gewezen dat etnische identiteit vaak van belang is, geprofi
leerd in verzet tegen de imperialistische aanspraken van als vijandig ervaren naburige 
mogendheden, zoals in het geval van het katholieke Ierland (tegenover het Britse 
anglicisme) en Polen (tegenover het communistische en orthodoxe Rusland). Martin 
heeft laten zien dat de situatie in regio’s waarin de kerk dicht tegen de machtscentra 
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van anciens régimes aanschurkte (bv. Frankrijk of Zweden) verschilt van die in regio’s met 
een meer open religieuze ‘markt’ (Davie 1994, 2013; Martin 1978). Er zijn grote regionale 
verschillen naar culturele context, politieke positie en voorgeschiedenis en de gods
dienstige ontwikkelingen die we in de volgende hoofdstukken voor ons land zullen 
be schrijven, deden zich lang niet altijd op dezelfde wijze of in die mate in andere Euro
pese landen voor. In tegenstelling tot wat in Nederland gebruikelijk werd, gaat bijvoor
beeld in Ierland en Polen nog steeds een meerderheid van de bevolking regelmatig ter 
kerke en rekent ook in ZuidEuropa het overgrote deel van de inwoners zich nog altijd tot 
de (katholieke) kerk.
In vergelijking met de vorige paragraaf blijven we in deze en de volgende paragraaf wat 
dichter bij huis en trekken we een ruime cirkel om ons land, in een vergelijking met 
acht andere Europese landen. We doen dat met gegevens die in 2008/2009 in twee inter
nationale enquêtes verzameld werden: het eerder genoemde European Values Study en de 
module over religie van het International Social Survey Programme (issp). De onderzoeken 
gaan over dezelfde onderwerpen, maar bevragen ze verschillend. Dat blijkt nogal uit te 
maken voor de uitkomsten, hetgeen illustreert hoe ingewikkeld de materie is. De vra
genlijsten maken harde indelingen van het religieuze leven, maar het ontbreekt veel 
ondervraagden aan harde overtuigingen, de cijfers zijn vaak zacht. Velen zijn zoekend of 
onzeker over hun religiositeit, hun opvattingen hebben vaak een tijdelijk karakter – iets 
wat moeilijk in beeld is te krijgen via enquêtes. Met deze waarschuwing in het hoofd 
kijken we naar tabel 1.2.

Tabel 1.2

Religieuze kenmerken van Nederlanders en andere Europeanen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008 

(in procenten)

nl uk dk se pl de ch fr be

rekent zichzelf tot een godsdienst (evs)a 49 56 88 66 95 73 72 49 57
rekent zichzelf tot een godsdienst of geloofsgemeenschap (issp)a 57 67 86 71 87 66 74 51 78
gaat frequent naar de kerk (evs)b 24 20 10 8 72 21 20 12 19
gaat frequent naar de kerk (issp)b 19 29 9 6 64 16 18 11 15

a  In e vs wordt gevraagd of men zich wel of niet tot een godsdienst rekent (en daarna eventueel welke), in 
issp wordt godsdiensten en geloofsgemeenschappen voorgelegd en is ‘geen’ een keuzemogelijkheid.

b  Vermeld zijn de percentages van personen die minstens eens per maand ter kerke gaan. In e vs is de 
vraag: ‘Gelegenheden als huwelijk, begrafenis en doop niet meegerekend, hoe vaak woont u dan een 
godsdienstoefening bij?’ In issp is de vraag: ‘Hoe vaak heeft u gemiddeld in de afgelopen jaren een viering 
of dienst van een geloofsgemeenschap meegemaakt?’

Bron: European Values Study (e vs’08); International Social Survey Programme (issp’08); ontleend aan  
De Hart en Dekker (2013b)
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In de tabel gaat het om de religieuze zelfplaatsing en kerkgang. Nederland heeft met 
Frankrijk de laagste kerkelijkheid, maar valt volgens beide onderzoeken qua kerkgang 
in deze selectie landen niet op door een geringe kerkelijke deelname. In Zweden, 
 Denemarken en Frankrijk is die een stuk lager, in Polen zeer veel hoger. Het beeld kan 
grofweg als volgt worden samengevat: in Polen veel kerkelijke betrokkenheid, zowel 
qua lidmaatschap als qua participatie; in Scandinavië (Denemarken en Zweden) veel 
nominaal lidmaatschap, waarbij men in groten getale is aangesloten maar weinig actief 
deelneemt; in Nederland naar verhouding weinig kerkleden, maar de wel aangeslotenen 
vallen niet op door kerkelijke passiviteit; in Frankrijk in beide opzichten veel kerkelijke 
distantie.

1.3 Religie in Europa: levensbeschouwelijke opvattingen

Voor dezelfde landen als die in het voorgaande ter sprake kwamen, zijn in tabel 1.3 enke
le geloofsindicatoren opgenomen. Het beeld van de religieus ingestelde Polen zet zich 
hier voort: zij kwalificeren zich massaal als een gelovig mens, overtuigd van het bestaan 
van God en deel uitmakend van een geloofsgemeenschap, overigens zonder bijzondere 
belangstelling voor spirituele of bovennatuurlijke zaken. Ook de Denen zien zich vaker 
dan andere volken als een gelovig mens, de Engelsen en Zweden juist vaker als een niet
gelovig mens. Nederland neemt in vrijwel geen enkel opzicht een aparte positie in, of 
het zou moeten zijn dat in ons land minder dan elders het behoren bij een geloofsge
meenschap en spirituele belangstelling (hier gedefinieerd als interesse voor het heilige 
of bovennatuurlijke) in elkaars verlengde liggen: relatief veel Nederlanders zijn spiritueel 
gericht zonder deel uit te maken van een geloofsgemeenschap (al zijn er ook relatief 
weinig daarbij aangesloten zonder spirituele belangstelling). Zweden en Duitsers vallen 
op door een verhoudingsgewijs geringe belangstelling voor beide. Het nogal eens opge
tekende Nederlandse zelfbeeld van een zeer geseculariseerd land spoort hoogstens met 
de cijfers als het gaat om lidmaatschap. Achter dat tamelijk formele gegeven verschilt de 
mate van religieuze onzekerheid en twijfel niet van wat we elders aantreffen.
Overtuigd atheïsme is weinig verbreid in Europa. In Frankrijk en Zweden is het percen
tage mensen dat zich als zodanig betitelt bovengemiddeld, maar ook daar omvat het 
nog altijd nauwelijks een op de vier inwoners. Met als enige uitzondering Polen neemt 
in alle landen een meerderheid of zelfs een ruime meerderheid een tussenpositie in 
tussen uitgesproken ongeloof en traditioneel christelijk geloof. Alleen de Zwitsers zijn 
voor het overgrote deel van oordeel dat ze hun eigen manier hebben om met God in 
contact te komen, buiten elke kerkelijke bemoeienis om; in de andere landen wordt 
dit onderschreven door niet onaanzienlijke minderheden variërend van 33% (Zweden) 
tot 48% (Polen). De relaties tussen kerkelijke deelname en religieus geloof variëren per 
regio. Er is – met de termen van de Engelse socioloog Grace Davie – veel ‘believing without 
belonging’ (Davie noemt Engeland), maar ook ‘belonging without believing’ (bv. in Zweden of 
Noorwegen) en – zo suggereert ander onderzoek – ‘longing for belonging’ (Rusland) (Davie 
1994; HervieuLéger 1999, 2004; Voicu en Tufis 2013; Balakireva en Sereda 2013).
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Tabel 1.3

Religieuze kenmerken van Nederlanders en andere Europeanen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008 

(in procenten)

nl uk dk se pl de ch fr be

religieuze zelfplaatsing (evs)a

een gelovig mens 60 46 71 32 88 49 61 42 60
niet-gelovig 33 47 21 53 9 42 32 40 29
een overtuigd atheïst 7 7 7 15 2 9 7 18 11

religieuze zelfplaatsing (ispp)a

Ik behoor bij een geloofsgemeenschap en beschouw 
mezelf als een spiritueel persoon met belangstelling voor 
het heilige of het bovennatuurlijke. 14 20 18 12 19 10 19 12 10
Ik behoor bij een geloofsgemeenschap maar beschouw 
mezelf niet als een spiritueel persoon met belangstelling 
voor het heilige of het bovennatuurlijke. 25 32 37 29 63 31 41 32 36
Ik behoor niet bij een geloofsgemeenschap maar 
beschouw mezelf wel als een spiritueel persoon met 
belangstelling voor het heilige of het bovennatuurlijke. 25 18 17 18 8 12 19 19 16
Ik behoor niet bij een geloofsgemeenschap en beschouw 
mezelf ook niet als een spiritueel persoon met 
 belangstelling voor het heilige of het bovennatuurlijke. 36 30 28 41 10 48 21 37 38

opvattingen over God (issp)b

Ik geloof niet in God. 20 14 18 20 3 24 10 24 18
Ik weet niet of er een God is en ik geloof niet dat er een 
manier is om dat te weten te komen. 14 16 14 19 6 12 10 16 16
Ik geloof niet in een God die zich met ieder van ons 
 persoonlijk bezighoudt, maar ik geloof wel in een of 
andere hogere macht. 22 12 25 29 6 15 30 13 18
Op sommige momenten geloof ik in God, op andere 
momenten niet. 8 11 9 7 9 11 8 12 14
Ik geloof in God, al heb ik mijn twijfels. 15 20 20 15 14 17 17 19 19
Ik geloof zonder twijfel dat God werkelijk bestaat. 21 27 13 10 62 21 25 16 15
eens met: Alleen het bestaan van God maakt mijn leven 
zinvol (issp) 17 23 12 8 35 17 19 16 10
eens met: Ik heb mijn eigen manier om met God in con-
tact te komen, zonder kerken of religieuze diensten (issp) 38 43 44 33 48 41 65 44 40

a  In e vs is de vraag: ‘Even buiten beschouwing gelaten of u wel of niet naar de kerk gaat, zou u zeggen 
dat u .... bent?’. In issp is de vraag: ‘Welke beschrijving past het beste bij u?’

b  ‘Welke van de hieronder staande uitspraken komt het meest overeen met uw mening over God?’

Bron: European Values Study (e vs’08); International Social Survey Programme (issp’08); ontleend aan 
De Hart en Dekker (2013b)
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In de voorgaande tabel is het transcendentiegeloof weergegeven via cijfers uit het 
issp van 2008. Ook bij andere cijfers, zoals die van de e vs uit hetzelfde jaar, springt 
Polen eruit als een land waar massaal gelooft wordt in een persoonlijke God (80%). 
In Zwitserland, Zweden en ons land vinden we relatief veel mensen die geloven in een 
geestelijke dimensie of levenskracht, in Frankrijk relatief veel mensen die de vraag 
moeilijk te beantwoorden vinden. In de e vscijfers vormen mensen die elk trans
cendentiegeloof afwijzen in ons land een duidelijke minderheid (16%). Wel valt op dat 
het betreffende percentage in alle landen duidelijk hoger ligt dan het percentage dat 
zich in tabel 1.3 omschrijft als uitgesproken atheïst. Het lijkt erop dat er een algemene 
terughoudendheid bestaat om zichzelf als zodanig te typeren, zelfs als men van de gege
ven omschrijvingen een verwerping van een geestelijke dimensie, God of levenskracht 
het dichtst bij zijn opvatting vindt komen. In tabel 1.4 omvat het percentage overtuigde 
atheïsten opnieuw bijna de helft van het percentage dat zich blijkens de vorige tabel 
‘nietgelovig’ noemt. In de meeste landen gaat het om ruim een vijfde; dat is in ons land 
eveneens het geval.

Tabel 1.4

Transcendentiegeloof bij Nederlanders en andere Europeanen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008 

(in procenten)

 nl uk dk se pl de ch fr be alle

Welke stelling komt het dichtst bij wat u gelooft?
persoonlijke God 24 27 22 15 80 23 28 18 22 29
geestelijke dimensie of levenskracht 44 39 35 45 11 41 49 34 38 37
weet niet wat te denken 16 18 19 19 6 12 11 24 20 16
geen geestelijke dimensie, God of levenskracht 16 16 24 24 3 24 12 24 21 18

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: Universiteit van Tilburg (e vs’08)

Een gecombineerde analyse van believing en belonging levert drie verschillende patronen 
op (figuur 1.1). Daarbij hanteren we het zich al dan niet definiëren als een religieus mens 
als indicator naast de frequentie waarmee ter kerke wordt gegaan. Landen als Tsjechië 
en Zweden kunnen in beide opzichten als weinig religieus gelden: een meerderheid 
van de Zweden en Tsjechen geeft aan (vrijwel) nooit ter kerke te gaan en zichzelf tevens 
niet of nauwelijks als religieus te beschouwen. Het andere uiterste vinden we in Polen, 
waar driekwart van de bevolking zichzelf als religieus typeert en bovendien met enige 
regelmaat in een kerk is te vinden (hetzelfde geldt voor Cyprus en in mindere mate voor 
Ierland en Slowakije). Een derde variant is typerend voor Nederland (maar ook Finland, 
België of IJsland): veel minder gewoontekerkgangers dan elders, maar een aanzienlijk 
aantal (32% tot 42%) ‘vrijzwevende’ gelovigen.2 De cijfers illustreren het onderscheid tus
sen religiositeit en kerkelijke deelname. In de beleving van meer dan een kwart van de 
Europeanen en 35% van de Nederlanders vallen de twee niet samen.
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Figuur 1.1

Kerkgang in combinatie met het zichzelf als religieus beschouwena, in zes landen en in Europa als 

geheel, 2012/2013 (in procenten)
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a  Religieus: Afgezien van of u tot een bepaalde godsdienst behoort, hoe religieus zou u zeggen dat 
u bent? (0: helemaal niet religieus <-> 10: zeer religieus; ≥ 5: geldt als religieus). Kerkgang: gaat op 
zijn minst bij kerkelijke feestdagen naar de kerk (versus minder vaak of nooit).

Bron: European Social Survey (ess’12/’13, ronde 6)

1.4 Tot besluit

Een meerderheid van de Europeanen omschrijft zichzelf als een gelovig mens. In een 
land als Rusland heeft de afgelopen tientallen jaren een opvallende herleving van ook 
de politieke invloed van de kerk plaatsgevonden, in Ierland en Polen is nog altijd sprake 
van een sterke godsdienstige betrokkenheid (vgl. De Hart et al. 2013). Als we de blik ver
ruimen tot buiten Europa dan zien de kaarten voor het christendom er zonder meer 
gunstig uit. Het overgrote deel van de inwoners van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, 
beschouwt zich uitdrukkelijk als een godsdienstig mens en behoort tot een kerkgenoot
schap; het grootste deel is bovendien actief lid. Maar de echte ontwikkeling zit in andere 
continenten, Afrika bijvoorbeeld of LatijnsAmerika.
Het percentage atheïsten is mondiaal gering. Ongeveer een op de tien aardbewoners 
gelooft in geen enkele God of hogere werkelijkheid of wil zich daarover niet uitspreken 
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en dat percentage vertoont geen stijgende tendens. De rest van de mensheid is verenigd 
in naar schatting zo’n 8400 religies, waarvan het christendom sinds jaar en dag de 
grootste is. De afgelopen honderd jaar rekende zich steeds ongeveer een derde van de 
wereldbevolking tot het christendom en dat zal binnen afzienbare tijd niet veranderen. 
Voor een belangrijk deel komt dit omdat de verliezen in met name NoordwestEuropa in 
ruime mate worden gecompenseerd door de enorme aanwas bij Pinkstergemeenten en 
charismatische opwekkingsbewegingen in de Derde Wereld (o.a. Anderson et al. 2010). 
Deze christelijke stromingen vormen momenteel bijna 28% van het georganiseerde 
christendom op de wereld.3 Charismatische stromingen die het zoeken in een combina
tie van Bijbel en ervaring – met een strikte moraal en absolutistische waarheidsaanspra
ken en tegelijk een sterke nadruk op de persoonlijke beleving en veel oog voor lokale 
omstandigheden – hebben mondiaal al enige tijd de wind in de zeilen (o.a. Bebbington 
1994; Martin 1996). Vooral de spectaculaire opkomst van de pinksterbeweging heeft de 
aandacht van sociale wetenschappers getrokken. Deze recente en voluntaristische vorm 
van christendom (iets meer dan een eeuw oud) lijkt in het bijzonder aantrekkelijk waar 
mensen snelle omwentelingen hebben meegemaakt van een voormoderne naar een 
postmoderne cultuur. Zij manifesteert zich in tal van varianten en mutaties, met vaak 
flinke regionale verschillen: onder de armen van de Braziliaanse favela’s en de ambitieuze 
ZuidKoreaanse middenklasse, in Nigeria, maar ook in Londen of AmsterdamZuidoost 
(o.a. Martin 2002; Anderson 2004; Kay en Dyer 2004). Bij de pinksterbeweging lijkt 
het vuur op te laaien dat Max Weber voor het Duitsland van zijn dagen als uitgedoofd 
beschouwde door rationalisering en intellectualisering. Hij sprak van een ‘profetisch 
pneuma dat in een stormachtige gloed door de grote gemeenschappen ging en deze 
samensmeedde’ (Weber 1963a: 612).
Het geografische zwaartepunt van het christendom is in de loop van de afgelopen decen
nia drastisch verschoven: van het blanke, op Europa gecentreerde, traditionele chris
tendom naar nietwesterse cultuurgebieden en naar andere etnische groepen (Jenkins 
2002). De groei vindt vandaag de dag voornamelijk plaats in de zuidelijke hemisfeer; de 
ontwikkelingen in vooral Afrika zijn stormachtig. Zo’n honderd jaar geleden was acht op 
de tien christenen een blanke, een percentage dat inmiddels is gedaald tot 43%, nadat 
vanaf ongeveer 1980 blanken een minderheid gingen vormen. Zo’n 7600 westerlingen 
(voornamelijk Europeanen) mogen dan op een doorsnee dag de kerkdeur voor het laatst 
achter zich dichttrekken, daar staan 23.000 nieuwe christenen per dag in Afrika tegen
over. In landen als ZuidAfrika, Swaziland en Zimbabwe groeien inheemse christelijke 
kerken als kool. Hetzelfde geldt voor de Pinksterbewegingen, die ook in bijvoorbeeld 
Brazilië en Chili kunnen bogen op forse groeicijfers. Met andere woorden: in Nederland 
(en andere landen van NoordwestEuropa) is duidelijk sprake van ontkerkelijking en een 
dalende populariteit van traditionele christelijke overtuigingen – we zullen daar nog 
uitvoerig bij stil staan. Maar die ontwikkeling is geen succesvol exportartikel gebleken. 
Europa lijkt een uitzondering te zijn in een wereld die steeds meer christelijke gelovigen 
telt. En ook daar is de situatie minder eenduidig dan wel eens wordt voorgesteld. Een 
voorbeeld vormt het grote aantal mensen zonder kerkbinding dat zich toch religieus 
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noemt in ons land, vergeleken met landen als Zweden of Italië. De auteurs van de meest 
recente Atlas of European Values schrijven, in een uitgebreide presentatie van de uitkomsten 
van de e vs:

Europe is often considerd a secularized continent. This label, however accurate for Western 
Europe, fails to adequately account for the religious status of Europe, which is quite complex. 
(Halman et al. 2011: 59)

‘Quite complex’, en niet voor het eerst. Door historici is al eerder betoogd dat wie Europa 
ziet als een religieuze monoliet zich laat leiden door een illusie. Zijn culturele identiteit 
kan beter geïnterpreteerd worden als een wisselend samenspel van uiteenlopende, 
 elkaar slechts ten dele overlappende culturele invloedssferen of tradities. Daarvan ma
ken WestEuropese/transatlantische/puriteinse elementen deel uit, maar ook Romeinse/
Karolingische/Gallische elementen, naast Scandinavische/Keltische/Angelsaksische, 
Iberische/islamitische/NoordAfrikaanse en Griekse/Byzantijnse/orthodoxe tradities 
(Davies 1996: 1238). Vanuit een dergelijk interpretatiekader zijn veel ogenschijnlijke 
contradicties in de Europese culturele en religieuze identiteit beter te begrijpen. Zoals: 
individualisme naast massacultuur en communale tradities; ascetisch protestantisme 
naast exuberant rijk religieus formalisme; monastieke tradities naast bekeringsijver en 
wereldgerichtheid. Kapitalisme en ondernemingszin, verlicht rationalisme en bureau
cratie, naast religieuze devotie en magisch volksgeloof. Democratie naast  hiërarchische 
en oligarchische verhoudingen; stedelijke culturen naast plattelandsculturen; 
 monoculturen naast multiculturalisme enzovoort.
In grote delen van WestEuropa zijn godsdienstige instituties de afgelopen decennia 
gestaag afgebrokkeld en hebben zij aan maatschappelijke betekenis ingeboet, maar op 
wereldschaal en ook in andere delen van het oude continent ziet het beeld er anders uit. 
Daarnaast hebben we gezien dat de teruggang van de institutionele beleving van gods
dienst niet hetzelfde is als het verdwijnen van religie. De secularisering van Noordwest
Europa heeft meer betrekking op kerkbinding en kerkelijke deelname dan op de inhoud 
van het geloof en de zelftypering als een religieus mens. In veel landen is religie de afge
lopen decennia zelfs met hernieuwde kracht de publieke sfeer binnengetreden. Er wordt 
gesproken van ‘desecularisatie’, van ‘hertovering’ en Gilles Kepel sprak – in het kader 
van ontwikkelingen in het christendom, het jodendom en de moslimwereld – al ironisch 
van ‘de wraak van God’ (Hadden 1987; Kepel 1991; Brown 1992; Warner 1993;  Casanova 
1994; Richardson 2004). Anderen redeneren vanuit Eisenstadts idee van ‘multiple 
 moderniteiten’ (Eisenstadt 2000; vgl. Casanova 2006; Davie 2006; Martin 2005), waar
bij onder andere veel gewezen wordt op de grote verschillen tussen de seculariserende 
NoordwestEuropese landen en de nog altijd in allerlei opzichten zeer godsdienstige 
Verenigde Staten.4
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Noten

1 De termen atheïst en agnost komen verderop nog een aantal keren ter sprake. Beide begrippen 

hebben lange historische wortels (De Hart 2013). Hier zijn ze geoperationaliseerd via de vraag of men 

gelooft dat er een God of hogere macht bestaat, waarbij een ontkenning (‘er bestaat geen God of 

hogere macht’) geldt als een atheïstische en het aangeven dat men hierop geen antwoord kan geven 

(‘weet ik niet’) als een agnostische stellingname.

2 Het patroon komt ongeveer overeen met dat wat ontstaat als kerkelijk lidmaatschap met kerkgang 

wordt gekruist. Bij de Tsjechen en Zweden: weinig kerkleden en weinig kerkgangers, onder de Polen 

en Ieren daarentegen juist veel kerkse leden. Als derde variant is er het Bulgaarse model van massaal 

lidmaatschap maar matige kerkgang.

3 Wereldwijd wordt het aantal Pinkstergelovigen op 500 miljoen zielen geschat, een spectaculair 

aantal voor een beweging die nauwelijks een eeuw oud is.

4 Volgens Eisenstadt speelt bij de modernisering van samenlevingen altijd hun eigen collectieve iden

titeit en specifieke sociaalculturele erfenis mee – en die kan sterk afwijken van de westerse situatie, 

wat zowel van invloed is op de inhoud als de timing van moderniseringsprocessen. Noties als de ‘end 

of history’ of de ‘clash of civilizations’ zijn volgens hem ingegeven door westers centrisme ( Eisenstadt 

2000).
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2 Godsdienstige veranderingen in Nederland: 
ontwikkelingen in de kerkelijkheid

2.1 Inleiding

Na de korte rondgang langs de mondiale en Europese stand van zaken richten we nu 
verder de blik op Nederland. In dit hoofdstuk staan veranderingen in de kerkelijkheid 
centraal. Religie is een multidimensionaal verschijnsel, behalve een bepaalde orga
nisatievorm en de deelname daaraan zijn er meer aspecten te onderscheiden. In de 
beroemde definitie die Émile Durkheim van religie geeft, komen verschillende daarvan 
samen.1 Hij spreek van religie als ‘een uniform systeem [système solidaire] van over
tuigingen en praktijken met betrekking tot heilige dingen, dat wil zeggen dingen die 
apart zijn gezet en verboden, overtuigingen en praktijken, die hen die ze onderschrijven 
allen verenigen in één enkele morele gemeenschap, aangeduid als een kerk’ (Durkheim 
1912: 65). Onmiddellijk voegt hij eraan toe dat het laatste element niet minder essen
tieel is als het eerste: de collectieve vorm die de gerichtheid op wat als heilig wordt 
beschouwd krijgt via een kerk. Religie is (ook) een sociaal verschijnsel. Voor Durkheim 
zijn mensen religieus omdat ze deel uitmaken van een gemeenschap en die collectieve 
beleving is verbonden met morele restricties. Durkheim beperkt zich niet tot het geloof 
in God, maar spreekt over ‘heilige dingen’. Daaronder kan ook zoiets als het geloof in 
een hogere macht of bovennatuurlijke kracht vallen, of belangstelling voor spirituele 
onderwerpen die zich ontwikkelt buiten de kerkmuren of zelfs de christelijke traditie. 
En hij spreekt van de religieuze gemeenschap of kerk als een morele gemeenschap (com-
munauté morale). Kerken houden hun leden moreel bij de les. Op de inhoud van het geloof 
komen we terug in hoofdstuk 3, op alternatieve zingeving en de wijze waarop die al dan 
niet  georganiseerd is in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk staat de geïnstitutionaliseerde 
dimensie van religie centraal: de kerk als georganiseerde en gezamenlijk beleefde gods
dienstigheid en de opvatting dat je je als lid aan de kerkelijke regels hebt te houden.
Nog altijd vormen de kerken een maatschappelijke factor van belang. Al was het alleen 
maar vanwege de nog altijd grote aantallen Nederlanders die zich als lid betitelen, de 
vele professionals die de kerken in dienst hebben, de ijzeren regelmaat waarmee zij hun 
gelovigen weten te verzamelen via hun kerkdiensten, de sociale netwerken die daarmee 
verbonden zijn en hun mobilisatiekracht. Eerst kijken we naar de tellingen die de kerken 
zelf bijhouden. Die geven een indruk van het aantal Nederlanders dat bij hen is aan
gesloten, dat deelneemt aan het kerkelijk leven en betrokken is bij kerkelijke rituelen. 
Daarnaast zijn er cijfers over het aantal kerkgebouwen en kerkelijke gemeenschappen, 
en over de omvang van het personeel: geestelijken, pastorale werkers, vrijwilligers. 
Zoals zal blijken is de bindingskracht van de kerken, ook als we die vergelijken met 
 andere organisaties op het maatschappelijke middenveld, nog altijd groot.
In het resterende deel van het hoofdstuk maken we gebruik van enquêtegegevens. 
We gaan onder andere in op het kerkelijk lidmaatschap en de kerkelijke deelname, het 
vertrouwen in de kerken en het zich houden aan kerkelijke regels. Om te beginnen 
werpen we een nieuwe blik op de lidmaatschap en participatiecijfers die in  hoofdstuk 1 
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werden aangestipt in het kader van een vergelijking tussen de Europese landen. Hoe heb
ben die zich ontwikkeld in de achter ons liggende decennia? We onderscheiden daarbij 
Nederlanders die van huis uit buitenkerkelijk zijn van hen die ooit gebroken hebben met 
de kerk (de exleden dus), zij die wel lid zijn maar zelden of nooit ter kerke gaan (de nomi
nale leden) en de kerkleden die regelmatig in een kerk zijn te vinden (dat wil zeggen: 
minimaal twee keer per maand – aangeduid als kerkse leden).
Wat betreft de mate waarin men vertrouwen heeft in de kerken en godsdienstige orga
nisaties is in De sociale staat van Nederland een schets gegeven van de ontwikkelingen 
tussen 2001 en 2010 (Dekker en Den Ridder 2011: 61). Daaruit kwam een dramatische 
terugval in het vertrouwen tussen 2007 en 2010 naar voren: het percentage dat ‘eerder 
wel dan geen vertrouwen’ in de kerken had tuimelde van 46% naar 35%. Vergeleken met 
het vertrouwen in bijvoorbeeld de pers, de politie, het leger of ons rechtssysteem was 
het vertrouwen in de kerken al veel geringer, maar nog niet eerder zo laag als in 2010.2 
De mediaaandacht voor seksueel misbruik in de katholieke kerk zal bij het snelle verval 
zeker een rol hebben gespeeld, waarbij moet worden aangetekend dat de ondervraagden 
dan blijkbaar geneigd waren de kerken over één kam te scheren. In dit hoofdstuk maken 
we gebruik van andere gegevens dan die welke in De sociale staat van Nederland werden 
gepresenteerd. De vraag waarop we ons hier baseren komt uit het longitudinale onder
zoek Culturele veranderingen in Nederland en luidt: ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in ker
ken en religieuze organisaties?’3 We kijken naar de ontwikkeling in het vertrouwen over 
de wat langere termijn (vanaf het begin van de jaren negentig). Afgezien van de actua
liteit lijkt het plausibel dat de toename van het aantal mensen dat afscheid nam van de 
kerk, gepaard zal zijn gegaan met een geringere inschatting van het belang van de kerken 
en veelal met een persoonlijke vertrouwensbreuk met godsdienstige organisaties.
Het derde aspect dat in dit hoofdstuk steeds terugkeert, is de vraag of men vindt dat je 
je als kerklid aan alle regels van je kerk dient te houden. Jezus zowel als Paulus noemen 
de liefde voor God en voor de naaste als de basis van het geloof (Mattheus 22; Romeinen 
13:8). Met de institutionalisering van het oorspronkelijke geloof kwam de formulering 
van een zich alsmaar uitbreidend systeem van regels en voorschriften, die uiteenlopen 
tussen de christelijke stromingen, vaak zelfs per plaatselijke kerkelijke gemeente. In de 
termen van Durkheims definitie is hier de kerk als morele gemeenschap in het geding, 
die zijn leden morele restricties oplegt. ‘In onze kerk vroeger was alles verboden, 
behalve wat mocht, en dat moest’, grapte de cabarettier Fons Jansen (Thurlings 1978: 
153). Maar de kerken maken in ons land inmiddels deel uit van een samenleving waarin 
zij hun vroegere monopolie op morele antwoorden hebben moeten opgeven en waarin 
zij, ook door veel van hun leden, niet als de enige relevante instanties op de zingevings
markt worden gezien. Hun invloed als morele bakens is zowel in de samenleving als voor 
hun eigen achterban geslonken, ook als we die (zoals Fons Jansen) vergelijken met de 
nog niet zo ver achter ons liggende hoogtijdagen van de verzuiling. Via onder andere de 
zondagse kerkdienst en publicaties gericht op de eigen achterban, maar ook via allerlei 
regels proberen de kerken de eenheid in eigen kring te bevorderen, hun gelovigen op de 
smalle weg naar de enge poort te houden en het gevoel bij dezen aan te scherpen voor 
waar het in hun ogen om gaat in hun traditie. Hoe ziet dit eruit vanuit het blikveld van 
de gelovigen? Daarbij stellen we ons onder andere de vraag of die regels ertoe leiden dat 
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kerkleden en kerkgangers minder in onzekerheid raken van de grote verscheidenheid en 
veranderlijkheid die er vandaag de dag bestaat omtrent opvattingen over goed en kwaad. 
De maatschappelijke betekenis van de kerken is nog altijd niet gering. Dat geldt ook voor 
hun belang als bron van maatschappelijke inzet, hier geïllustreerd via de deelname aan 
vrijwilligerswerk.
Eerst schetsen we de algemene ontwikkelingen wat betreft de genoemde onderwerpen. 
Vervolgens gaan we in op leeftijdsverschillen en stellen ons onder andere de vraag of 
kerkverlating vooral te maken heeft met het aantreden van nieuwe generaties of eerder 
met de levensfase waarin men zich bevindt. We zoomen in op generatieverschillen bin
nen Nederlandse families. Hoe was de situatie in de kinderjaren van ouders, hoe staat 
het met hun huidige godsdienstige praktisering en hoe is dat bij hun kinderen? Kan 
gesproken worden van een sterker verval in het kerkelijke en godsdienstige leven naar
mate men tot een jongere leeftijdsgroep behoort? Hoe groot zijn de verschillen tussen 
drie familiegeneraties: de grootouders, de ouders en de jongste leden van de familie 
wat betreft de kerkelijke deelname en wat betreft de praktisering van het geloof binnen 
de privésfeer, via gebed of Bijbellezing? Ten slotte richten we het vizier op de jeugd bin
nen en buiten de kerken. Neemt die een afzonderlijke positie in met betrekking tot de 
drie centrale thema’s van kerkbinding, vertrouwen in de kerken en oriëntatie op kerke
lijke regels? Zijn er verschillen tussen de jeugd binnen en buiten de kerken? En tussen 
de katholieke en de protestantse jeugd? Op een bevolking van ruim 16,5 miljoen telt 
Nederland meer dan 650 kerken en kerkgenootschappen, verbonden met vaak zeer uit
eenlopende religieuze subculturen (Hoekstra en Ipenburg 2008). We concentreren ons 
in dit rapport op de roomskatholieke kerk en de kerken die sinds 2004 de Protestantse 
Kerk in Nederland vormen (een fusie van de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk, 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de EvangelischLutherse Kerk). De twee kerk
genootschappen omvatten samen naar schatting 85% van alle geregistreerde christelijke 
gelovigen in ons land (en ruim een derde van de bevolking).4

2.2 Veranderingen in de kerkelijkheid volgens institutionele tellingen

2.2.1 Kerncijfers uit institutionele tellingen

Om te beginnen vormen we ons een indruk aan de hand van een aantal cijfers uit de 
kerkstatistieken. Over een langere periode genomen zou het verval nog veel meer in 
het oog springen, maar de ontkerkelijking komt ook in volle omvang naar voren uit de 
volgende twee tabellen, die zich beperken tot de stand van zaken sinds 2003. Er kan 
gesproken worden van een gestage inkrimping qua ledental, kerkgang, deelname aan 
kerkelijke rituelen, het aantal kerkgebouwen en kerkelijke gemeenschappen, de rekru
tering van professionals. Wat het laatste betreft, vormen een paar recente cijfers van de 
Protestantse Kerk in Nederland (pk n) een illustratie van de dramatische veranderingen 
in de twee grootste Nederlandse kerkgenootschappen. In zijn Statistische Jaarbrief 
2013 becijferde de pk n onlangs dat er tussen 2006 en 2013 een teruggang in haar leden
tal plaatsvond van 10% (het aantal belijdende leden en het aantal doopleden liep in 
die jaren terug met ruim 111.000). Het aandeel onder de Nederlandse bevolking zakte 
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van 14,3% naar 12,4%. In de pk n gaat naar verwachting 20%25% van de 4800 kosters, 
organisten en andere medewerkers tot 2017 met pensioen. In de helft van de gevallen 
zullen vrijwilligers hun taken moeten overnemen (Trouw 2 mei 2013). In de Nederlandse 
katholieke kerk lijkt een geografische verschuiving aan de gang. Het kerkbezoek ligt 
al sinds langere tijd lager in de zuidelijke dan in de noordelijke bisdommen, maar het 
kerklidmaatschap is in het zuiden duidelijk stabieler en ook de bereidheid om zowel 
het doopsel als de communie en het vormsel te ontvangen. Door vele fusies daalde het 
aantal parochies tussen 1970 en 2003 met 17%. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is er 
een andere visie op de plaats van de priester ontstaan, hiërarchische verschillen tussen 
geestelijken en gelovigen boetten in de praktijk aan betekenis in. Tussen 1965 en 2000 
daalde het aantal priesters werkzaam in het basispastoraat met maar liefst 70%. De prog
noses laten zien dat aan de vergrijzing van het priesterbestand voorlopig nog geen einde 
komt. Het aantal pastoraal werkers is sinds halverwege de jaren zeventig vervijfvoudigd 
en 40% daarvan is vrouw. Van de permanente diakens werken er zes op de tien onbe
zoldigd en in deeltijd. De groei van beide groepen is niet voldoende om de daling in het 
aantal priesters te compenseren en het verschil zal voorlopig alleen maar groter worden 
( Borgman en Monteiro 2008; Schepens et al. 2002).

Tabel 2.1

Ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk, kerncijfers 2003-2012

     
verandering
2003-2012  

gemiddelde
verandering per jaar

 2003 2007 2012  (n) %  (n) %

leden 4.532.500 4.311.000 4.044.000 –488.500 –11 –54.278 –1
weekend kerkgangers 385.675 310.000 226.100 –159.575 –41 –17.731 –5
sacramenten/rituelen

kinderdoop 37.065 29.190 19.680 –17.385 –47 –1.932 –5
communie 40.435 36.800 27.460 –12.975 –32 –1.442 –4
vormsel 29.385 25.500 18.900 –10.485 –36 –1.165 –4
huwelijk 7.700 5.470 2.915 –4.785 –62 –532 –7
uitvaart 38.130 32.000 26.260 –11.870 –31 –1.319 –3
toetreding 805 730 530 –275 –34 –31 –4

kerkgebouwen 1.782 1.693 1.593 –189 –11 –21 –1
parochies 1.525 1.420 981 –544 –36 –60 –4

seculiere priesters 549 496 439 –110 –20 –12 –2
reguliere priesters 250 202 128 –122 –49 –14 –5
diakens 65 77 77 +12 +18 +1 +2
pastoraal werkers 372 354 282 –90 –24 –10 –3
vrijwilligers 274.600a 249.000 222.700  –51.900 –19  –5.767 –2

a  Cijfer voor 2004.

Bron: Kaski
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Tabel 2.2

Ontwikkelingen in de Protestantse Kerk in Nederland, kerncijfers 2003-2011

   
verandering
2003-2011

gemiddelde
verandering per jaar

 2003 2007 2011  (n) % (n) %

leden 2.458.174 1.847.000 1.762.000 –696.174 –28 –87.022 –4
weekend kerkgang 558.603 435.000 376.500 –182.103 –33 –22.763 –4
rituelen

doopsels/doopbedieningen 14.154 9.800 9.750 –4.404 –31 –551 –4
belijdenissen 7.639 4.900 5.000 –2.639 –35 –330 –4
kerkelijk ingezegende 
 huwelijken 3.100b . 5.400 +2.300b +74b +287b +9b

kerkelijke begrafenissen/
crematies 19.153 19.000a 19.500 +347 +2 +43 0

kerkgebouwen 3.101 2.260 2.535 –566 –18 –71 –2
gemeenten/kerken 2.233 1.793 1.774 –459 –21 –57 –3

predikanten/diakens 2.264 2.126 2.097 –167 –7 –21 –1
pastoraal werkers 467b 450 290 –177 –38 –22 –5
vrijwilligers 271.000 244.300 197.400  –73.600 –27 –9.200 –3

a Schatting.
b Cijfer voor 2005.
. = gegevens ontbreken.

Bron: Kaski

In 2011 was 21% van de bij de pk n aangesloten Nederlanders in het weekend in de kerk 
te vinden, bij de katholieken was dat slechts 6% (zie tabel 2.3). Het gemiddeld aantal 
kerkgangers per kerkgebouw was bij beide kerkgenootschappen ongeveer 150 nadat het 
tussen 2003 en 2011 duidelijk was teruggelopen (vooral bij de katholieken: met 30%). 
Er is al sinds jaar en dag een groot verschil in de omvang van roomskatholieke parochies 
vergeleken met pk ngemeenten. In 2011 bedroeg het gemiddeld aantal leden per ge
meente in de pk n 993, het aantal katholieken per parochie in 2012 maar liefst 4122 – een 
toename vergeleken met 2003 met 39% (het aantal parochies liep drie keer zo sterk terug 
als het aantal leden). In absolute zin nam het aantal vrijwilligers af in beide kerken, maar 
omgerekend naar het aantal (overblijvende) parochies en gemeenten steeg het gemid
deld aantal fors in de katholieke parochies (+21%). In de pk ngemeenten daalde het 
daarentegen met 8%.
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Tabel 2.3

Enkele samenvattende cijfers voor de rooms-katholieke kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, 

2003 en 2011

 rooms-katholieke kerk Protestantse Kerk in Nederland

 2003 2011  verschil (in %)  2003 2011  verschil (in %)

gemiddelde omvang parochie/gemeente 2972 3919 +32 1101 993 –10

kerkgangers van de leden (%) 9 6 –29 23 21 –6
aantal kerkgangers per kerkgebouw 216 151 –30 180 149 –18
aantal kerkgangers per parochie/gemeente 253 238 –6 250 212 –15

vrijwilligers van de leden (%) 6,1 5,6 –8 11,0 11,2 +2
vrijwilligers van de kerkgangers (%) 71 92 +29  49 52 +8
gemiddeld aantal vrijwilligers per  
parochie/gemeente 180 218 +21 121 111 –8

Bron: scp (op basis van Kaski-cijfers)

2.2.2 De bindingskracht van de kerken

Als afsluiting van onze bespreking van de institutionele cijfers over de omvang en 
aantrekkingskracht van de kerken werpen we een blik op de bindingskracht van de ker
ken. In welke mate kan daarvan nog gesproken worden na vele decennia van gestage 
ont kerkelijking? In Nederland vormen de kerken al sinds jaar en dag een belangrijk 
onderdeel van de civil society oftewel het maatschappelijk middenveld tussen overheid, 
markt en privésfeer. Hun positie daarbinnen is ontegenzeglijk veranderd. Nadat het aan
tal verzuilde landelijke organisaties rond 1960 zijn piek had bereikt, zette de ontzuiling 
in en die ging gepaard met een snelle ontkerkelijking. Mensen krijgen meer vrijheid om 
al dan niet voor een kerk te kiezen en behoren daar steeds minder alleen op grond van 
traditie of afstamming toe. Ook de oude (roomskatholieke en Nederlandse hervormde) 
volkskerken ontwikkelden zich steeds meer tot vrijwilligerskerken. In de vorige para
graaf is de afbrokkeling van het kerkelijk leven over een breed front in beeld gebracht: 
wat betreft het lidmaatschap, het kerkbezoek, de deelname aan overgangsrituelen, het 
aantal ambtsdragers. Het profiel van de overblijvende kerkleden is bovendien niet dat 
van de belangrijkste dragers van het moderniseringsproces (De Hart 2013). Voor een 
groot en almaar groeiend deel van de bevolking fungeren de kerken als een soort open
bare nutsbedrijven: niet bedoeld om je activiteiten er voortdurend op af te stemmen, 
maar om er gebruik van te maken als dat nodig is, bij biografische overgangsmomenten 
bijvoorbeeld, nationale gebeurtenissen of collectieve rouwverwerking. In Nederland 
worden de kerken door steeds kleinere minderheden in stand gehouden ten behoeve 
van velen. Davie heeft deze situatie getypeerd met de term vicarious religion: een kleine 
minderheid houdt de kerken draaiende ten behoeve van een veel groter aantal, dat het 
kerkelijk leven op afstand gade slaat en er incidenteel gebruik van maakt (Davie 2007; 
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zoiets als bij ziekenhuizen: goed dat ze er zijn, maar je moet er zo weinig mogelijk zien 
te belanden). De kerken zijn bepaald niet de enige organisaties die hebben te kampen 
met teruglopende ledentallen. Ook in andere sectoren van het maatschappelijk midden
veld is het overheersende patroon dat van afbrokkeling van traditionele institutionele 
 structuren.
Toch vormen de kerken nog altijd belangrijke sociale gemeenschappen en is de plaatse
lijke gemeente of parochie ook in het hedendaagse Nederland een van de belangrijkste 
plekken om elkaar regelmatig te ontmoeten en gemotiveerd te worden voor maatschap
pelijke participatie. In een willekeurig weekend bezochten in 2011 ruim 625.000 Neder
landers alleen al een roomskatholieke of protestantse kerk. Dat zijn er anderhalf keer 
zoveel als alle bezoekers van de eredivisie en jupiler league in een doorsnee weekend 
bij elkaar opgeteld (ruim 424.000).5 In 2012 gaf 13% van de Nederlanders aan minstens 
een maal in de twee weken ter kerke te gaan, omgerekend gaat het dan om meer dan 
twee miljoen mensen. De bindingskracht van de kerken moet niet onderschat worden. 
Een ruwe indicatie daarvan geeft figuur 2.1. Daarin is het aantal leden van de twee groot
ste kerkgenootschappen in ons land (de roomskatholieke kerk en de pk n) als percen
tage van het aantal Nederlanders dat zich in de enquête van Culturele veranderingen in 
Nederland (c v) uit 2010/2011 betitelde als op zijn minst een enigszins religieus mens en 
als percentage van de totale bevolking geplaatst naast soortgelijke cijfers voor de leden 
van politieke partijen, vakbonden en organisaties op het terrein van natuur en milieu, 
en sportbonden. Het totale aantal leden bedroeg in 2010 voor de politieke partijen die 
toen in de Tweede Kamer waren vertegenwoordigd 308.000, voor de vak bonden (fn v, 
cn v, mhp en overige) 1.870.000, voor de vijftien grootste organisaties op het terrein van 
natuur en milieu 3.570.000, voor de vijftien grootste sportbonden (in 2009) 3.884.000, 
voor de twee kerken in het totaal 5.917.000 (en voor de Nederlandse kerken in hun tota
liteit naar schatting 6,5 miljoen). Die cijfers zijn afgezet tegen zowel de omvang van de 
totale bevolking (ruim 16,5 miljoen) als het aantal Nederlanders dat geacht mag worden 
tot de primaire doelgroep te behoren. Bij de politieke partijen is dat het electoraat, bij 
de vakbonden de beroepsbevolking, bij de sportbonden het aantal actieve sporters in 
ons land. Bij de milieuorganisaties gaan we uit van het percentage ondervraagden dat 
in een landelijke enquête van dat jaar aangaf het eens te zijn met de stelling dat milieu
bescherming nu belangrijk is voor toekomstige generaties, bij de kerken laten we ons 
leiden door het percentage dat zichzelf (blijkens het c vonderzoek) omschrijft als een 
enigszins of zeer religieus mens. Dat levert als globale indruk op dat de verschillende 
typen organisaties sterk uiteen lopen qua vermogen hun potentiële doelgroep als aan
geslotene achter zich te verenigen. Zo’n 2% van het electoraat en van de bevolking was in 
2010 aangesloten bij een politieke partij; een kwart van de potentiële beroeps bevolking 
(1564 jaar) en 11% van de bevolking was lid van een vakbond. De vijftien grootste natuur 
en milieuorganisaties brengen 22% van de bevolking samen en naar schatting een kwart 
van de Nederlanders die blijk geven van milieubesef. Bij de Nederlandse sportbonden 
is in totaal een derde van de bevolking aangesloten en 44% van de actieve sporters. 
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Kijken we ten slotte naar de twee kerkgenootschappen, dan maakt 36% van de Neder
landers daarvan deel uit en (naar schatting) bijna driekwart van degenen die zich als 
religieus definiëren (voor alle kerken gezamenlijk zijn deze percentages naar  schatting 
 respectievelijk 39% en 84%). Ook als we de tellingen van de kerken zelf links laten lig
gen en rechtstreeks de twee enquêtevragen (naar lidmaatschap en zelf definitie) com
bineren, blijkt van de Nederlanders die zich als ‘enigszins religieus’ of ‘beslist  religieus’ 
typeren bijna twee derde (64%) aangesloten bij een kerk. De vergelijking is met een 
ruwe slag gemaakt. Toch overheerst het beeld dat, ondanks de langdurige leegloop bij 
de (vooral grote en vrijzinnige) kerken, de kerken er als weinig andere organisaties in 
slagen het leeuwendeel van de in hun terrein geïnteresseerden te verenigen binnen hun 
 organisatie.

Figuur 2.1

Bindingskracht van de kerken vergeleken met die van vier andere maatschappelijke organisaties, 2010 

(in procenten)

lid als % van wie religieuse

lid RKK/PKN als % bevolking

lid als % sportersd

lid sportvereniging als % bevolkingc

lid als % van wie milieu belangrijkb

lid milieuorganisatie als % bevolkinga

lid als % beroepsbevolking

lid vakbond als % bevolking

lid als % van electoraat

lid politieke partij als % bevolking

100 20 30 40 50 60 70 80

a  Lid van een of meerdere van de vijftien grootste natuur- en milieuorganisaties als percentage van 
de bevolking.

b Lid van een of meerdere van de vijftien grootste natuur- en milieuorganisaties als percentage van 
degenen die het (helemaal) eens zijn met: ‘milieubescherming nu is belangrijk voor toekomstige 
generaties’ (zie Verbeek en Boelhouwer 2010).

c Lid van een sportvereniging als percentage van de bevolking; cijfer voor 2007.
d  Lid van een sportvereniging als percentage van degenen die wel eens sporten; cijfer voor 2007.
e  Lid van rooms-katholieke kerk of pkn als percentage van degenen die zich (enigszins of beslist) 

religieus noemen.

Bron: cbs (StatLine); dnpp (Jaarboek’10); var a (Vroege vogels parade’10); noc*nsf; Kaski; 
scp (c v ’10)
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2.3 Veranderingen in de kerkelijkheid volgens enquêtes

2.3.1 Ontwikkelingen in de kerkelijkheid en kerkelijke deelname, het prestige van 
de kerken en kerkelijke voorschriften

Uit de statistieken die de kerken zelf bijhouden bleek dat het aantal leden van de rooms-
katholieke kerk sinds 2003 met 10% is gedaald en het percentage weekendkerkgangers 
met niet minder dan 36%; bij de pk n ging het om respectievelijk 28% en 33%. De ont-
kerkelijking komt eveneens onverhuld uit enquêtecijfers naar voren. In 1958 rekende 
nog ruim driekwart van de bevolking zich tot een kerkgenootschap, anno 1980 gold dit 
voor de helft, anno 2012 voor nog maar 30% van de Nederlanders (tabel 2.4). Onder kerk-
leden daalde het percentage regelmatige kerkgangers van 67% in 1970, via 50% in 1980, 
naar 42% in 2012. Halverwege de jaren tachtig bezocht naar eigen zeggen nog 17% van de 
bevolking elke week een kerk, inmiddels geldt dat voor 10%; het percentage dat nooit ter 
kerke gaat steeg van 54% naar 59%.6

Tabel 2.4

Kerklidmaatschap en kerkgang bij kerkleden, 1970-2012 (in procenten)

 1970 1975 1980 1985 1991 1996 2002 2008 2012

lid van een kerk 61 58 50 48 43 38 34 34 30
frequentie van kerkgang
onder kerkleden:

minstens eenmaal per twee weken 67 54 50 46 45 48 39 42 42
maandelijks of enkele keren per jaar 20 30 34 36 38 36 42 38 41
nooit 13 16 16 18 17 16 19 20 17

onder hele bevolking:
minstens eenmaal per twee weken . . . 23 20 19 14 14 13
maandelijks of enkele keren per jaar . . . 24 24 24 29 28 28
nooit . . . 54 56 57 58 58 59

regelmatig kerkgangers:
rooms-katholiek 71 53 49 38 34 30 26 28 20
Nederlands hervormd 50 36 36 42 43 48 40
gereformeerd 89 80 77 79 73 74 66
Protestantse Kerk in Nederland 47 52

. = gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’70-’12)



godsdienstige ver anderingen in nederl and: ont wikkel ingen in de kerkel i jkheid

39  

Op basis van het kerkelijk lidmaatschap, het al dan niet opgevoed zijn in een geloof 
en de kerkgang kan een typologie worden opgesteld. Achtereenvolgens gaat het dan 
om personen die niet godsdienstig zijn opgevoed en ook nooit kerklid zijn geweest 
(‘buitenkerkelijk van huis uit’), personen die wel godsdienstig zijn grootgebracht maar 
momenteel geen kerklid meer zijn (‘exkerkleden’), een derde groep die aangesloten 
is bij een kerkgenootschap maar zelden of nooit kerkdiensten bezoekt (‘nominaal lid’) 
en ten slotte zij die niet alleen lid zijn maar ook regelmatig ter kerke gaan (‘kerks lid’). 
Volgens de c venquête kon in 2012 16% van de bevolking tot de kerkse kerkleden worden 
gerekend, dertig jaar eerder (in 1983) was dit 28% (tabel 2.5). In dezelfde periode liep het 
percentage nominale leden terug van 22% naar 14%. De twee buitenkerkelijke groepen 
groeiden in omvang; het sterkst de exkerkleden, die toenamen van 25% naar 38%, in 
mindere mate de van huis uit buitenkerkelijken (van 26% naar 32%).

Tabel 2.5

Ontwikkelingen in de kerkelijke betrokkenheid, 1983-2012 (in procenten) 

 1983 1987 1991 1996 2000 2004 2008 2012

buitenkerkelijk van huis uit 26 27 27 30 34 32 30 32
ex-kerklid 25 28 31 33 32 31 37 38
nominaal lid 22 20 18 16 17 17 14 14
kerks lid 28 25 25 22 17 20 19 16

Bron: scp (c v ’83-’12)

Behalve het lidmaatschap en de kerkgang zijn er nog meer factoren die indicatief zijn 
voor de kerkbinding van mensen; enkele daarvan lopen we hier langs. Achtereenvolgens 
betreft het de neiging om bij gewetensproblemen een beroep op kerkelijke ver
tegenwoordigers te doen, het vertrouwen dat men in de kerken stelt en de mate waarin 
men ernaar streeft om zich aan de kerkelijke voorschriften te houden. Vergeleken met 
een halve eeuw terug is de pastorale betekenis van de kerken in de beleving van de 
Nederlanders behoorlijk geslonken – tabel 2.6 brengt dat pregnant in beeld voor de 
 periode 19662006. Vooral roomskatholieken zijn nog maar in geringe getale (10%) 
geneigd om bij ernstige gewetenskwesties contact te zoeken met een kerkelijke ver
tegenwoordiger. In protestantse kring is die geneigdheid groter. Van de pk nleden zou 
23%, van de aangeslotenen bij de kleinere kerken zelfs 43%, steun en raad zoeken bij een 
dominee of kerkelijke vertegenwoordiger.
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Tabel 2.6

Naar wie men gaat voor raad of steun bij een gewetensprobleem, 1966-2006 (in procenten)a

1966 1979 1996 2006

dominee, pastor of andere geestelijke 35 18 9 10
vriend of vriendin 22 38 62 65
arts 14 20 11 9
iemand anders of geen opgave 29 24 18 16
totaal 100 100 100 100

a De vraag was: ‘Stel dat u met een gewetensprobleem zit en u kunt daar thuis niet over praten, 
maar u wilt toch van iemand steun of raad hebben, tot wie zou u zich dan wenden?’

Bron: gin’66-’06

Niet alleen de pastorale functie van de kerken is afgenomen. Zoals blijkt uit tabel 2.7 is het 
vertrouwen in kerken en godsdienstige organisaties, vooral onder roomskatholieken, 
tussen 2008 en 2010 eveneens sterk geslonken. Ook onder protestanten vertoont het ver
trouwen een duidelijk dalende tendens, al is het bij hen – zeker als zij van gereformeerde 
huize zijn – nog altijd aanzienlijk groter dan bij de roomskatholieken. Het onderzoek God 
in Nederland (gin) maakt duidelijk dat het percentage Nederlanders dat de kerken als een 
betrouwbare bron van informatie beschouwt bij belangrijke maatschappelijke of politieke 
kwesties tussen 1996 en 2006 daalde van 65% naar 42% (Bernts et al. 2007: 96100).

Tabel 2.7

Vertrouwen in kerken en religieuze organisaties, 1991-2010 (in procenten)

onbeperkt tot veel vertrouwen
zeer weinig tot helemaal  
geen vertrouwen

 1991 1998 2004 2006 2008 2010 1991 1998 2004 2006 2008 2010

allen 20 24 20 18 15 12 41 38 37 45 49 58
onder wie:

rooms-katholiek 25 31 25 28 24 15 17 19 21 24 21 25
Nederlands hervormd 43 54 42 11 9 8
gereformeerd 61 66 57 5 6 5
Protestantse Kerk  
in Nederland 51 45 41 7 11 11
geen kerklid 5 5 8 6 4 3 65 59 53 64 67 76

buitenkerkelijk van huis uit 4 5 4 4 3 1 71 66 62 74 75 83
ex-kerklid 5 6 10 7 4 4 63 55 46 58 62 71
nominaal lid 21 27 22 22 22 13 23 24 25 28 24 28
kerks lid 46 59 49 52 45 45 7 4 6 7 9 11

Bron: scp (c v ’91-’10)
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Een traditionele manier waarop de kerken hun gelovigen bij de les probeerden te hou
den is het uitvaardigen van regels en voorschriften. Hier zien we het beeld dat nog een 
aantal keren zal terugkeren van een ogenschijnlijke godsdienstige hergroepering of 
hardekerneffect in kerkelijke kring. Vergeleken met halverwege de jaren zestig zijn kerk
leden zich onafhankelijker gaan opstellen. In 1966 vond de helft van hen dat men zich 
aan alle regels van zijn kerk heeft te houden, in de jaren zeventig gold dit nog maar voor 
drie op de tien, in de jaren tachtig en negentig voor slechts twee op de tien kerkleden. 
Na 2002 lijkt de vrijzinnigheid nogal plotseling af te nemen. In 2004 en 2006 (laatste 
peiljaar) betoonde een derde zich zonder voorbehoud gezagsgetrouw. In zowel katho
lieke als protestantse kringen nam de eerbiediging van kerkelijke regels toe.

Tabel 2.8

De mate waarin men zich aan de regels van zijn kerk moet houden, mening onder kerkleden, mening 

naar kerkelijke betrokkenheid en mening naar kerkrichting, 1966-2006 (in procenten) 

 1966 1971 1975 1980 1986 1991 1996 2002 2004 2006

aan alle regels houden 51 28 30 19 22 18 21 18 32 34
hangt ervan af 20 33 33 33 33 30 26 40 23 20
niet aan alle regels houden 29 38 37 48 45 52 52 42 45 46

aan regels houden:

nominaal lid . . 14 10 9 9 10 7 19 21
kerks lid . . 38 25 27 22 25 26 41 45

rooms-katholiek 49 . 25 15 17 11 11 9 18 19
Nederlands hervormd 41 . 29 17 21 15 20 25
gereformeerd 66 . 39 32 29 31 28 30
Protestantse Kerk in Nederland 38 40

. = gegevens ontbreken.

Bron: gin’66; scp (Progressiviteit en Conservatisme, 1970); scp (c v ’75-’06)

De kerken hanteren morele voorschriften met betrekking tot hun leden, maar ze kiezen 
ook publiekelijk positie door het doen van morele uitspraken. In verschillende jaren 
werd in het onderzoek God in Nederland geïnformeerd of men eraan hecht dat de ker
ken zich over maatschappelijke en morele kwesties naar buiten toe uitspreken (daarbij 
werden onder andere discriminatie, zelfdoding, euthanasie, echtscheiding en homo
seksualiteit genoemd). Door de jaren heen blijkt het percentage dat daarop instemmend 
antwoordt te zijn geslonken, maar nog steeds vindt ongeveer een derde van de bevolking 
bij dit soort kwesties dat de kerken zich daarover publiekelijk moet uiten. Het verlangen 
naar kerkelijke uitspraken is onder protestanten (en dan met name behoudende pro
testanten) op alle punten duidelijk groter dan onder katholieken. Overigens zakken de 
percentages aanzienlijk als gevraagd wordt of men vervolgens zelf iets op de betreffende 
kerkelijke uitspraak uit zou doen. Bovendien blijkt men, ook in de kerken, soms nogal 
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verdeeld over de vraag op welke wijze de kerken bij morele vraagstukken positie moeten 
kiezen: afwijzend of aanvaardend (Dekker et al. 1997; Bernts et al. 2007: 3336). Hoe dan 
ook, de kerken hebben hun monopolie op morele duidingen, zo zij dit al ooit bezaten, 
voor grote groepen onder de bevolking verloren.
Volgens Emile Durkheim is in de moderne samenleving normatieve onzekerheid, die hij 
als anomie betitelde, steeds latent aanwezig. Max Weber gebruikte de beroemde type
ring van een ‘Streit der Götter’ tussen de waarden die in omloop zijn. In tabel 2.9 blijkt dat 
op het persoonlijke vlak – ondanks alle voorschriften en morele uitspraken – godsdien
stigheid en kerkelijkheid niet per se gepaard gaan met minder ontvankelijkheid voor 
normatieve verwarring. Integendeel: morele onzekerheid door de grote verscheidenheid 
van normen vandaag de dag en door het snelle tempo waarin zij veranderen, treffen we 
beide duidelijk vaker aan bij kerkleden dan bij buitenkerkelijken (en eveneens vaker bij 
gelovigen dan bij atheïsten of agnosten). Onder de kerkleden lijken de gereformeerden 
er de meeste immuniteit voor te hebben. ‘Mit der Bergpredigt ist kein Staat zu machen’, aldus 
Bismarck. Door de eeuwen heen is de christelijke moraal gebotst op de weerbarstige 
realiteit, en niet alleen in de politiek, maar ook binnen het individuele leven. Dat is een 
opvallende constatering omdat uit het onderzoek God in Nederland naar voren komt, 
dat zowel in katholieke als in protestantse kring de mening wijdverbreid is dat het 
geloof in God een sterke morele basis vormt voor het morele gehalte van de samenleving 
(Bernts et la. 2007: 8485).

Tabel 2.9

Opvattingen over moraliteit, naar geloof en kerkelijke achtergrond, 1985-2010 (in procenten)

onzekerheid door pluriformiteita onzekerheid door veranderingenb

 1985 1996 2010 1985 1996 2010

allen 46 40 50 35 33 40

van huis uit buitenkerkelijk 46 37 45 37 32 36
ex-kerklid 40 38 47 27 28 35
nominaal kerklid 50 47 57 38 42 50
kerks kerklid 52 46 58 36 33 50

geen kerklid 44 37 46 33 30 35
rooms-katholiek 51 46 62 26 41 58
Nederlands hervormd 52 42 41 36
gereformeerd 44 39 28 26
Protestantse Kerk in Nederland 57 49

a  Onderschrijft in grote lijnen of volkomen: ‘Er zijn zoveel verschillende opvattingen over wat goed 
en wat verkeerd is dat je soms niet meer weet waar je aan toe bent.’

b  Onderschrijft in grote lijnen of volkomen: ‘Alles verandert heden ten dage zo snel dat men vaak 
nauwelijks meer weet wat goed en slecht is.’

Bron: scp (c v ’85-’10)
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2.3.2 Kerkelijkheid en maatschappelijke inzet

Het is al geconstateerd: ondanks de al decennia aanhoudende ontkerkelijking vormen 
de kerken in het hedendaagse Nederland een maatschappelijke factor van belang. 
Nog steeds weten zij omvangrijke groepen onder de bevolking te verenigen binnen hun 
organisaties en ook na de hoogtijdagen van de verzuiling werken in ons land nog tal 
van organisaties vanuit een confessionele basis (van onderwijsinstellingen tot politieke 
partijen, van internationale hulporganisaties tot vakbonden, van zorginstellingen tot 
omroepen). Het is daarnaast een internationaal gegeven dat actief kerklidmaatschap 
een belangrijke bron van maatschappelijke inzet vormt (zie bv. Schmeets 2013). Ook in 
ons land: tabel 2.10 laat zien dat het percentage vrijwilligers onder de regelmatige kerk
gangers steeds het tweevoudige bedraagt van dat onder de buitenkerkelijken en mensen 
die nooit een kerk bezoeken. Dat was overigens in de jaren voor 2008 eveneens het geval.

Tabel 2.10

Deelname aan vrijwilligerswerk naar kerkelijkheidstype en naar kerkgang, 2008, 2010 en 2012  

(in procenten)

 2008 2010 2012

allen 28 28 30

van huis uit buitenkerkelijk 22 22 24
ex-kerklid 25 25 26
nominaal kerklid 23 29 31
kerks kerklid 49 45 50

gaat nooit naar de kerk 21 21 25
gaat een keer per maand of minder 30 36 32
gaat minstens eens per twee weken 49 46 52

Bron: scp (c v ’08-’12)

Zijn sociaal ingestelde mensen meer gericht op zowel kerkelijke (en spirituele) contac
ten als hun medemens in de vorm van vrijwilligerswerk? Worden zij via kerkelijke of 
spirituele netwerken gemotiveerd of aangesproken om zich in te zetten als vrijwilliger? 
Dat valt aan de hand van bovenstaande gegevens moeilijk uit te maken, maar er is veel 
onderzoek dat toch vooral op het laatste wijst (o.a. De Hart 2009; Van den Brink 2012).7 
Spelen andere kenmerken een rol bij de relatie tussen kerkgang en maatschappelijke 
inzet? In tabel 2.11 is de sterke relatie tussen frequentie van kerkgang en vrijwilligers
werk geïllustreerd via een meer gedetailleerde analyse. Het verschil tussen regelmatige 
kerkgangers en nietkerkgangers blijft zeer groot, ook als gecontroleerd wordt voor een 
breed scala aan kenmerken die in de literatuur vaak genoemd worden als correlaten van 
het al dan niet doen van vrijwilligerswerk: opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, huishoud
inkomen. Daarnaast zijn enkele attitudeaspecten in de analyse opgenomen die eveneens 
dikwijls gerelateerd zijn aan maatschappelijke inzet: het vertrouwen in andere mensen 
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(ook wel aangeduid als general trust), politieke interesse, het idee dat men politieke invloed 
heeft (alias politiek zelfvertrouwen). Elders hebben we het effect van kerkgang op het doen 
van vrij willigerswerk vergeleken met andere godsdienstige kenmerken, zoals geloofs inhoud, 
kerkelijk lidmaatschap en kerkrichting. Ook uit die analyses komt kerkelijke participatie 
naar voren als de dominante factor. Zoals tabel B2.1 in de bijlage laat zien (te vinden via www.
scp.nl bij het desbetreffende rapport), zijn kerkgangers (net als de leden van de pkn) niet al
leen over vertegenwoordigd bij godsdienstig gericht vrijwilligerswerk, maar ook bij seculier 
vrij willigerswerk dat niet gerelateerd is aan een godsdienstige of levensbeschouwelijke organi
satie. In de praktijk lijkt het zo te werken dat men vanuit het sociale netwerk rond de kerken in 
een groepje belandt dat allerlei activiteiten ontplooit (gespreksgroep, liturgische voorbereidin
gen, zangkoor e.d.), waarna er vanuit zo’n binnenkerkelijke groep spill-over effecten optreden 
naar het actief worden in een bredere maatschappelijke context (bv. vrijwilliger in een derde
wereldwinkel of een maatjesproject in de gezondheidszorg) (o.a. Dekker en De Hart 2002, 2006; 
De Hart 2013; De Hart en Dekker 2013a). In tabel B2.1 in de bijlage verdwijnt het effect van re
gelmatige kerkgang zelfs als we de deelname aan godsdienstig gericht vrijwilligerswerk aan de 
analyse toevoegen, wat suggereert dat dit een belangrijke schakel vormt tussen deelname aan 
een godsdienstige gemeenschap en maatschappelijke inzet  daarbuiten.

Tabel 2.11

Kerkgang naast andere achtergronden bij het al dan niet doen van vrijwilligerswerk, 2011/2012 (logistische 

 regressiecoëfficiënten)a

kerkgang   
gaat nooit naar de kerk (i.p.v. soms) -0,26 *
gaat frequent naar de kerk (i.p.v. soms) 0,91 ***

achtergrondkenmerken   
laagopgeleid (i.p.v. middelbaar opgeleid) -0,38 **
hoogopgeleid (i.p.v. middelbaar opgeleid) 0,14
Vrouw (i.p.v. man) -0,19 *
jong (i.p.v. middelbare leeftijd) -0,41 ***
oud (i.p.v. middelbare leeftijd) -0,15
klein besteedbaar huishoudensinkomen (i.p.v. gemiddeld inkomen) 0,07
groot besteedbaar huishoudensinkomen (i.p.v. gemiddeld inkomen) 0,01

opvattingen  
is van mening dat je anderen kunt vertrouwen (i.p.v. dat je niet voorzichtig 
genoeg kunt zijn in de omgang met anderen) 0,32 **
heeft veel of tamelijk veel politieke interesse (i.p.v. geen interesse) 0,10
is niet van mening dat mensen zoals hij/zij geen invloed hebben op de 
 regeringspolitiek (i.p.v. is deze mening wel toegedaan) 0,36 ***

a  *** = p < 0,001; ** = p < 0,01; * = p < 0,05.

Bron: scp (c v ’11 en ’12)
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2.4 Oud en jong en de kerken

2.4.1 Leeftijdsgroepen en kerkelijkheid

Verschillen tussen leeftijdsgroepen
Niet alleen via enquêteuitkomsten, ook in de verhalen die uit de mond van (voor malige) 
gelovigen werden opgetekend, komen de jaren zestig en zeventig zeer dikwijls naar 
voren als een scharnierperiode in de godsdienstige ontwikkelingen. De best vergelijk
bare statistische gegevens waarover we beschikken voor het cruciale tijdvak tussen 1966 
en 1979 levert het onderzoek God in Nederland. Er mag dan in kerkelijke kringen vaak de 
staf zijn gebroken over de godsdienstige betrokkenheid van het jongste deel der natie, 
zoals tabel 2.12 laat zien vormde dit halverwege de jaren zestig nog de meest kerkse 
groep onder de bevolking.8 In de periode daarna ontwikkelden de jongste leeftijds
categorieën zich vervolgens tot koplopers in het ontkerkelijkingproces. Bij de relatief 
grote distantie ten aanzien van het kerkelijk leven onder de jeugd voegden zich in latere 
jaren ook de leeftijdsgroepen tussen 35 en 54 jaar. Bij de meest recente editie van de God 
in Nederland reeks (2006/7) liep de scheidslijn inmiddels tussen de Nederlanders van 
50 jaar en ouder en hun jongere landgenoten, waarbij vooral het percentage kerkleden 
onder de 65plussers (61%) scherp afsteekt tegen dat voor de gehele bevolking (37%) 
(vgl. Bernts et al. 2007).9 In religiosis zullen de grootouders doorgaans een aparte positie 
in nemen binnen hedendaagse Nederlandse families. De overeenkomsten tussen ouders 
en kinderen zijn relatief groot.

Nog altijd geven de meeste Nederlanders aan godsdienstig te zijn opgevoed, maar het 
percentage slinkt wel. Zoals tabel 2.13 laat zien veranderde er wat dit betreft bij de leef
tijdsgroepen boven de 55 jaar niet zo veel; in overweldigende meerderheid geeft men 
in alle jaren aan godsdienstig te zijn opgevoed. Bij de jongere leeftijdsgroepen deden 
zich wel duidelijke veranderingen voor. Onder de 4554jarigen liep het percentage dat 
godsdienstig werd grootgebracht geleidelijk terug vanaf 1991 en bij elke jongere leef
tijdsgroep verliep dat proces sneller. In 1971 bevonden de groepen zich in dit opzicht nog 
ongeveer op één lijn, maar in 1981 neemt de jongste groep al duidelijk een godsdienstig 
meer gedistantieerde positie in, tien jaar later gevolgd door de 2534jarigen, en vanaf 
2004 door de 3544jarigen. Gelet op de drie generaties van grootouders, hun kinderen 
en de kinderen van hun kinderen (de kleinkinderen van de grootouders), geeft tabel 2.13 
de volgende ontwikkeling te zien. Rond 1970 bevinden de drie generaties zich nog op 
één lijn. Tussen 1981 en 1991 gaan ze uiteenlopen, tussen 1991 en 2004 trekken de ouders 
van de kleinkinderen naar hun kinderen toe, terwijl in de periode 20042012 (de klein)
kinderen en hun ouders ongeveer op één lijn belanden en de grootouders apart komen 
te staan.
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Tabel 2.12

Kerklidmaatschap en kerkbezoek bij vijf leeftijdsgroepen, 1966, 1979 en 2006 (in procenten)

 is aangesloten bij  
een kerkgenootschap of 
gods dienstige  groepering

neemt regelmatig deel aan 
kerkelijke of godsdienstige 
 samenkomsten

is daar de   
afgelopen  zondag 
heen geweest

allen
1966 67 51 44
1979 58 34 27
2006 37 15 .
verschil 1966-1979 (%) –13 –33 –39
verschil 1966-2006 (%) –45 –71 .

17-24 jaar
1966 70 62 54
1979 56 29 25
2006 31 16 .
verschil 1966-1979 (%) –20 –53 –54
verschil 1966-2006 (%) –56 –74

25-34 jaar
1966 67 54 46
1979 53 24 18
2006 30 14 .
verschil 1966-1979 (%) –21 –56 –61
verschil 1966-2006 (%) –55 –74

35-49 jaar
1966 64 48 42
1979 58 31 27
2006 33 12 .
verschil 1966-1979 (%) –9 –35 –36
verschil 1966-2006 (%) –48 –75

50-64 jaar
1966 71 52 44
1979 64 42 32
2006 42 16 .
verschil 1966-1979 (%) –10 –19 –27
verschil 1966-2006 (%) –41 –69

≥ 65 jaar
1966 62 42 35
1979 63 48 34
2006 61 24 .
verschil 1966-1979 (%) 2 14 –3
verschil 1966-2006 (%) –2 –43  

. = gegevens ontbreken.

Bron: gin’66, ’79, ’0610
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Tabel 2.13

Personen die aangeven godsdienstig te zijn opgevoed, naar leeftijdsgroep, 1971-2012 (in procenten)

1971 1981 1991 2004 2012

17-24 jaar 76 64 59 55 48
25-34 jaar 76 75 65 55 54
35-44 jaar 78 78 80 67 61
45-54 jaar 78 80 81 74 71
55-64 jaar 83 81 77 75 77
≥ 65 jaar 85 77 82 80 81

Bron: scp (c v ’71-’12)

Net als uit de enquêtes in het onderzoek God in Nederland komt uit het onderzoek 
Culturele veranderingen in Nederland bij alle leeftijdsgroepen een enorm verval in 
het wekelijks kerkbezoek naar voren, hier gemeten voor de periode tussen 1971 en 
2012 ( tabel 2.14). Tussen 1971 en 1981 liep de kerkgang vooral onder 2534jarigen en 
3544 jarigen in hoog tempo terug, tussen 1981 en 1991 worden deze twee ingehaald door 
de 1724jarigen en tussen 1981 en 2004 sluiten ook de 4554jarigen en 5564jarigen zich 
aan bij de voorlopers van het ontkerkelijkingproces. Bij de laatste peiling in 2012 ligt 
het regelmatig kerkbezoek van ook de 6574jarigen nauwelijks meer boven dat van de 
jongere leeftijdsgroepen. Alleen de alleroudste groep vertoont (tenminste sinds 1991, het 
eerste jaar waarop zij valt uit te splitsen) een min of meer stabiel beeld; daarvan bezoekt 
 momenteel nog altijd ruim een kwart met wekelijkse frequentie de kerk.

Tabel 2.14

Kerkleden en personen onder de hele bevolking die minimaal een keer per week ter kerke gaan, 

naar leeftijdsgroep, 1971-2012 (in procenten)

kerkleden hele bevolking

1971 1980 1991 2000 2012 1991 2000 2012

allen 56 39 34 28 32 15 10 10

17-24 jaar 52 37 25 24 42 7 7 10
25-34 jaar 48 19 27 22 39 9 5 9
35-44 jaar 57 32 23 22 29 10 7 7
45-54 jaar 57 49 32 23 29 18 9 8
55-64 jaar 64 55 37 28 23 22 13 8
≥ 65 jaar 63 53 51 42 36 30 23 18

Bron: scp (c v ’71-’12)
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De combinatie van kerkgang, kerkelijk lidmaatschap en al dan niet godsdienstig op
gevoed zijn levert voor de jaren 1985, 1995 en 2012 het volgende beeld op (tabel 2.15). 
Halverwege de jaren tachtig telde de jongste leeftijdsgroep al een hoog percentage dat 
in het ouderlijk gezin niet vertrouwd was geraakt met kerkelijke deelname. Tussen 1985 
en 1995 neemt dit percentage ook onder de 2534jarigen snel toe tot het niveau van de 
jongste leeftijdsgroep, tussen 1995 en 2012 gevolgd door de 3544jarigen. Momenteel 
lijken de drie jongste groepen naar een situatie te bewegen, waarin zij voor de helft uit 
van huis uit buitenkerkelijken bestaan; bij de oudere groepen bleef dit een minderheids
verschijnsel. Vooral onder de groepen 1724 jaar en 3554 jaar neemt tussen 1985 en 1995 
het percentage kerkverlaters duidelijk toe, maar na 1995 geldt dit alleen nog voor de 
groepen van 45 jaar en ouder; onder de jongste groep valt sindsdien een flinke daling van 
het percentage exkerkleden waar te nemen (waarbij zal meespelen dat er steeds meer 
nietkerkelijk zijn opgevoed). Met name bij de groepen tussen 17 en 54 jaar ligt het per
centage nominale leden in 2012 duidelijk onder dat van 1985. Onder de kerkverlaters en 
de nominale leden van de kerken daalde het aandeel van de groep tot 35 jaar: van bijna 
de helft in 1985 naar 20% in 2012, respectievelijk van 41% naar 16%. De groepen vanaf 
45 jaar groeiden de afgelopen dertig jaar in snel tempo toe naar het lage niveau van kerk
gang onder de jongste leeftijdsgroepen.

Tabel 2.15

Kerkelijkheidstype naar leeftijdsgroep, 1985-2012 (in procenten)

van huis uit 
 buitenkerkelijk ex-kerklid nominaal lid kerks lid

1985 1995 2012 1985 1995 2012 1985 1995 2012 1985 1995 2012

allen 27 28 31 25 33 38 21 18 14 27 21 17

17-24 jaar 43 42 52 22 40 27 18 8 8 18 10 14
25-34 jaar 25 39 45 34 36 34 23 16 9 18 9 12
35-44 jaar 26 26 39 29 40 37 20 18 13 25 16 11
45-54 jaar 22 23 28 22 35 47 22 21 12 34 21 13
55-64 jaar 24 20 22 18 26 46 21 18 17 37 35 15
65-74 jaar 21 22 20 15 18 38 20 20 17 44 41 25
≥ 75 jaar 24 12 15 27 24 24 37 37

Bron: scp (c v ’85, ’95, ’12)
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In nog meer opzichten kregen de jongere leeftijdsgroepen gezelschap van de oudere 
in hun kerkelijke distantie. Bijvoorbeeld waar het gaat om het vertrouwen dat men in 
de kerken stelt. Zoals tabel 2.16 laat zien vertoonde het vertrouwen in kerken en gods
dienstige organisaties onder de twee oudste leeftijdsgroepen tijdens de jaren negentig 
nog een stijgende lijn, daarna kalfde het onder de 65plussers gestaag af en belandde 
het onder de 5564jarigen zelfs in een soort vrije val. Onder de Nederlanders jonger dan 
45 jaar was het vertrouwen begin jaren negentig al niet zo groot en dat bleef het. In het 
laatste meetjaar (2010) schonken de oudste en – opvallend – de jongste leeftijdsgroep 
nog het meeste vertrouwen aan de kerken. We komen hierop terug in paragraaf 2.4.3.

Tabel 2.16

Percentage dat veel tot zeer veel vertrouwen in de kerken heeft, naar leeftijdsgroep, 1991-2010  

(in procenten)

1991 1998 2004 2006 2008 2010

allen 20 24 19 19 15 12

17-24 jaar 17 21 20 20 17 18
25-34 jaar 15 18 18 12 12 8
35-44 jaar 14 21 15 14 12 10
45-54 jaar 23 19 11 15 12 9
55-64 jaar 29 31 17 16 11 12
≥ 65 jaar 30 43 36 32 25 17

Bron: scp (c v ’91-’10)

In de houding tegenover kerkelijke voorschriften deden zich sinds de jaren zeventig 
opvallende verschuivingen voor onder de kerkleden (zie tabel 2.17). Terwijl de steun voor 
de opvatting dat men zich zonder meer aan de kerkelijke voorschriften dient te houden 
halverwege de jaren negentig – vergeleken met 1975 – sterk verminderd was onder de 
twee oudste en meest kerkgetrouwe groepen kerkleden, groeide hij sindsdien bij alle 
leeftijdsgeledingen onder de kerkleden. Ook onder de drie jongste groepen en dan 
vooral en al langer (namelijk sinds 1986) onder de 1724jarigen. Op dit punt is het profiel 
van zowel de oudere als de jongste kerkleden duidelijk veranderd. Alle leeftijdsgroepen 
werden tussen 1996 en 2006 gezagsgetrouwer; een tendens die bij de jongste leeftijds
groepen al een decennium eerder op gang kwam. Het zou erop kunnen wijzen dat het 
al genoemde hardekerneffect hier een rol speelt. Meer vrijzinnig ingestelde gelovigen 
haken af,  waardoor steeds meer een kern van true believers binnen de kerken overblijft.
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Tabel 2.17

Kerkleden die vinden dat men zich aan de kerkelijke voorschriften heeft te houden, 

naar  leeftijdsgroep, 1975-2006 (in procenten)

1975 1980 1986 1991 1995 2000 2002 2004 2006

allen 30 19 21 18 21 18 18 32 33

17-24 jaar 21 13 11 15 24 29 30 34 40
25-34 jaar 23 12 22 11 20 28 22 34 36
35-44 jaar 24 19 12 11 11 14 18 30 35
45-54 jaar 27 15 16 18 15 11 12 22 29
55-64 jaar 41 26 30 19 12 16 13 27 28
≥ 65 jaar 46 38 35 30 25 20 22 40 36

Bron: scp (c v ’75-’06)

Een generatieverschijnsel?
Benaderen we de kerkelijke betrokkenheid vanuit een cohortperspectief dan ontstaat het 
beeld van figuur 2.2. Zij laat zien dat de cohorten die tot aan de jaren zestig werden gebo
ren het laagste percentage van huis uit buitenkerkelijken tellen. Bij elk cohort dat daarna 
het levenslicht zag, ligt het percentage hoger. Onder alle is het percentage exkerkleden 
toegenomen. Onder de cohorten 19451959 en 19601974 ligt het al enige tijd het hoogst, 
het is lager bij de daarop volgende (19751990 en vanaf 1990). De twee grafieken combine
rend kan worden geconstateerd dat de vroegste geboortecohorten (voor 1930, 19301944 
en 19451959) een daling van het percentage van huis uit buitenkerkelijken te zien geven 
door een toename in de categorie kerkverlaters. Die kerkverlating manifesteert zich bij 
de meer recente cohorten (19751990 en na 1990) minder omdat deze geboortejaargangen 
al in groten getale van huis uit onkerkelijk zijn. Anno 2012 typeert regelmatige kerkgang 
vooral de cohorten die dateren van voor de Tweede Wereldoorlog, voormalig lidmaat
schap typeert de geboortecohorten van 19451974, het van huis uit buitenkerkelijk zijn 
typeert de cohorten van na 1975.
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Figuur 2.2

Geboortecohorten en kerkelijke betrokkenheid, 1985-2012 (in procenten)
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Bron: scp (c v ’85-’12)

De ontkerkelijking vertoont per generatie een verschillend beeld (vgl. Becker en De Hart 
2006). Zoals figuur 2.3 nog eens laat zien, bleven de vroegste geboortecohorten tussen 
1966 en 2004 in ruime meerderheid de kerken trouw. Onder de cohorten van 19301944 
nam de buitenkerkelijkheid in de loop van de jaren zeventig snel toe, om zich daarna te 
stabiliseren en vanaf de jaren negentig verder te groeien. Onder de generatie 19451959 
steeg het percentage buitenkerkelijken tussen 1966 en 1995 voortdurend, om zich daarna 
te stabiliseren. Bij de cohorten van 19601974 nam de buitenkerkelijkheid vooral tijdens 
de jaren tachtig snel toe. De meest recente cohorten startten op een hoog niveau van 
driekwart buitenkerkelijken en handhaafden dit hoge niveau. Mogelijk is bij hen sprake 
van een plafond effect: wie niet sterk is betrokken bij het kerkelijk leven heeft de kerk 
inmiddels wel verlaten.
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Figuur 2.3

Buitenkerkelijkheid naar generatie, 1966-2012 (in procenten)

1966 1970 1975 1980 1985 1991 1995 2004 2008 2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

geboren
voor 1930

 1930−1944  1945−1959  1960−1974  1975−1990 na 1990

Bron: gin’66; scp (Progressiviteit en conservatisme 1970); scp (c v ’75-’12)

Als de effecten van tijdvak, geboortejaar en levensfase tegen elkaar worden afgezet dan 
ontstaat het patroon van figuur 2.4. Daarin is rekening gehouden met uiteenlopende 
factoren in onderlinge combinatie en staan de resultaten van een zogenaamde a pc 
(AgePeriodCohort)analyse weergegeven.11 Ze maken duidelijk dat de kans dat men is 
aangesloten bij een kerk bij latere geboortecohorten sterk afneemt (de relatieve kan
senverhoudingen slinken tot ver onder de 1,0) en dat dit vooral geldt voor de naoorlogse 
generaties. Het periodeeffect (de tijdgeest die alle generaties tegelijk beïnvloedt) is min
der sterk. Verder zijn nog thuiswonende jongeren en ouders met kinderen vaker lid dan 
respondenten zonder kinderen, maar de cohorteffecten domineren.12 Ontkerkelijking is 
in Nederland toch vooral een (geboorte)cohortverschijnsel. Dat zij waarschijnlijk voor
namelijk het gevolg is van cohortvervanging blijkt ook uit andere onderzoeken (Halman 
en De Hart 2011: 166).
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Figuur 2.4

Effecten van geboortecohort, onderzoeksjaar en levensfase op het lidmaatschap van een 

 kerkgenootschap of godsdienstige groepering, 1970-2008 (relatieve kansenverhoudingen)a
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Bron: De Hart et al. (2010: 331)

2.4.2 Generaties binnen families

Generatieverschillen binnen Nederlandse families werden al even aangestipt. Verder 
inzicht hierin levert een enquête die in het kader van het Sociaal en Cultureel Rapport 2010 
werd gehouden onder de bevolking (Van Houwelingen et al. 2010). Daarin werd onder 
andere gevraagd of men in een bepaald geloof was grootgebracht, of men zich momen
teel nog tot een kerkgenootschap of godsdienstige groepering rekent en of men zijn of 
haar kinderen in een bepaald geloof opvoedt dan wel heeft opgevoed. Ook is geïnfor
meerd naar het bezoeken van kerkdiensten of godsdienstige bijeenkomsten tijdens de 
eigen kinderjaren (‘laten we zeggen: toen u ongeveer 15 jaar oud was’) en tegenwoordig, 
en indien men een of meerdere uitwonende kinderen heeft, is tevens gevraagd naar het 
bezoekpatroon bij hen. Ten slotte wilden we weten of bij de respondent thuis tijdens 
de kinderjaren gezamenlijk gebeden werd of uit de bijbel gelezen (bijvoorbeeld bij de 
maaltijden), respectievelijk hoe dat tegenwoordig is bij de respondent thuis, en in het 
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geval van uitwonende kinderen hoe het er bij dezen aan toe gaat. Dat levert de volgende 
uitkomsten op.
Bij alle groepen is het percentage incidentele kerkgangers geslonken; steeds meer is 
gaan gelden: men gaat regelmatig of men gaat (vrijwel) nooit (zie tabel 2.18). Het alge
mene beeld is toch wel dat zowel de ouders als hun kinderen nogal ver verwijderd zijn 
geraakt van het jeugdgeloof van de ouders. Lieten de ouders de band met het kerkelijk 
leven vieren toen hun kinderen eenmaal zelfstandig waren geworden? Brachten de kin
deren hun ouders in contact met een meer seculiere moraal? Het beschikbare onderzoek 
laat geen conclusies toe en een eenmalige (en globale) meting kan daarover al helemaal 
geen uitsluitsel geven.
De gereformeerden vormen in alle opzichten de meest godsdienstige groep. De inter
generationele continuïteit is bij hen ook het grootst. Zij zijn duidelijk vaker dan de her
vormden en de katholieken het geloof van hun kinderjaren trouw gebleven en slagen er 
bovendien beter in dit op hun eigen kinderen over te dragen. Tijdens hun jeugd (rond 
hun vijftiende levensjaar) vormden de katholieken samen met de gereformeerden de 
meest kerkse groepering. Bij de katholieken nam het regelmatig kerkbezoek, net als bij 
de hervormden, sindsdien sterk af. Teruggang was er ook bij de gereformeerden, maar 
toch niet zo dramatisch. Het contrast zit bij alle drie de groepen in de huidige kerkelijke 
deelname vergeleken met die in de jeugd van de ouders, veel minder in de kerksheid van 
de kinderen vergeleken met de huidige kerkgang van hun ouders – wat dat laatste betreft 
is het verschil opnieuw het grootst bij de katholieken.

Wat betreft de private geloofspraktijk (hier gemeten via gezamenlijk gebed of 
Bijbellezing, bijvoorbeeld rond de maaltijden; tabel 2.19) ziet het beeld er wat anders 
uit. De verandering die de ouders in dit opzicht hebben doorgemaakt, is bij alle groepen 
ongeveer even groot. De private geloofspraktijk in gezinsverband was en is onder pro
testanten – en ook hier weer bovenal in gereformeerde gezinnen – sterker ontwikkeld 
dan bij katholieken, een patroon dat zich voortzet bij de jongste generatie. Hier zijn het 
de gereformeerden die de sterkste afbrokkeling van gezamenlijk gebed en Bijbellezing 
te zien geven. Bij dit alles past de kanttekening dat hier een beroep is gedaan op de per
ceptie en het geheugen van de ondervraagden, dat het met andere woorden gaat om 
zogenaamd self reported behaviour. De uitkomsten worden echter bevestigd door ander 
onderzoek, waaronder onderzoek waarbij uitvoerig is rondgeneusd in kerkelijke fami
lies en verschillende generaties zijn geïnterviewd (voor een literatuuroverzicht, zie Van 
Houwelingen et al. 2010).



godsdienstige ver anderingen in nederl and: ont wikkel ingen in de kerkel i jkheid

55  

Tabel 2.18

Kerklidmaatschap en kerkgang bij ouders die in een geloof zijn opgevoed en minstens één uitwonend 

kind hebben, tijdens hun kinderjaren, tegenwoordig, en bij hun kind(eren), 2010 (in procenten)

respondent is zelf grootgebracht als:

 
rooms-katholiek
(n = 287)

Nederlands hervormd
(n = 139)

gereformeerd
(n = 74)

beschouwt zich momenteel als kerklid 46 45 66
waarvan:

rooms-katholiek 45 2 0
pkn 0 35 41
anders 1 8 26

heeft zijn kind(eren) opgevoed in een geloof 60 55 81
waarvan:

rooms-katholiek 59 1 0
pkn (sow)a 0 30 34
Nederlands hervormd 0 21 5
gereformeerd 0 1 36
anders 0 1 5

   
eigen kerkgang tijdens de kinderjaren

≥ 1 keer per week 73 41 76
≥ 1 keer per maand 12 29 16
< 1 keer per maand 8 11 0
nooit of bijna nooit 7 19 8

eigen kerkgang tegenwoordig
≥ 1 keer per week 11 16 46
≥ 1 keer per maand 9 15 3
< 1 keer per maand 18 5 8
nooit of bijna nooit 62 64 43

kerkgang oudste uitwonende kind
≥ 1 keer per week 1 9 33
≥ 1 keer per maand 2 5 6
< 1 keer per maand 12 6 5
nooit of bijna nooit 85 79 56

a sow: aan de fusie (op 1 mei 2004) van de Nederlandse Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland tot de Protestantse Kerk in Nederland 
(pkn) gingen decennialange pogingen tot nauwere samenwerking vooraf, wel aangeduid als het 
Samen op Weg (sow)-proces.

Bron: scp (scr-enquête’10)
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Tabel 2.19

Praktisering in huiselijke kring van godsdienstigheid bij ouders die in een geloof zijn opgevoed en 

minstens één uitwonend kind hebben, tijdens hun kinderjaren, tegenwoordig, en bij hun kind(eren), 

2010 (in procenten)

respondent is zelf grootgebracht als:

 

rooms- 
katholiek
(n = 287)

Nederlands 
 hervormd
(n = 139)

gereformeerd
(n = 74)

gezamenlijk gebed of Bijbellezing tijdens eigen 
kinderjaren

(vrijwel) elke dag 47 60 91
≥ 1 keer per week 7 11 5
zelden 19 15 3
nooit 27 14 2

gezamenlijk gebed of Bijbellezing tegenwoordig
(vrijwel) elke dag 15 27 52
≥ 1 keer per week 3 3 6
zelden 22 14 12
nooit 60 56 30

gezamenlijk gebed of Bijbellezing oudste 
 uitwonende kind

(vrijwel) elke dag 3 12 38
≥ 1 keer per week 3 2 6
zelden 19 18 15
nooit 75 68 41

Bron: scp (scr-enquête’10)

Hierboven werd al verondersteld dat het vooral de grootouders zijn die in religieus 
opzicht een aparte positie innemen binnen hedendaagse Nederlandse families en dat 
de hedendaagse jeugd vanuit godsdienstig perspectief veel meer met haar ouders over
eenstemt dan met de grootouders. Figuren 2.5 tot en met 2.7 illustreren nog eens de 
sterke overeenkomst tussen de (on)kerkelijkheid van ouders en kinderen en het grote 
verschil – vooral bij de 5059jarigen – met de situatie tijdens de eigen kinderjaren. 
Naarmate men jonger is, rekent men zich minder vaak tot een kerk, is men zelf minder 
vaak godsdienstig opgevoed en heeft men minder zijn eigen kinderen in een geloof 
grootgebracht. Het contrast tussen de huidige opstelling en wat men zijn kinderen heeft 
meegegeven is maximaal bij de leeftijdsgroep van vijftigers, het kleinst bij de twintigers 
en de oudste groep van 80 jaar en ouder (figuur 2.5). Zoals blijkt uit figuur 2.5 geldt voor 
de kerkgang eveneens: hoe jonger hoe meer kerkelijke distantie. Het verschil tussen wat 
men in zijn eigen kinderjaren gewend was, het huidige gedrag en wat de kinderen doen, 
is het grootst bij de oudste groep. Naarmate men jonger is, lijkt de huidige kerkgang 
meer op die van de kinderen. Zoals figuur 2.6 laat zien, geldt hetzelfde voor het bidden of 
Bijbellezen in huiselijke kring.
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Figuur 2.5

Godsdienstige opvoeding tijdens de kinderjaren, tegenwoordig en bij de kinderen, naar leeftijds-

groep, 2010 (in procenten)
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Figuur 2.6

Kerkgang tijdens de kinderjaren, tegenwoordig en bij de kinderen, naar leeftijdsgroep, 2010  

(in procenten)
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Figuur 2.7

Gezamenlijk gebed en Bijbellezing tijdens de kinderjaren, tegenwoordig en bij de kinderen, naar 

leeftijdsgroep, 2010 (in procenten)
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Als we voortgaan op deze weg en drie generaties onderscheiden binnen de Nederlandse 
families – de grootoudergeneratie (geboren voor 1944), de oudergeneratie (geboren 
19591975) en de jongste generatie (geboren na 1990) – dan levert dat het volgende beeld 
op voor de achterliggende decennia (zie tabel 2.20). Qua godsdienstige socialisatie lopen 
er duidelijke scheidslijnen tussen de grootouders en de ouders (die nog over wegend 
godsdienstig zijn opgevoed) en de jongste geboortecohorten (waarvoor dit in veel 
geringere mate geldt en waaronder we duidelijk meer van huis uit onkerkelijken aantref
fen). Grootouders en kleinkinderen kennen een veel lager percentage kerkverlaters dan 
de generatie van de ouders. Dat komt omdat de grootouders in groten getale de kerk 
trouw bleven en omdat de kleinkinderen van meet af aan nietkerkelijk zijn opgevoed. 
Grootouders en ouders zijn vaker nominaal lid van een kerk dan de jongste familie
leden, maar wat betreft de actieve deelname via regelmatige kerkgang zitten ouders en 
kinderen op één lijn. Beide tellen een veel lager percentage regelmatige kerkgangers 
dan de grootoudergeneratie. Resumerend: de startpositie van grootouders en ouders is 
een godsdienstige socialisatie. De grootouders zetten die vervolgens voort via actieve 
kerkelijke deelname, bij de ouders is dit veel minder het geval en heeft de godsdienstige 
socialisatie niet verhinderd dat zij in groten getale de weg naar de buitenkerkelijkheid 
zijn ingeslagen. Wat betreft hun kerkelijke distantie groeiden zij toe naar de jongste 
generatie, waaronder een godsdienstige opvoeding vandaag de dag veel minder vanzelf
sprekend is, resulterend in zowel een vergelijkenderwijs laag niveau van nominaal als 
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van kerks lidmaatschap. De grote verandering zit al met al bij de middengeneratie: de 
grootouders waren kerkelijk en zijn dat gebleven, de ouders waren kerkelijk maar zijn dat 
al lang niet altijd meer, de jeugd was van begin af aan veel minder vaak kerkelijk.

Tabel 2.20

Van huis uit buitenkerkelijken, ex-kerkleden, nominale leden en kerkse kerkleden, naar geboorte-

cohort, 1985-2012 (in procenten)

buitenkerkelijk van huis uit ex-kerkleden

1985 1995 2004 2012 1985 1995 2004 2012

grootouders (voor 1944) 22 21 22 17 20 21 21 29
ouders (1959-1975) 42 35 36 34 23 39 35 42
jeugd (na 1990) 51 27

nominale leden kerkse kerkleden

1985 1995 2004 2012 1985 1995 2004 2012

grootouders (voor 1944) 22 21 21 20 36 37 37 34
ouders (1959-1975) 19 16 15 13 16 10 14 11
jeugd (na 1990) 8 15

scp (c v ’85-’12)

2.4.3 De jeugd binnen en buiten de kerken

In paragraaf 2.4.1 (tabel 2.12) zagen we dat volgens het onderzoek God in Nederland, de 
jeugd halverwege de jaren zestig nog het meest kerkgetrouwe deel van de bevolking 
vormde. Het percentage regelmatige kerkgangers lag onder haar het hoogst, evenals het 
percentage dat aangaf de voorgaande zondag een kerk te hebben bezocht. Niet vermeld 
werd daar dat ook wat betreft het geloof in God de jeugd van die dagen niet onderdeed 
voor welke oudere leeftijdsgroep dan ook (Zeegers 1967). Sindsdien is er het een en 
ander veranderd. Vandaag de dag geldt: hoe jonger des te minder vertrouwd met een 
godsdienstige opvoeding, hoe jonger des te minder vaak lid van een kerk en kerkganger, 
des te minder geneigd tot bidden en Bijbellezing. In deze paragraaf gaan we nader in op 
de jongerenwereld vergeleken met oudere leeftijdsgroepen – bij die laatste gaat het om 
zowel de bevolking als geheel als kerkleden. Om precies te zijn, worden in deze para
graaf vier groepen vergeleken: de hele Nederlandse bevolking, de 1730jarigen onder 
de bevolking, de kerkleden als geheel en de 1730jarige kerkleden. Zoals zal blijken is 
er alle aanleiding om een onderscheid te maken tussen jeugd binnen en jeugd buiten 
de kerken, maar ook tussen de kerkleden als geheel en het jongere segment onder de 
 aangeslotenen.
Onder de kerkleden als geheel bleven de aandelen nominale en kerkse leden ongeveer 
constant, maar onder de jongere kerkleden daalt al sinds begin jaren negentig het 
percentage dat nominaal lid is ten faveure van het percentage dat zijn lidmaatschap 
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verbindt met regelmatige kerkgang (figuur 2.8). Overigens is voor de tweede generatie 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders iets dergelijk vastgesteld. Tussen 1998 en 2011 nam 
het moskee bezoek onder hen duidelijk toe, vooral onder de MarokkaansNederlandse 
tweede generatie (Maliepaard en Gijsberts 2012).13 Omdat ook bij de eerste generatie het 
moskeebezoek op een hoog niveau bleef, namen onder deze groepen de verschillen 
tussen de generaties af. Dat is wel een verschil met de Nederlandse bevolking als geheel, 
waar – zoals we zagen – ouders en jeugd de afgelopen decennia naar elkaar toegroeiden 
in juist een grotere kerkelijke distantie.

Figuur 2.8

Kerkleden, nominale kerkleden en kerkse kerkleden, hele bevolking, 17-30-jarigen, alle kerkleden, 

17-30-jarige kerkleden, 1983-2012 (in procenten)
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Bron: scp (c v ’83-’12)

De kerkelijke jeugd ging zich niet alleen qua kerkgang onderscheiden. Het vertrouwen 
in de kerken en godsdienstige organisaties vertoont sinds 1998 voor de bevolking als 
geheel een dalende lijn en is bij de jeugd in zijn totaliteit in alle jaren gering (figuur 2.9). 
Andermaal wijken de jonge kerkleden daar opvallend van af. Bij hen ligt het vertrouwen 
niet alleen hoger dan bij hun nietkerkelijke leeftijdgenoten, maar sinds 2004 ook duide
lijk hoger dan dat van de oudere kerkleden, die de daling onder de bevolking als geheel 
volgden.

De ontwikkeling naar meer kerkbinding komen we eveneens tegen wat betreft het 
 opvolgen van kerkelijke voorschriften (figuur 2.10). In de jaren 19911996 groeide onder 
het jongere kerkdeel in snel tempo het percentage dat van oordeel is dat alle kerkelijke 
voorschriften dienen te worden opgevolgd, pas vanaf 2002 gevolgd door de oudere 
 geloofsgenoten.
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Figuur 2.9

Personen die veel vertrouwen in de kerken en godsdienstige organisaties zeggen te hebben, 

hele  bevolking, 17-30-jarigen, alle kerkleden, 17-30-jarige kerkleden, 1991-2010 (in procenten)
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Bron: scp (c v ’91-’10)

Figuur 2.10

Personen die vinden dat je je aan alle kerkelijke voorschriften moet houden, alle kerkleden en 

17-30-jarige kerkleden, 1975-2006 (in procenten)
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2.4.4 Verschillen tussen katholieken en protestanten

Vastgesteld werd dat het percentage regelmatige kerkgangers toeneemt onder de jongere 
kerkleden; onder hen verschuift de balans steeds meer van nominaal naar kerks lid
maatschap.14 In de loop van de jaren negentig groeide in snel tempo ook het percentage 
jonge kerkleden dat vindt dat je je zonder meer aan alle kerkelijke voorschriften hebt te 
houden. Dit past in het beeld dat de kerken kleiner en fijner (conservatiever, dogmati
scher) aan het worden zijn. Hoewel hierin geen stijging optrad, kunnen de kerken sinds 
een kleine tien jaar het meest op vertrouwen rekenen bij hun jongere leden. De boven
staande cijfers werpen de vraag op of de afzonderlijke positie van de jonge kerkleden een 
algemeen verschijnsel is, dat zowel in protestantse als in katholieke kringen valt waar 
te nemen. Of spinnen alleen bepaalde kerken garen bij de godsdienstige revitalisering 
die onder de kerkelijke jeugd lijkt plaats te vinden? Om dat te kunnen beoordelen is de 
situatie in protestants Nederland vergeleken met die in de katholieke kerk. En doet een 
godsdienstige opvoeding er wat dit betreft nog toe? Pakt die verschillend uit voor rooms
katholieke en protestants opgevoede jongeren?
In alle onderzochte jaren kenmerkt de protestantse kerkelijke jeugd zich door een veel 
grotere kerkelijke betrokkenheid dan de katholieke. Het grote verschil in kerkgang kan 
worden uitgedrukt via de aandelen nominale leden en kerkse leden onder degenen die 
zijn aangesloten bij een kerk. Onder de katholieke jeugd vertoonde het nominaal lid
maatschap tot voor kort al sinds langere tijd een stijgende lijn, bij de protestantse jeugd 
geldt dit juist voor het kerks lidmaatschap. De opbloei van de kerkelijke deelname is 
daarmee voornamelijk een protestants verschijnsel. Maar de aanzienlijk sterkere kerk
binding van de protestantse jeugd komt in meer opzichten naar voren. Zo is het verschil 
in vertrouwen dat in de kerken wordt gesteld onder haar groot en sterker dan onder de 
katholieke kerkelijke jeugd (tabel 2.21).

Tabel 2.21

Personen die zeggen veel vertrouwen in kerken en godsdienstige organisaties te hebben,  

17-30-jarigen, naar opvoeding en lidmaatschap kerkgenootschap, 1991-2010 (in procenten) 

1991-1998 2004-2006 2008-2010

alle 17-30-jarigen 17 17 14

17-30 jaar, rooms-katholiek opgevoed 9 15 8
17-30 jaar, Nederlands hervormd/gereformeerd opgevoed 37 31 33
17-30 jaar, rooms-katholiek kerklid 17 21 22
17-30 jaar Nederlands hervormd/gereformeerd/pkn kerklid 60 55 60

Bron: scp (c v ’91-’10)
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Een ander voorbeeld van een steeds sterkere kerkbinding is de steun voor de  opvatting 
dat je je zonder meer aan alle kerkelijke voorschriften hebt te houden (figuur 2.11). 
De toegenomen populariteit daarvan is terug te voeren op een bijzonder sterke en voort
durende stijging van de bijval onder de protestantse kerkjeugd; het jongere deel van de 
katholieke gemeenschap was en is er daarentegen weinig van gecharmeerd.

Figuur 2.11

Personen die stellen dat je je zonder meer aan de kerkelijke voorschriften hebt te houden, 17-30-jarige 

kerkleden, naar kerkgenootschap, 1986-2006 (in procenten) 
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Bron: scp (c v ’86-’06)

Waardoor is de hang onder de kerkjeugd naar meer kerkbinding (en zoals we straks 
zullen zien: naar orthodox geloof ) te verklaren? In gesprekken met enkele tientallen 
kerkelijke bestuurders en jongeren die actief zijn binnen een kerk, waaraan we (eind 
oktober 2013) de betreffende uitkomsten voorlegden, werden enkele mogelijke ver
klaringen geopperd. Het meest genoemd is een hardekerneffect. De veronderstelling 
luidt dan als volgt: in de periode waarin een grotere hang naar orthodoxie en kerk
binding onder de kerkjeugd valt waar te nemen, is er sprake van een toename in de 
kerkverlating onder jongeren. Het is plausibel dat voornamelijk de meer vrijzinnige 
jeugd de kerken verlaat en dat de sterkst op godsdienst betrokken en gezagsgetrouwe 
jeugd over blijft. We zijn dit nagegaan door de ontwikkelingen in het kerkelijk lidmaat
schap onder de katholiek opgevoede en de protestants opgevoede jeugd te plaatsen 
naast de  ontwikkeling in de kerkgang bij beide groepen.
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Figuur 2.12

Lidmaatschap en kerkgang rooms-katholieken, 17-30-jarigen, 1985-2012 (in procenten)

rooms-katholiek en minstens 1x p week naar kerk
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Bron: scp (c v ’85-’12)

De verklaring lijkt niet goed op te gaan. Zoals blijkt uit figuur 2.12 schiet zij in elk geval 
tekort: over de hele hier geanalyseerde periode sporen de ontwikkelingen in het lid
maatschap en de kerkgang niet goed. In de periode tussen 1985 en 1996 was het verval 
in het kerkelijk lidmaatschap groot onder de katholieke jeugd, zonder dat dit tot een 
 toename van de kerksheid onder de overblijvers leidde. Alleen in de meest recente jaren 
vormen beide – lidmaatschap en kerkgang – conform de voorspelling elkaars spiegel
beeld. Bij de protestantse jeugd vinden we juist voor de jaren tot 1994 de voorspelde 
combinatie van dalend lidmaatschap en meer kerkgang, maar correspondeert het pa
troon voor de jaren erna weer niet goed met de hypothese (figuur 2.13). In het  volgende 
hoofdstuk komen we hierop terug.
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Figuur 2.13

Lidmaatschap en kerkgang protestanten, 17-30-jarigen, 1985-2012 (in procenten)
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Bron: scp (c v ’85-’12)

2.5 Conclusies

Meer dan twee derde van de huidige Nederlandse bevolking mag dan in zijn jeugd kennis 
hebben gemaakt met het kerkelijk leven, de vraag is wat dit nog betekent. Het afgelopen 
decennium heeft de ontkerkelijking – die vanaf de jaren zestig flink op stoom kwam – 
zich verder doorgezet, dat is de eerste belangrijke conclusie van dit hoofdstuk. Welke 
indicator men ook hanteert – lidmaatschap of kerkgang, het aantal kerkgebouwen of de 
deelname aan kerkelijke rituelen, het aantal kerkelijke gemeenschappen of de daarin 
werkzame professionals en het beroep dat op hen wordt gedaan – op alle fronten valt 
een teruggang te constateren. Hoe lang en voor hoevelen zullen de kerken nog een 
levend cultuurgoed vormen? Zowel institutionele tellingen als enquêtes leren dat hun 
aantrekkingskracht gestaag is afgenomen en dat geldt eveneens voor hun invloed en 
prestige. Volgens de c vonderzoeken raakte tussen 1970 en 2012 het percentage kerk
leden onder de bevolking gehalveerd, net als het percentage regelmatige kerkgangers. 
Het zijn cijfers die zich laten lezen als de beurskoersen van een bedrijf dat rechtstreeks 
op een faillissement afstreeft. Ook het vertrouwen in de kerken is de afgelopen jaren 
(voornamelijk onder buitenkerkelijken) sterk geslonken. De kerken zijn teruggedrongen 
naar de marge van het maatschappelijk en dagelijks leven, al zijn er nog altijd aanzienlij
ke minder heden te vinden die het zouden betreuren als ze helemaal zouden verdwijnen 
en wordt er in voorkomende gevallen (doop, huwelijk, begrafenis) nog regelmatig een 
beroep op hen gedaan (de vicarious religion waarvan de Engelse socioloog Grace Davie 
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spreekt). Zo vinden jaarlijks alleen al in de twee grootste kerken (de roomskatholieke en 
de  protestantse) zo’n 45.000 kerkelijk begeleide begrafenissen of crematies plaats.
Ontkerkelijking is in ons land vooral een proces dat door cohortvervanging wordt gesti
muleerd; elke nieuwe generatie start op een hoger niveau van onkerkelijkheid. Hoe jon
ger men is, des te kleiner de kans dat men is grootgebracht in een geloof, dat men zich 
momenteel nog tot een kerk rekent, dat men zijn eigen kinderen godsdienstig opvoedt. 
Hoe jonger, des te kleiner ook de kans dat men in heden of verleden ervaring heeft met 
kerkgang of gezinspraktijken zoals gebed of Bijbellezing, bijvoorbeeld rondom de maal
tijden. Binnen de Nederlandse families lijken ouders en kinderen de afgelopen decen
nia naar elkaar toegegroeid in hun kerkelijke distantie, de aanzienlijk kerkgetrouwere 
grootoudergeneratie neemt daarbinnen een afzonderlijke positie in. Een andere con
clusie is dat zich steeds meer een scheidslijn lijkt af te tekenen tussen enerzijds de totale 
bevolking met daarbinnen de jeugd als geheel en anderzijds de kerkelijke jeugd. Waar de 
eerste twee worden gekenmerkt door een laag niveau van kerkelijke betrokkenheid, is 
die bij de kerkelijke jeugd sinds enige tijd opvallend aan het toenemen: qua regelmatig 
kerkbezoek en wat betreft de bereidheid zich aan alle kerkelijke voorschriften te houden. 
In beide opzichten overtreft de jeugd binnen de kerken inmiddels duidelijk de oudere 
kerkleden, en dat is eveneens van toepassing op het vertrouwen dat wordt gesteld in 
kerken en godsdienstige organisaties. Nadere analyse leert dat het hier een protestants 
verschijnsel betreft, dat zich niet of veel minder manifesteert in katholieke kring. Op de 
opvallende eigen weg die de (vooral protestantse) kerkelijke jeugd lijkt te zijn ingeslagen, 
komen we nog terug in het volgende hoofdstuk.
De afgelopen veertig jaar is Nederland in hoog tempo ontkerkelijkt. Maar de leegloop 
was niet bij alle kerken even groot en er zijn ook christelijke geloofsgemeenschappen die 
tot voor kort juist een sterke groei kenden. Grote verliezers waren de roomskatholieke 
kerk en de kerken die sinds 2004 de pk n vormen. Maar bijvoorbeeld de christelijk 
ge reformeerden, gereformeerde gemeenten in Nederland, oudgereformeerden en vrij
gemaakt gereformeerden bleven ongeveer stabiel of zagen hun ledental licht toenemen. 
De grootste groeiers op de godsdienstige markt waren een aantal Pinkstergemeenten 
en evangelische gemeenten, die de afgelopen decennia konden bogen op een forse 
ledenaanwas. In tegenstelling tot de twee grote kerken die centraal staan in dit rapport 
zijn ze ook niet sterk vergrijsd. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de aanwas bij 
de groeikerken bij lange na niet voldoende was om de krimp bij alleen al de grote kerk
genootschappen te compenseren. De katholieken en de drie kerken van de latere pk n 
verloren sinds 1970 bijna 3,4 miljoen leden, alle Nederlandse kerken met een ledengroei 
gezamenlijk boekten in dezelfde veertig jaar een ledenwinst van nog geen 200.000. Het 
komt erop neer dat tegenover het verdwijnen van het totale inwonersaantal van alle 
grote steden in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Haar
lem, Zaanstad, Amersfoort, Haarlemmermeer, Zoetermeer, Leiden en Dordrecht) als 
tegenwicht de omvang van een stad als Groningen staat. Kortom, het beeld verschilt per 
kerk, maar per saldo is Nederland aan het ontkerkelijken. Het succes van de groeikerken 
is bovendien niet gebaseerd op een keerpunt in het algemene proces van ontkerkelij
king in ons land. Onderzoek naar de mensen die zich bij de groeikerken aanmelden 
maakt duidelijk dat het vooral gaat om een hergroepering in voornamelijk behoudende 
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 protestantse milieus. Een aanzienlijk aantal gelovigen dat de sfeer in hun kerk van her
komst als neerdrukkend, te kil en anoniem is gaan ervaren, switcht naar geloofsgemeen
schappen die in hun ogen een meer doorleefde, warme, op elkaar betrokken, positieve 
en dynamische wijze van religieuze praktisering mogelijk maken. Ze willen vanuit de 
Bijbel leven, maar ook met hun tijd meegaan. Veel jongeren uit orthodox gereformeerde 
milieus blijken hiervoor gevoelig. Het gaat bij de aanwas van de echte groeikerken dus 
om een ‘circulation of the saints’, een ‘recycling of the faithful’ (Bibby en Brinkerhoff 
1973, 1994) of – op zijn Hollands – om een rondpompen van gelovigen.
De succesvolle kerken vertonen een aantal overeenkomsten (o.a. Bebbington 1989, 
1994; McGrath 1995). Om te beginnen gaat het bijna altijd om importstromingen, door
gaans overgewaaid uit de Verenigde Staten. De nieuwe stijl van evangeliseren werd al 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw in ons land geïntroduceerd door onder andere 
de Amerikaanse predikant Billy Graham, die in 1954 te Amsterdam optrad in een vol 
Olympisch Stadion. De groeikerken bieden een begrensde en overzichtelijke wereld 
in een vaak chaotische en steeds meer gemêleerde samenleving. Er wordt een scherpe 
scheiding gehanteerd tussen de veilige geborgenheid van de eigen kring en de goddeloze 
buitenwereld die rondtast in het duister. Groeikerken zijn verder veelal sterk plaatselijk 
verankerd; de gelovigen onderhouden persoonlijke banden en het groepsleven is erg 
belangrijk. De kerken brengen hun standpunten onomwonden aan de man en zijn niet 
van zins te schipperen met de leer. Die is meestal tamelijk conservatief en kritisch over 
veel kenmerken van het moderne leven. Verder reiken de groeikerken duidelijke morele 
richtlijnen aan, met een beroep op de Bijbel. Ze bieden veel ruimte voor emoties, voor 
direct contact met het heilige, met de Heilige Geest. Meestal hebben ze een even dui
delijke als eenvoudige verlossingsleer (laat Jezus toe in je hart en je zult gered worden). 
Ze zijn sterk gericht op missionering en het propageren van hun leer, waarbij zij bij 
voorkeur het contact met jongeren zoeken. De boodschap mag dan traditioneel en strikt 
christelijk zijn, bij het verbreiden van de boodschap worden moderne middelen aller
minst geschuwd. Evangelische christenen behoren bijvoorbeeld tot de voorlopers van 
het internetgebruik en de rol die televisie kan spelen bij de opwekking tot geloof werd in 
deze kringen al vroeg erkend. Via de Evangelische Omroep (eo) beschikt de Nederlandse 
evangelische beweging over een eigen, succesvolle omroep. Die organiseert sinds 1974 
de eojongerendagen, megafestivals van optimistische Bijbelse verkondiging met veel 
vrolijke oneliners en gospelmuziek (zie bv. Roeland et al. 2012).

Noten

1 Het onderscheid van Glock en Stark tussen vijf dimensies (overtuigingen, praktijken, ervaringen, 

kennis en consequenties) heeft school gemaakt en ook tot steeds weer andere onderscheidingen 

aanleiding gegeven (Stark en Glock 1968: 1416). 

2 Vergeleken met drie jaar eerder was in 2010 alleen het vertrouwen in het leger eveneens gedaald 

(‘eerder wel vertrouwen’: resp. 77% en 71%).

3 Waarbij de antwoordmogelijkheden lopen van ‘onbeperkt vertrouwen’, ‘veel vertrouwen’, via ‘enig 

vertrouwen’, naar ‘zeer weinig vertrouwen’ en ‘helemaal geen vertrouwen’.
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4 Daarnaast leven er onder andere ongeveer 825.000 moslims, 150.000 hindoes en 170.000 boed dhisten 

in ons land.

5 http://www.vi.nl/nieuws/betaaldvoetbalclubsverwelkomensteedsminderfans.htm. Waarbij dan 

nog vermeld moet worden dat in de tellingen van de meeste voetbalclubs wordt uitgegaan van het 

aantal verkochte kaartjes, niet van het feitelijke bezoekersaantal (dat bij een club als Ajax bijvoor

beeld gemiddeld 20% daaronder ligt).

6 Volgens het onderzoek God in Nederland maakte in 1966 67% van de bevolking deel uit van een kerk 

en ging 50% vrijwel iedere week ter kerke. In 1979 waren die cijfers geslonken naar respectievelijk 

57% en 31%, in 1996 naar 47% en 21% om vervolgens verder te dalen naar 39% en 16% in 2006 (Bernts 

et al. 2007).

7 Volgens Van den Brink c.s. spruit de sterke bereidheid tot onbaatzuchtig handelen voort uit een 

verbondenheid met wat zij ‘het hogere’ noemen – iets wat het eigen ik overstijgt. Wat uit hun studie 

overigens eveneens blijkt, is een verlegenheid bij veel Nederlanders bij het hanteren van dit begrip 

(Van den Brink 2012).

8 Er zijn meer cijfers uit dat tijdvak die de indruk opleveren, dat bij de toenmalige jeugd sprake was 

van een relatief sterke kerkbinding. Zo levert het Nationaal kiezersonderzoek van 1967 voor de kerke

lijke leeftijdsgroep van 2530 jaar 65% regelmatige kerkgangers op (tegen 3135 jaar: 59%; 3650 jaar: 

57%; 5165 jaar: 60%). Het onderzoek Riskante gewoonten van 1958 telde onder de jeugd het laagste 

percentage buitenkerkelijken. Ook volgens de uitkomsten van de volkstelling van 1960 kende de 

leeftijdsgroep van 1525 jaar (samen met die van 70 jaar en ouder) van alle groepen het hoogste per

centage kerkleden (83%). In de daaropvolgende volkstelling van 1971 was dit overigens niet langer het 

geval; bij geen enkele leeftijdsgroep was het percentage buitenkerkelijken in de tussenliggende jaren 

zo sterk gestegen (+7,4%) (Gadourek 1963; www.volkstellingen.nl).

9 De 65plussers zijn wel meer lid, maar ook zij kerken veel minder dan vroeger. Waarschijnlijk geldt in 

het bijzonder voor deze groep dat de stap naar opzegging van het lidmaatschap groot is. 

10 zie bijlage bij hoofdstuk 15 van Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en cultureel rapport 

2010 op www.scp.nl

11 Eerder gerapporteerd in hoofdstuk 15 van het Sociaal en Cultureel Rapport 2010.

12 Dat cohorteffecten domineren wordt gesuggereerd door de corresponderende sheafcoëfficiënt, 

die hier verreweg het grootst is. Sheafcoëfficiënten: 0,26 voor cohorteffecten, 0,08 voor periode 

effecten en 0,10 voor levensfaseeffecten.

13 In 1998 bezocht van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie 9% respectievelijk 23% wekelijks de 

moskee; in 2011 gold dit voor een derde van beide groepen.

14 Al kan de ontwikkeling hier zeker niet volledig aan worden toegeschreven, in zekere mate kan zij wel 

versterkt zijn door de toename van het aantal islamitische jongeren.
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3 Godsdienstige veranderingen in Nederland: 
ontwikkelingen in het geloof

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 vonden we, op basis van internationale gegevens, aanwijzingen dat de 
afbrokkeling van de institutionele godsdienstigheid niet restloos samenvalt met het 
verdwijnen van religie. Het gaat om twee verschillende dimensies van religie waartussen 
geen perfecte correlatie bestaat. Voor een kwart van de Europeanen bleek religiositeit 
en kerkelijke deelname niet in elkaars verlengde te liggen. Dit hoofdstuk borduurt voort 
op deze constatering. Hoofdonderdeel is de vraag in hoeverre de in het vorige hoofdstuk 
op allerlei fronten gesignaleerde kerkelijke teruggang verbonden is met een teloor
gang van het geloof. Eerst stellen we ons de vraag hoe de gelovigheid zich de afgelopen 
decennia heeft ontwikkeld en welke veranderingen zich voordeden in de inhoud van 
het christelijke geloof. Daarop komt de vraag aan de orde in hoeverre deze ontwik
kelingen gerelateerd zijn aan de in het vorige hoofdstuk vastgestelde veranderingen 
in kerkelijk opzicht. Aansluitend gaan we in op de vraag hoe poreus de scheidslijnen 
eigenlijk zijn tussen kerkelijkheid en gelovigheid. Valt er een religieus potentieel onder 
buitenkerkelijken waar te nemen en in hoeverre zijn – anderzijds – kerkleden bereid alle 
onderdelen van de christelijke traditie voor hun rekening te nemen? Zijn buitenkerkelij
ken religieus onmuzikaal? Kan ook onder kerkleden van religieuze distantie gesproken 
worden? Een tweede thema is religieuze differentiatie. Kunnen alle buitenkerkelijken of 
alle kerkleden wel over één kam worden geschoren? Of is er sprake van uiteenlopende 
godsdienstige milieus? Bestaan er wat betreft de gelovigheid verschillen tussen typen 
buitenkerkelijken en tussen de kerkrichtingen? Om de lezer niet te bedelven onder een 
lawine van tabellen en grafieken zijn een aantal daarvan ondergebracht in de bijlagen 
van dit hoofdstuk (te raadplegen via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport).
Lange tijd is ervan uitgegaan dat jongeren een voorhoede vormen in het secularisatie
proces. In hoofdstuk 2 is bekeken of dit qua kerkbinding en kerkelijke deelname het 
geval is. Er bleken forse verschillen te bestaan tussen de leeftijdsgroepen, waarbij de 
helft van de huidige jeugd als van huis uit onkerkelijk kan worden beschouwd. Vormde 
zij halverwege de jaren zestig nog een achterhoede in het ontkerkelijkingsproces, 
sindsdien heeft de jeugd zich daarin ontwikkeld tot een voorhoede. Tegelijkertijd lijkt 
er sprake van een groeiende polarisatie onder de jongeren. We vonden namelijk aan
wijzingen dat in elk geval de protestantse kerkelijke jeugd zich juist in de richting van 
meer kerkelijke deelname en sterkere gerichtheid op kerkelijke voorschriften aan het 
ontwikkelen is. De verschillen tussen oud en jong, dit keer in geloofsopzicht, vormen 
het derde onderdeel van dit hoofdstuk. Zoals we zullen zien, zijn deze geprononceerd 
aanwezig onder de bevolking. In aansluiting hierop stellen we ons opnieuw de vraag 
of ze zich ook binnen de kerken manifesteren, tussen jonge en oudere kerkleden. Wat 
dan weer de vraag opwerpt of dit in zowel katholieke of protestantse kring het geval is. 
De evangelische stroming in de protestantse wereld en haar aantrekkingskracht op de 
jeugd van protestantse huize heeft de afgelopen decennia veel aandacht getrokken in 
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binnen en buitenland.1 Betekent dit dat verschillen tussen jong en oud zich alleen in het 
protestantse milieu manifesteren? Of vallen zij ook onder katholieken waar te nemen?
Drie aspecten van gelovigheid worden besproken. In de eerste plaats of men zichzelf 
– los van wat men precies gelooft – typeert als een al dan niet gelovig of religieus mens. 
Het tweede aspect heeft betrekking op de inhoud van het geloof: gelooft men in een God 
of hogere macht? Naast sociale wetenschappers die een functionele definitie van religie 
hanteren (waar het gaat om wat religie ‘doet’ met mensen en de samenleving), zijn er 
ook veel die vertrekken vanuit een substantiële definitie. Op individueel niveau wordt 
daarbij doorgaans het geloof in God, een hogere macht of een buitenzintuiglijke werke
lijkheid als het kernelement van godsdienstigheid naar voren geschoven. Waar dit geloof 
op de terugtocht is, moet gesproken worden van secularisatie, van het verdwijnen van 
religie. In de christelijke traditie maakt het geloof in God deel uit van een uitgebreider 
complex aan opvattingen. In de derde plaats wordt in dit hoofdstuk dan ook het geloof 
onderzocht dat wordt gehecht aan leerstellingen zoals de goddelijke inspiratie van de 
Bijbel, het bestaan van een leven na de dood, het bestaan van een hemel, de hel en de 
duivel. In combinatie kan gesproken worden van de mate van orthodoxie: wie alle chris
telijke dogma’s onderschrijft kan worden getypeerd als zeer rechtzinnig in de leer.

3.2 Veranderingen in de gelovigheid

3.2.1 Algemene ontwikkelingen in de gelovigheid en geloofsinhoud

Tabel 3.1 geeft om te beginnen een indruk van de gelovigheid via een vraag naar de 
zelfdefinitie van de respondenten: in hoeverre ziet men zichzelf als een gelovig dan 
wel ongelovig mens? In de laatste twee meetjaren is de vraag vervangen door de vraag 
of men zich als een religieus mens beschouwt (met een beperkter aantal antwoord
mogelijkheden, namelijk vier in plaats van zeven). Een minderheid van de Nederlanders 
typeert zich als uitgesproken ongelovig, de helft beschouwt zichzelf als op zijn minst 
enigszins gelovig. Tussen 1991 en 2008 deden zich in dit opzicht nauwelijks verande
ringen voor. Dat correspondeert met de eveneens niet zo grote verschuivingen die we 
zodadelijk zullen constateren in de inhoud van het geloof in een God of hogere macht.
Het lijkt in elk geval deels te maken te hebben met de beperkte historische periode. 
In het onderzoek God in Nederland is zowel een vraag naar de inhoud van het geloof 
als naar de zelfdefinitie gesteld voor de jaren sinds 1979. Tussen 1979 en 1996 komt dan 
een afname van het percentage theïsten van 33% naar 24% naar voren en een groei van 
het percentage agnosten van 18% naar 27%. Tegelijkertijd geven de onderzoeken tussen 
1979 en 1996 een stijging van het percentage te zien dat zegt dat het geloof geen beteke
nis heeft in zijn leven (van 28% naar 37%), een percentage dat tot aan 2006 ongeveer 
hetzelfde blijft. In dezelfde periode, tussen 1979 en 2006, groeide ook het percentage 
dat aangeeft dat het geloof juist (zeer) grote betekenis heeft in zijn leven (van 33% naar 
42%). Qua zelfdefinitie lijkt er dus sprake van polarisatie: zowel het percentage dat veel 
betekenis toekent aan het geloof als het percentage dat er een geringe betekenis aan 
toekent nam toe (Bernts et al. 2007: 55). Zoals tabel 3.1 laat zien, is de situatie in 2012 
volgens het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland inmiddels zo dat twee op 
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de tien Nederlanders zichzelf als een uitgesproken religieus mens ziet en drie op de tien 
als beslist niet religieus.

Tabel 3.1

Religieuze zelfdefinitie: hoe zou men zichzelf beschrijven?, hele bevolking, 1991-2012 (in procenten) 

 1991 1995 1998 2004 2008 2010 2012

buitengewoon of erg gelovig 16 18 17 17 14 . .
enigszins gelovig 36 37 37 41 37 . .
noch gelovig, noch ongelovig 21 20 19 16 18 . .
enigszins ongelovig 6 8 6 7 11 . .
buitengewoon of erg ongelovig 21 17 21 18 19 . .
beslist wel religieus . . . . . 19 19
enigszins religieus . . . . . 29 28
nauwelijks religieus . . . . . 22 24
beslist niet religieus . . . . . 30 29

. = gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’91-’12)

De inhoud van het geloof is de afgelopen vijftig jaar onmiskenbaar veranderd. Het on
derzoek God in Nederland (gin) is vanaf halverwege de jaren zestig gehouden en laat 
zien dat het percentage theïsten (d.w.z. gelovigen in God) halverwege de jaren negentig 
gehalveerd was (zie figuur B3.1 in de bijlage). Tot aan de jaren tachtig ging dit vooral 
gepaard met een stijging van het percentage ietsisten (‘er bestaat zoiets als een hogere 
kracht of macht’); in de periode daarna, tot aan halverwege de jaren negentig, volgde 
een toename van het percentage agnosten (zij die geen uitspraak willen of kunnen 
doen over het bestaan van een God of hogere macht). Tussen 1996 en 2006 vertonen 
de drie groepen een stabiel beeld. Gedurende het hele tijdvak 19662006 nam het 
 percentage atheïsten gestaag toe.
Het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (c v) hanteert wat de gelovigen 
betreft een wat genuanceerdere vraagstelling. Mensen die zonder meer van het bestaan 
van God overtuigt zijn, worden daar onderscheiden van mensen die aangeven te geloven, 
maar wel met de nodige twijfels, en van hen die zeggen soms te geloven, maar op andere 
momenten twijfelen – hier aangeduid als deeltijdgelovigen (zie tabel 3.2). Vooral de 
percentages ietsisten en agnosten zijn in c v, in de vergelijkbare jaren 1996 en 2006, dui
delijk lager dan bij gin. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat op zijn minst een deel van de 
twijfelende en deeltijdgelovigen zich bij het laatstgenoemde onderzoek tot de ietsisten 
en agnosten heeft gerekend. De periode vanaf de jaren negentig is in gin maar met twee 
meetjaren vertegenwoordigd (1996 en 2006). Via c v is de stand van zaken voor twaalf 
jaren in kaart te brengen en komen zo ook kleinere fluctuaties naar voren. De radicale 
veranderingen lijken toch voor de jaren negentig te hebben plaatsgevonden. Sindsdien 
is het beeld ook hier vrij stabiel. c v laat eveneens een geleidelijke groei van het per
centage atheïsten zien sinds begin jaren negentig (tot aan 21% in 2012).2 Het  percentage 
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 overtuigde gelovigen schommelt tussen de 22% en 25%. Een meerderheid van de bevol
king rekent zich niet tot deze beide uitersten. In 2012 nam 15% een agnostische positie 
in, geloofde 21% aan zoiets als een hogere macht en zei 21% soms wel, soms niet te gelo
ven of te geloven met de nodige twijfels.

Tabel 3.2

Welke van deze uitspraken komt het dichtst overeen met uw mening over God?a, hele bevolking,  

1991-2012 (in procenten)

1991 2000 2012

atheïst 16 21 21
agnost 16 15 16
gelooft in hogere macht 20 21 21
deeltijd gelovig 9 8 8
gelovig met twijfels 15 13 13
gelooft zonder meer in God 25 23 22

a  Respectievelijk: ‘Ik geloof niet in God’ (atheïst); ‘Ik weet niet of er een God is en ik geloof niet dat er 
een manier is om dat te weten te komen’ (agnost); ‘Ik geloof niet in een God die zich met ieder van 
ons persoonlijk bezighoudt, maar ik geloof wel in één of andere hogere macht’ (hogere macht); 
‘Op sommige momenten geloof ik in God, op andere momenten niet’ (deeltijd gelovig); ‘Ik geloof 
in God, al heb ik mijn twijfels’ (gelovig met twijfels); ‘Ik geloof zonder twijfel dat God werkelijk 
bestaat’ (gelovig zonder meer).

scp (c v ’91, ’00, ’12)

Naar aanleiding van de uitkomsten van de ginonderzoeken (1966, 1979, 1996, 2006) 
hebben we gesproken van een modularisering van de christelijke traditie: per stuk 
zijn nog best aanzienlijke percentages bereid onderdelen van de geloofsleer te onder
schrijven, maar er zijn er maar weinig die alle elementen voor hun rekening wensen te 
nemen (De Hart 2007). In tabel 3.3 is, via de berekening van een cumulatief percentage, 
een ruwe poging gedaan de mate van modularisering na te gaan waar het gaat om de 
onderschrijving van orthodoxe leerstukken. Daarbij hebben we ons hier beperkt tot 
een vijftal van zulke leerstukken en de periode sinds 1985. Per stuk blijkt er onder de 
bevolking nog aanzienlijke steun te bestaan voor onderdelen van de christelijke leer, 
maar door de jaren heen wenst niet meer dan 10% alle onderdelen te onderschrijven. 
Anno 2012 gelooft bijna de helft dat er zoiets als een leven na de dood bestaat en 37% in 
de  hemel, meent drie op de tien Nederlanders dat de Bijbel het woord van God is, terwijl 
bijna twee op de tien het bestaan van duivel en hel onderschrijven. Alleen het geloof 
in de goddelijke inspiratie van de Bijbel is sinds 1985 flink teruggelopen (van 40% naar 
29%). Het geloof in de andere leerstukken vertoont een stabieler beeld; het laat wel 
schommelingen zien, maar niet duidelijk een gestage afname. Tussen 1996 en 2002 (in 
latere jaren zijn de vragen niet meer gesteld) kalfde het geloof dat Adam en Eva werkelijk 
bestaan hebben en dat bidden zinvol is af, dat in religieuze wonderen steeg daarentegen 
(tussen 1991 en 2002). Hetzelfde, overwegend stabiele beeld wat betreft de bijval voor 
kerkelijke leerstukken komt ook uit de European Values Study (e vs, 19812008) naar 
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voren. De cijfers uit dit onderzoek komen vrijwel overeen met die uit de onderstaande 
tabel. De e vscijfers maken duidelijk dat het geloof in de zondigheid van de mens wel 
duidelijk afnam (van 56% in 1981 naar 38% in 2008) (Halman en De Hart 2011: 157158).

Tabel 3.3

Onderschrijving van leerstellingen, 1985-2012 (in procenten) 

 1985 1991 1996 2002 2010 2012 1985-2012

Bijbel is het woord van God 40 37 38 31 30 29 -11
leven na de dood 49 49 53 48 49 47 -2
hemel 44 41 44 40 38 37 -7
hel 16 15 18 17 18 18 +2
duivel 20 20 18 18 18 17 -2

minstens één 57 58 61 53 55 53 -4
cumulatief (alle vijf, %) 10 9 10 9 10 10 0

Adam en Eva 35 36 31 24 . . .
bidden is zinvol 50 47 47 39 . . .
religieuze wonderen bestaan 31 40a 43 . . .

a Cijfer voor 1998.
. = gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’85-’12)

3.2.2 Believing without belonging, belonging without believing?

Het voorgaande suggereert dat religie en kerkelijkheid niet volledig samenvallen, 
iets dat we ook in hoofdstuk 1 – via landenvergelijkende gegevens – al constateerden. 
Naast ‘believing without belonging’, is er ook ‘belonging without believing’ (Davie 
1994). Daar gaan we nog wat verder op in. Er is in ons land al sinds langere tijd onmis
kenbaar sprake van een gestage ontkerkelijking. Minder Nederlanders zijn bij een 
kerkgenootschap aangesloten, kerkdiensten worden steeds minder bezocht – heden 
ten dage geldt dat nog maar voor 31%, respectievelijk 18% van de bevolking. Ook de 
christelijke geloofstraditie wordt als een totaalpakket van leerstellingen weinig onder
schreven, en dat is al sinds lange tijd het geval. Hoewel onder kerkleden al minstens 
drie decennia lang een geleidelijke maar gestage ontwikkeling gaande is in de richting 
van meer orthodoxie,3 stemt gedurende die hele periode steevast slechts zo’n een op de 
tien Nederlanders in met alle van vijf kerkelijke leerstellingen: dat de Bijbel het woord 
van God is, dat er een leven na de dood bestaat, een hemel, een hel, de duivel. We heb
ben gezien dat het niet betekent dat men zich daarmee ook massaal als een ongelovig of 
areligieus mens ziet. Kerkelijke betrokkenheid en traditionele christelijke geloofswaar
heden worden blijkbaar door velen als maar één mogelijke vorm van religieuze beleving 
beschouwd, die toch vooral pasten bij een voorbije periode.
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Lang voordat er kerken bestonden, was er immers religie. Al bestaat er een duidelijke 
relatie tussen beide, toch zijn in het hedendaagse Nederland religie en kerkelijkheid 
geen twee kanten van dezelfde medaille. De godsdienstige kenmerken die in dit hoofd
stuk worden onderzocht treffen we enerzijds niet zelden ook bij buitenkerkelijken aan en 
anderzijds blijken ze vaak in slechts beperkte mate onderschreven te worden door men
sen die wel bij een kerk zijn aangesloten. Ter illustratie zijn rondom dit thema een aantal 
cijfers bijeengebracht in de bijlage van dit hoofdstuk (zie www.scp.nl onder dit rapport). 
Het percentage buitenkerkelijken dat minstens één kerkelijke leerstelling onderschrijft 
schommelt rond de 40%, vooral het geloof in een leven na de dood treffen we ook onder 
buitenkerkelijken veel aan (tabel B3.1 in de bijlage). Net als vooral de roomskatholieken 
en in mindere mate de van huis uit Nederlands hervormden blijkt men in buitenkerke
lijke kring beduidend minder gecharmeerd van de sombere kanten van de religie, zoals 
het bestaan van een hel of duivel. Het geloof in religieuze wonderen steeg (tussen 1991 
en 2002) opvallend in buitenkerkelijke kring. Nu lijkt het waarschijnlijk dat begrippen als 
een leven na de dood of religieuze wonderen door veel buitenkerkelijken niet in de tra
ditioneel christelijke zin worden opgevat. In het meest recente ginonderzoek werd aan 
de respondenten die hadden aangegeven in een leven na de dood te geloven gevraagd 
hoe dat er dan volgens hen uitzag. Buitenkerkelijken blijken dan vooral aan een soort 
voortbestaan van de ziel te denken en (in mindere mate) aan een weerzien met dierbaren 
of een vorm van reïncarnatie. In kerkelijke kring denkt men primair aan een hemel (veel 
meer dan aan een hel); de traditioneel christelijke leer van de verrijzenis en opstanding 
speelt nog wel bij protestanten, maar bij katholieken nauwelijks een rol. De aanzienlijk 
grotere populariteit van het geloof in reïncarnatie onder buitenkerkelijken en katholie
ken dan onder protestanten komt ook uit de gegevens van de e vs naar voren, die tevens 
duidelijk maken dat dit geloof sinds 1981 bij beide groepen duidelijk is toegenomen 
(van 12% in 1981 tot 23%25% in 2008), terwijl het onder protestanten alleen maar afnam 
( Halman en De Hart 2011: 162163).
Buitenkerkelijken zijn niet per se religieus of spiritueel ongevoelig, zoals kerkleden 
(katholiek of protestant) niet altijd in alle opzichten overtuigd gelovige, in leerstellige 
zin gelovige of in spiritualiteit geïnteresseerde mensen zijn. Meer dan vier op de tien bui
tenkerkelijken behoort bijvoorbeeld niet tot de atheïsten of agnosten, maar gelooft in 
een God (8%) of zoiets als een hogere macht (34%). Kerkelijke leerstukken zoals de god
delijkheid van Christus en de goddelijke inspiratie van de Bijbel worden door respectie
velijk 20% en 33% van degenen die niet bij een kerk zijn aangesloten onderschreven. Drie 
op de tien buitenkerkelijken zegt te geloven in het bestaan van een leven na de dood, 
43% typeert zich als een gelovig mens, 21% kent aan religie zelfs een grote betekenis toe 
in zijn leven. Ongeveer de helft bidt wel eens of steekt wel eens een kaarsje aan voor iets 
of iemand, een kwart heeft wel eens deelgenomen aan een cursus of bijeenkomst gericht 
op spiritualiteit. Wat de alternatieve spiritualiteit betreft: zo’n 34%46% van de buiten
kerkelijken sluit niet uit dat helderziendheid, contact krijgen met de doden via een medi
um, geluksgetallen of astrologische principes realiteitswaarde hebben (De Hart 2007, 
2013). Buitenkerkelijken kunnen overigens niet allemaal over één kam worden gescho
ren. Er zijn bijvoorbeeld forse verschillen tussen mensen die van huis uit onkerkelijk zijn 
en mensen die ooit zelf de kerk hebben verlaten (zie tabel B3.2 in de bijlage). Hoewel ook 
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bij de eerste groep omvangrijke minderheden zichzelf als religieus of spiritueel zien, in 
een God of hogere macht geloven of in een leven na de dood, ligt het percentage onder 
de exkerkleden toch steeds duidelijk hoger. Desalniettemin blijken zelfs Nederlanders 
die niet godsdienstig zijn opgevoed, niet een volstrekt areligieus segment onder de 
bevolking te vormen.
Zoals gezegd: er is ook ‘belonging without believing’. Het spiegelbeeld van religieus geïnte
resseerde buitenkerkelijken vormen niet gelovige of maar beperkt gelovige kerkleden. 
We treffen die vaker onder de katholieken dan onder de protestanten aan. De laatsten 
kiezen op variërende punten steeds in kleinere getale dan de katholieken voor een 
nietreligieuze positie, behalve als het de kant opgaat van magische praktijken: kaars
jes branden, heilige plekken of paraculturele thema’s als helderziendheid, spiritisme, 
talismannen en astrologie – daarvoor is de ontvankelijkheid beduidend geringer dan bij 
katholieken. Vooral onder de katholieken kan op een aantal punten bij substantiële min
derheden gesproken worden van godsdienstige distantie: zo valt 17% als agnost te kwa
lificeren (pk n’ers 6%), ziet nagenoeg de helft Christus niet als Gods zoon of door God 
gezonden (pk n’ers 16%), beschouwt ruim een derde de Bijbel niet zomaar als het woord 
van God (pk n’ers 10%). Van de katholieken zegt 17% en van de leden van de protestantse 
kerk in Nederland 15% niet in een hiernamaals te geloven; respectievelijk 11% en 9% geeft 
aan nooit te bidden (De Hart 2007, 2013). Al met al moet de conclusie luiden dat kerkelijk
heid en religieuze belangstelling, kerkelijkheid en spirituele gevoeligheid, ja zelfs kerke
lijkheid en Christelijke gelovigheid elkaar maar ten dele overlappen. Er is een duidelijke 
samenhang, maar die is zeker niet perfect; ze vallen niet samen. Er is de nodige religie 
buiten de kerken, zoals er ook ongelovigheid op het kerkelijke erf bestaat.
In figuur 3.1 zijn uitkomsten van het onderzoek God in Nederland van 19662006 
geplaatst naast die uit Culturele veranderingen in Nederland van 1991 en 2012. De percen
tages verschillen (de vraagstelling is ook niet identiek), maar beide onderzoeken sug
gereren dat er – zowel in termen van zelfdefinitie als qua geloofsinhoud – veel ‘believing 
without belonging’ is. Niettegenstaande de onstuitbare afbrokkeling van de geïnstitutiona
liseerde godsdienstigheid beschouwt nog altijd zes op de tien (gin) of de helft (c v) van 
de Nederlanders zich als een op zijn minst enigszins religieus mens. Daaraan kan worden 
toegevoegd dat beide onderzoeken een duidelijk sterkere afbrokkeling voor de band met 
een kerk te zien geven dan voor het geloof in een God of hogere macht of voor de zelf
definiëring als gelovig of religieus mens. Er zijn vandaag de dag aanzienlijk meer gelovi
gen dan kerkleden, laat staan kerkgangers. Naarmate het om een sterkere binding met 
de kerken gaat (kerkgang in plaats van lidmaatschap) neemt het verschil over de jaren 
heen toe; door de snellere erosie van het kerkelijk leven groeit de afstand tussen geloof 
en kerkbinding. In 1966 overtrof het percentage dat in God of een hogere macht gelooft 
het percentage kerkleden met 11% en het percentage kerkgangers met 28%; veertig jaar 
later was dit met respectievelijk 21% en 44% het geval.
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Figuur 3.1

Kerklidmaatschap, kerkgang, het geloof in God of een hogere macht en het zich beschouwen als een 

(enigszins) gelovig of religieus mens, 1966-2012 (in procenten)
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Op deze toename van geloof zonder institutionele binding wijst ook figuur 3.2, geba
seerd op de European Values Study (e vs) en het European Social Survey. Daarin is het 
percentage Nederlanders dat wel eens ter kerke gaat afgezet tegen het percentage dat 
zich in enigermate religieus noemt. Kerksheid zonder religieuze zelftypering komt min
der voor dan zichzelf religieus noemen zonder ooit een kerk van binnen te zien en die 
laatste groep lijkt groeiende (1981: 13%, 2012: 22%). Het percentage gewoontekerkgangers 
(wel kerkgang, niet religieus) vertoont sinds 1990 een neergaande tendens, net als het 
percentage overtuigde kerkgangers (religieus en kerkgang). Het percentage ongelovige 
buitenkerkelijken steeg, maar het percentage religieuze nietkerkgaanden nog meer.
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Figuur 3.2

Kerkgang in combinatie met het zichzelf als religieus beschouwen, 1981-2012 (procenten)
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3.2.3 Godsdienstige milieus: verschillen naar kerkrichting en kerkdeelname

Kerkleden noemen zichzelf in overweldigende meerderheid een op zijn minst enigs
zins gelovig mens, een percentage dat in 1991 al hoog lag (87%), maar sindsdien alleen 
maar verder gestegen is. Een ruime minderheid van de buitenkerkelijken ziet zichzelf 
eerder als op zijn minst enigszins ongelovig – en dat percentage is sinds 1991 voort
durend gedaald (bij van huis uit buitenkerkelijken van 61% naar 55%, onder exleden 
van 37% naar 29%). Kerkleden werden – in hun eigen beleving – dus geloviger, maar 
buitenkerkelijken ook: tussen 1991 en 2006 steeg onder hen het percentage dat zich als 
zeer gelovig beschouwt van 2% naar 6%, het percentage dat zichzelf betitelt als enigszins 
gelovig van 20% naar 32%. In tabel 3.4 is een onderscheid gemaakt tussen van huis uit 
buitenkerkelijken (niet godsdienstig opgevoed) en exleden (waarvoor dat wel geldt), 
terwijl onder de kerkleden nominale leden (wel lid, maar zelden of nooit naar de kerk 
gaand) zijn vergeleken met kerkse leden (leden die minstens maandelijks ter kerke 
gaan). De cijfers maken duidelijk dat de genoemde verschuiving zich onder beide catego
rieën buitenkerkelijken voordeed. Bij de kerkse kerkleden werd al in het eerste meetjaar 
bijna het plafond bereikt (van nagenoeg allemaal gelovig), maar sindsdien werd onder 
de nominale leden de zelfdefinitie als een zelfs zeer gelovig mens duidelijk populairder. 
In 2012 (met de anders geformuleerde vraag ‘ziet u zichzelf als een religieus mens?’), 
komen we op 71% beslist religieuzen bij de regelmatige kerkgangers tegen 28% bij de 
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 kerkleden die niet  regelmatig gaan, terwijl 37% van de exleden zich als minstens enigs
zins religieus ziet en we zelfs bij Nederlanders die niet godsdienstig zijn opgevoed toch 
nog 14% aantreffen waarvoor dit geldt. Het suggereert opnieuw dat begrippen als ‘gelo
vig’ of ‘religieus’ in de beleving van veel respondenten niet zomaar samenvallen met 
kerklidmaatschap of kerkelijke deelname.

Tabel 3.4

Hoe zou u zichzelf beschrijven?, naar kerktype, 1991-2012 (in procenten) 

1991 1998 2006
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buitengewoon of erg gelovig 1 2 9 44 2 4 14 50 2 8 19 52
enigszins gelovig 9 27 68 50 14 34 66 47 18 42 68 43
noch gelovig, noch ongelovig 29 34 15 3 24 30 13 2 25 22 8 4
enigszins ongelovig 6 10 4 2 7 10 4 1 12 10 4 1
buitengewoon of erg ongelovig 55 27 3 1 52 23 2 0 43 19 1 0

2012

beslist wel religieus . . . . . . . . 2 6 28 71
enigszins religieus . . . . . . . . 12 31 58 25
nauwelijks religieus . . . . . . . . 27 35 11 3
beslist niet religieus . . . . . . . . 59 27 2 1

. = gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’91, ’98, ’12)

Wat betreft het zelfbeeld bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de grootste 
Nederlandse kerkelijke stromingen (zie tabel B3.3 in de bijlage). Gereformeerden be
schouwen zich in meerderheid als een zeer gelovig mens, Nederlands hervormden deden 
dit door de jaren heen wat minder uitgesproken en katholieken houden nog vaker een 
slag om de arm. Katholieken kiezen minder uitgesproken positie, wat niet betekent 
dat ze zich als ongelovig beschouwen. Het percentage dat zich als niet gelovig of niet 
religieus ziet is bij alle kerken gering. Sinds jaar en dag kent Nederland een veelkerken
dom. In buitenkerkelijke kring is men heel wat minder vanzelfsprekend en massaal 
georganiseerd vanuit zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Zoals tabel 3.5 laat zien, 
treffen we ook onder de buitenkerkelijken vogels van uiteenlopende pluimage aan. 
Atheïsten vormen bij hen een minderheid, zelfs onder degenen die nooit godsdienstig 
zijn  opgevoed. We tellen er ook veel agnosten (mensen die zeggen het niet te weten) en 
mensen die niet in een God geloven, maar wel in zoiets als een hogere macht. Onder de 
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kerk leden is het evenmin koekoek één zang: de helft gelooft onomwonden in God, een 
derde geeft aan niet zonder twijfels of soms wel, soms niet te geloven; een op de tien 
kiest voor een hogere macht in plaats van het klassieke godsbeeld. Er lijkt sprake van 
een ontwikkeling in de richting van een harde kern: gaandeweg zijn zowel nominale als 
kerkse kerk leden meer een overtuigd gelovig profiel gaan vertonen. Onder de nominale 
leden steeg het percentage dat zonder twijfel in God gelooft van 27% (1991) via 31% (2000) 
naar 35% (2012), onder kerkse kerkleden van 57% via 62% naar 66%.

Tabel 3.5

Welke van deze uitspraken komt het dichtst overeen met uw mening over God?a naar kerktype,  

1991-2012 (in procenten)

1991 2000 2012
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atheïst 42 18 2 1 46 18 2 0 44 19 2 0
agnost 24 23 13 4 21 19 8 3 23 20 5 2
hogere macht 23 28 21 8 22 31 18 5 22 28 16 5
deeltijd gelovig 6 10 14 6 4 10 14 6 4 10 15 6
gelovig met twijfels 3 11 24 25 3 12 27 24 3 12 27 21
gelovig zonder meer 3 10 27 57 4 11 31 62 4 11 35 66

a Respectievelijk: ik geloof niet in God (atheïst); ik weet niet of er een God is en ik geloof niet dat er 
een manier is om dat te weten te komen (agnost); ik geloof niet in een God die zich met ieder van 
ons persoonlijk bezighoudt, maar ik geloof wel in één of andere hogere macht (hogere macht); 
op sommige momenten geloof ik in God, op andere momenten niet (deeltijd gelovig); ik geloof in 
God, al heb ik mijn twijfels (gelovig met twijfels); ik geloof zonder twijfel dat God werkelijk bestaat 
(gelovig zonder meer).

Bron: scp (c v ’91, ’00, ’12)

Denominatie is ook hier een factor van belang. In tabel B3.4 in de bijlage zijn de ker
kleden uitgesplitst naar katholieken en de twee grootste protestantse stromingen in 
ons land: de Nederlands hervormden en de gereformeerden. Vanaf 2004 is daarvoor 
toegevoegd de Protestantse Kerk in Nederland (pk n, de fusiekerk van Nederlands her
vormden, synodaal gereformeerden en evangelischluthersen). Alleen personen van 
gereformeerde huize zijn in ruime meerderheid overtuigd van het bestaan van God. Bij 
de hervormden en zeker de katholieken is er sprake van meer verscheidenheid. Bij de 
laatste peiling (in 2012) zei 29% van de roomskatholieken zonder meer en 38% bij tijd en 
wijle of met enige twijfel in God te geloven; bij de leden van de pk n was dit respectieve
lijk 57% en 33%. Atheïsme of agnosticisme komen onder kerkleden niet veel voor.
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Tabel 3.6

Onderschrijving van leerstellingen naar kerktype, 1985-2012 (in procenten)

 1985  1991  1996 2002 2012
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Bijbel is het woord van God 11 18 47 80 10 20 44 75 11 22 50 81 9 16 49 73 8 19 46 77
leven na de dood 19 34 58 84 22 38 55 81 31 43 63 87 28 38 60 86 26 33 50 76
hemel 10 25 57 87 10 22 55 80 15 28 60 89 13 29 61 86 13 24 49 75
hel 2 6 15 43 2 6 19 35 4 8 20 41 4 9 22 44 4 10 22 50
duivel 3 8 20 51 3 9 21 46 5 8 17 46 4 8 21 52 4 8 21 58

minstens één 26 43 69 92 28 47 72 88 36 52 74 95 31 44 69 89 34 46 72 90
cumulatief (alle vijf, %) 0 2 7 31 0 2 8 23 1 2 9 28 1 1 7 33 1 3 10 44

Adam en Eva 13 19 42 64 14 23 45 66 13 18 36 61 11 14 33 52 . . . .
bidden is zinvol 10 29 69 94 10 25 70 95 12 32 70 94 9 24 66 88 . . . .
religieuze wonderen bestaana . . . .   10 18 33  66   20 26  49  74 23  33  60  79 . . . .

a Cijfer van 1996 is cijfer voor 1998.
. = gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’85-’12)

Hoe staat het met het geloof in kerkelijke leerstellingen, een dogmatische opvatting 
van het geloof? Daarover geeft tabel 3.6 uitsluitsel. Tot 1985 zijn de leerstellingen alleen 
aan kerkleden voorgelegd. Vanaf dat jaar is een uitsplitsing mogelijk tussen kerkleden 
en buitenkerkelijken. Bij de kerkleden manifesteerden zich grote veranderingen tus
sen vooral 1966 en 1985, dergelijke drastische verschuivingen deden zich sindsdien niet 
meer voor. In die jaren daalden de percentages die aangeven te geloven in de Bijbel als 
Gods woord van 77% naar 64%, in een leven na de dood van 83% naar 72%, in de hel van 
69% naar 43% en de duivel van 73% naar 50%. Het geloof in de hemel bleef tot na de 
 millenniumwisseling opvallend in tact.
Aan de hand van de nadere uitsplitsing van buitenkerkelijken en van kerkleden kan het 
beeld verfijnd worden en blijken de verschuivingen pluriformer, ook als we ons beperken 
tot de periode 19852012. De vier onderscheiden groepen vertonen niet steeds dezelfde 
ontwikkeling. Onder de van huis uit onkerkelijken onderschreven in 2012 niet onaan
zienlijke percentages het bestaan van een leven na de dood (26%) of een hemel (13%), 
hetgeen doet vermoeden dat begrippen als ‘leven na de dood’ of ‘hemel’ door buiten
kerkelijken vaak anders worden geïnterpreteerd dan door mensen die in de christelijke 
traditie staan. Een leven na de dood kan dan bijvoorbeeld verwijzen naar een geloof 
in reïncarnatie. Het laatste onderzoek van God in Nederland (2006) levert daarvoor 
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Tabel 3.6

Onderschrijving van leerstellingen naar kerktype, 1985-2012 (in procenten)

 1985  1991  1996 2002 2012
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Bijbel is het woord van God 11 18 47 80 10 20 44 75 11 22 50 81 9 16 49 73 8 19 46 77
leven na de dood 19 34 58 84 22 38 55 81 31 43 63 87 28 38 60 86 26 33 50 76
hemel 10 25 57 87 10 22 55 80 15 28 60 89 13 29 61 86 13 24 49 75
hel 2 6 15 43 2 6 19 35 4 8 20 41 4 9 22 44 4 10 22 50
duivel 3 8 20 51 3 9 21 46 5 8 17 46 4 8 21 52 4 8 21 58

minstens één 26 43 69 92 28 47 72 88 36 52 74 95 31 44 69 89 34 46 72 90
cumulatief (alle vijf, %) 0 2 7 31 0 2 8 23 1 2 9 28 1 1 7 33 1 3 10 44

Adam en Eva 13 19 42 64 14 23 45 66 13 18 36 61 11 14 33 52 . . . .
bidden is zinvol 10 29 69 94 10 25 70 95 12 32 70 94 9 24 66 88 . . . .
religieuze wonderen bestaana . . . .   10 18 33  66   20 26  49  74 23  33  60  79 . . . .

a Cijfer van 1996 is cijfer voor 1998.
. = gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’85-’12)

Hoe staat het met het geloof in kerkelijke leerstellingen, een dogmatische opvatting 
van het geloof? Daarover geeft tabel 3.6 uitsluitsel. Tot 1985 zijn de leerstellingen alleen 
aan kerkleden voorgelegd. Vanaf dat jaar is een uitsplitsing mogelijk tussen kerkleden 
en buitenkerkelijken. Bij de kerkleden manifesteerden zich grote veranderingen tus
sen vooral 1966 en 1985, dergelijke drastische verschuivingen deden zich sindsdien niet 
meer voor. In die jaren daalden de percentages die aangeven te geloven in de Bijbel als 
Gods woord van 77% naar 64%, in een leven na de dood van 83% naar 72%, in de hel van 
69% naar 43% en de duivel van 73% naar 50%. Het geloof in de hemel bleef tot na de 
 millenniumwisseling opvallend in tact.
Aan de hand van de nadere uitsplitsing van buitenkerkelijken en van kerkleden kan het 
beeld verfijnd worden en blijken de verschuivingen pluriformer, ook als we ons beperken 
tot de periode 19852012. De vier onderscheiden groepen vertonen niet steeds dezelfde 
ontwikkeling. Onder de van huis uit onkerkelijken onderschreven in 2012 niet onaan
zienlijke percentages het bestaan van een leven na de dood (26%) of een hemel (13%), 
hetgeen doet vermoeden dat begrippen als ‘leven na de dood’ of ‘hemel’ door buiten
kerkelijken vaak anders worden geïnterpreteerd dan door mensen die in de christelijke 
traditie staan. Een leven na de dood kan dan bijvoorbeeld verwijzen naar een geloof 
in reïncarnatie. Het laatste onderzoek van God in Nederland (2006) levert daarvoor 

eveneens aanwijzingen. Door buitenkerkelijken wordt een leven na de dood, veel vaker 
dan door kerkleden, omschreven als bijvoorbeeld ‘het voortbestaan van de geest of de 
ziel’ (43%), ‘reïncarnatie’ (31%) of ‘een latere terugkeer op aarde’ (21%), en nauwelijks in 
termen van de klassiek christelijke ‘verrijzenis of opstanding’ (4%) (Bernts et al. 2006: 
5051). Een opvallende tendens is dat de bereidheid om het complete pakket aan ortho
doxe leerstellingen te onderschrijven bij kerkse kerkleden al sinds begin jaren negentig 
een stijgende tendens vertoont. Mogelijk speelt hier een hardekerneffect: wie, te mid
den van alle ontkerkelijking, nog wel kerkelijk betrokken blijft, doe dat blijkbaar uit 
sterke overtuiging, ook ten aanzien van de christelijke leer als een coherent systeem van 
geloofsopvattingen. We komen daarop terug in paragraaf 3.3.3.
Als we de grotere kerkgenootschappen met elkaar vergelijken (de Nederlands hervorm
den en gereformeerden, en de roomskatholieken), dan komen de gereformeerden 
andermaal, althans in christelijke zin, naar voren als de ware homines religiosi. Nergens 
worden christelijke dogma’s zo massaal onderschreven, nergens wordt ook het ortho
dox christelijke totaalpakket zo eenstemmig bijgevallen. Een ander uiterste vormen in 
kerkelijk Nederland de roomskatholieken. Bij hen vond bovendien een scherpe terugval 
plaats in vooral het geloof in de Bijbel als Gods woord en na 2002 ook dat in een hemel.4
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3.3 Oud en jong en het geloof

3.3.1 Leeftijdsgroepen en gelovigheid

Net als in het vorige hoofdstuk werpen we nu een blik op verschillen tussen leeftijds
groepen. Tabel 3.7 en tabel 3.8 brengen de stand van zaken in beeld anno 1991 en 2012 
voor het zichzelf inschatten als een gelovig of religieus mens. Zoals al meerdere malen is 
benadrukt, is de vraagstelling in de twee jaren niet identiek (vier  antwoordcategorieën 
in 2012 in plaats van de zeven in 1991 en in het laatste jaar de vraag hoe ‘religieus’ men 
zichzelf beschouwt in plaats van de eerdere vraag of men zichzelf als een ‘gelovig’ mens 
ziet). Met dit voorbehoud kan worden gesteld dat de cijfers suggereren dat de echte 
verandering toch te vinden is bij het percentage dat zich als zonder meer ongelovig 
omschrijft. De jongste leeftijdsgroep telde in 1991 een naar verhouding hoog percentage 
niet gelovigen. Twintig jaar later hebben zij gezelschap gekregen van vooral de groepen 
tot 54 jaar, maar ook bij de oudere groepen ligt het percentage in het laatste meetjaar 
steeds zo’n 10% boven dat aan het begin van de jaren negentig.

Tabel 3.7

Personen die zichzelf als een zeer gelovig beschouwen (1991) of als een beslist religieus mens (2012), 

hele bevolking en kerkleden naar leeftijdsgroep, 1991-2012

hele bevolking kerkleden

1991 2008 2012a 1991 2008 2012a

allen 16 15 19 32 35 51

17-24 jaar 8 9 11 21 35 43
25-34 jaar 11 16 13 29 46 50
35-44 jaar 12 9 14 24 28 43
45-54 jaar 20 16 17 34 44 52
55-64 jaar 18 12 20 30 24 48
≥ 65 jaar 30 25 32 48 40 58

a  Anders gemeten: in plaats van ‘Hoe zou u zichzelf omschrijven?’ (7 categorieën, lopend van 
buitengewoon ongelovig tot buitengewoon gelovig of weet niet), in 2012: ‘In welke mate zou u 
zichzelf een religieus mens noemen?’ (4 categorieën, lopend van beslist wel religieus tot beslist 
niet religieus).

Bron: scp (c v ’91, ’08, ’12)

‘Gelovig’ en ‘religieus’ zijn zelftyperingen waarbij de betekenis die respondenten eraan 
geven niet zomaar duidelijk is. Meer inhoudelijk gericht is de vraag naar het geloof in een 
God of hogere macht. Tabel 3.8 leert dat de opstelling van de jongste leeftijdsgroep in 
2012 weinig verschilde van die in 1991. Het percentage atheïsten en agnosten onder hen 
nam enigszins toe en het aantal gelovigen in een hogere macht af. Bij de oudere groepen 
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deden zich meer veranderingen voor. Opnieuw blijkt dat het vooral de middencatego
rieën op de levensboog zijn die naar de jeugd toegroeiden qua godsdienstige distantie. 
Vooral in de groepen tussen 35 en 54 jaar steeg het percentage atheïsten. De groepen tus
sen 55 en 74 jaar geven de sterkste daling in het percentage overtuigde gelovigen te zien. 
In de oudste groep daalde het percentage gelovigen in een hogere macht en groeide 
het percentage twijfelende gelovigen. Twintig jaar terug telde de jongste twee groepen 
de meeste atheïsten en agnosten en de oudste groep de meeste overtuigde  gelovigen. 
Dat laatste is zo gebleven maar zoals gezegd, uitgesproken ongelovigen treffen we heden 
ten dage naar verhouding evenveel aan bij de 3544jarigen en 4554 jarigen. Atheïsme is 
vandaag de dag niet langer vooral een jongeren aangelegenheid.

Tabel 3.8

Geloof in God of een hogere macht, naar leeftijdsgroep, 1991 en 2012 (in procenten) 

17-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar ≥ 75 jaar allen

atheïst
1991 22 19 16 13 12 12 6 16
2012 24 25 26 23 18 14 10 21
verschil +2 +6 +10 +10 +6 +2 +4 +5

agnost
1991 22 21 15 12 13 10 7 16
2012 25 20 15 14 12 12 10 15
verschil +3 –1 0 +2 –1 +2 +3 –1

in hogere macht
1991 21 20 20 20 19 19 26 20
2012 16 20 24 25 24 19 12 21
verschil –5 0 +4 +5 +5 0 –14 +1

gelooft soms
1991 10 9 8 9 9 5 6 8
2012 10 6 6 7 11 8 9 8
verschil 0 –3 –2 –2 +2 +3 +3 0

gelooft met twijfels
1991 9 13 18 17 13 20 12 15
2012 9 7 8 11 14 22 22 13
verschil 0 –6 –10 –6 +1 +2 +10 –2

gelooft zonder meer
1991 16 18 23 28 34 34 43 25
2012 16 21 21 19 20 23 38 22
verschil 0 +3 –2 –9 –14 –11 –5 –3

Bron: scp (c v ’91 en ’12)
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3.3.2 De jeugd binnen en buiten de kerken

Via haar jongste erflaters buigt een samenleving, buigen maatschappelijke organisaties 
zich periodiek over de toekomst. Wint religie aan aantrekkingskracht onder de jonge 
kerkleden dan wordt al snel gespeculeerd over een revitalisering van het godsdienstig 
leven. Zoals zal blijken zijn er tekenen van heropleving, al blijven die voornamelijk 
beperkt tot de jeugd binnen de kerken. Per saldo neemt religie in uiteenlopende 
opzichten een steeds geringere plaats in onder de Nederlandse jeugd. Religie, zeker de 
geïnstitutionaliseerde religie, lijkt geen belangrijk thema voor haar en tegenover de 
steeds gemotiveerdere nestblijvers staan steeds meer nestvlieders. Het verschil in posi
tie komt om te beginnen naar voren bij de vraag of men zich als een gelovig of religieus 
mens zou typeren. Sinds de jaren negentig is de trend onder de jongere kerkleden er 
overwegend een geweest naar een steeds massalere zelftypering als godsdienstig (van 
26% begin jaren negentig via 39% in 1998 naar 46% in 2012).5 Het percentage dat aangeeft 
zonder twijfel in God te geloven ligt in de meest recente periode bij de jeugd in de ker
ken steeds boven dat onder de oudere kerkleden (figuur 3.3). Ook in dit opzicht is het de 
kerkjeugd die het meest dynamische beeld vertoont en wel via een beweging naar meer 
godsdienstigheid.

Figuur 3.3

Personen die zonder meer in God geloven, 1991-2012 (in procenten)

alle 17-30-jarigen 17-30-jarige kerkleden alle kerkleden hele bevolking
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Bron: scp (c v ’91-’12)
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Wat we in het vorige hoofdstuk al vaststelden voor de kerkelijke betrokkenheid, de 
kerkelijke deelname en het vertrouwen in de kerken, blijkt ook te gelden voor de onder
schrijving van kerkelijke leerstellingen. De bereidheid deze voor zijn rekening te nemen, 
is gering onder de bevolking en daarbinnen niet groter bij jongeren. Bij kerkleden is 
die echter toegenomen en opnieuw is een in het oog springende ontwikkeling dat de 
jonge kerkleden niet alleen afwijken van hun niet kerkelijke leeftijdgenoten maar con
sequent ook van hun oudere medekerkleden in een (vooral sinds halverwege de jaren 
negentig) sterk gegroeide bereidheid die leerstellingen bij te vallen. Figuur B3.2 in de 
bijlage  illustreert dat er op uiteenlopende punten een trek naar meer traditioneel geloof 
onder de jongere kerkleden valt waar te nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opvat
ting dat de Bijbel geheel en al Gods woord is en ook is de kerkelijke jeugd vaker dan 
haar oudere geloofsgenoten gaan geloven in het bestaan van een leven na de dood. Het 
is een ontwikkeling die zich tevens in de bredere jongerenwereld (vergeleken met de 
oudere Nederlanders) heeft voorgedaan en die eveneens uit bijvoorbeeld de European 
Values Study naar voren komt (Davie 2007: 9899). De tekenen onder de kerkjeugd van 
wat enigszins gechargeerd een hang naar ‘neofundamentalisme’ kan worden genoemd, 
blijven niet beperkt tot de optimistische kanten van het geloof (een leven na de dood, 
een hemel), maar manifesteren zich nog sterker bij het geloof in de hel en de duivel.6

In de praktijk was het niet zozeer een leven na de dood en een postmortem voortbestaan 
waarop het christendom door de eeuwen heen gericht was, maar het zich verzekeren 
van een plaats in de hemel in plaats van de hel. De hemel en een leven na de dood, maar 
vooral toch duivel en hel, hebben onmiskenbaar een forse opmars gemaakt onder de 
hedendaagse kerkelijke jeugd. En juist met betrekking tot de ‘schaduwkanten’ van het 
geloof – het geloof in de duivel en de hel – is het verschil met de oudere geloofsgenoten 
groot. Onder de oudere kerkleden bleef de hang naar de zonnige kant van het geloof 
(leven na de dood, hemel) een stuk groter dan de angst voor de keerzijde in de vorm 
van duivel en hellevuur; onder de jeugd is dat in de loop van de afgelopen decennia veel 
minder het geval geworden. De samenvattende grafiek van figuur 3.4 brengt het een en 
ander voor kerkleden in beeld.7 Weergegeven is het percentage dat alle vijf de in het voor
gaande genoemde geloofsopvattingen onderschrijft (de Bijbel als Gods woord, een leven 
na de dood, hemel, hel, duivel). Waar de bijval voor de geloofswaarheden onder de ker
kleden als geheel in de periode 19832012 een min of meer stabiel beeld vertoonde, ver
anderde er veel onder de kerkelijke jeugd, die op alle punten een forse ruk naar orthodox 
christelijke geloofsovertuigingen te zien gaf. Vanaf halverwege de jaren negentig gaat de 
kerkelijke jeugd steeds meer van de hele kerkelijke bevolking afwijken in een orthodox 
gelovige richting.8



86

geloven binnen en buiten verband

Figuur 3.4

Geloof in alle vijf de geloofsopvattingena, alle kerkleden en 17-30-jarige kerkleden, 1985-2012  

(in procenten)
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a Te weten: de Bijbel is het woord van God, er is een leven na de dood, de duivel bestaat, er bestaat 
een hemel, een hel.

Bron: scp (c v ’85-’12)

Het nu al herhaaldelijk geconstateerde patroon keert terug waar het gaat om de vraag of 
men een sterk geloof als de belangrijkste waarde in zijn leven beschouwt (figuur B3.3 in 
de bijlage). Opnieuw wordt dit in geringe mate door de bevolking als geheel en de jonge 
Nederlanders gedaan, sterker door de kerkleden, maar het meest door de jeugdige ker
kleden. Halverwege de jaren tachtig was hiervan nog geen sprake, het verschil ontstaat 
pas in de loop van de jaren negentig en is na 2000 snel steeds groter geworden. De gaan
deweg afzonderlijke opstelling van de jongere kerkleden blijft overigens niet beperkt tot 
de kerkelijke deelname (zie hoofdstuk 2) of de inhoud van het geloof, maar strekt zich 
tevens uit tot morele zekerheid (respectievelijk ontvankelijkheid voor anomie of verwar
ring over normen).9
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3.3.3 Verschillen tussen katholieken en protestanten

In het voorgaande is in uiteenlopende opzichten een herleving van de traditionele chris
telijke geloofstraditie vastgesteld onder de jongere kerkleden. Al sinds langere tijd stijgt 
het percentage kerkelijke jongeren dat zich uitdrukkelijk als een gelovig of religieus 
mens beschouwt. Vaker dan zijn oudere geloofsgenoten gelooft de kerkelijke jeugd zon
der twijfels te kennen in God. Kerkelijke leerstellingen worden door haar in groeiende 
mate onderschreven. Dat geldt met name voor het geloof in het bestaan van de hel en de 
duivel, maar ook als we de christelijke traditie als totaalpakket tot uitgangspunt nemen, 
voor de onderschrijving van alle leerstellingen. Het meest van alle kerkleden beschouwt 
de jongste garde ook een sterk geloof als belangrijkste waarde in het leven. Dit werpt een 
aantal vragen op, waarbij we ons – net als bij de kerkelijkheid van hoofdstuk 2 – concen
treren op de volgende. Blijft de ontwikkeling beperkt tot de kerkelijke geledingen van de 
Nederlandse jeugd? Is de ontwikkeling onder de kerkelijke jeugd naar meer traditionele 
gelovigheid net als de eerder geconstateerde verschuiving naar meer kerkbinding, een 
verandering die voornamelijk onder de protestantse jeugd plaatsvindt? Vindt de ont
wikkeling over de hele linie plaats of vertoont zij een ander confessioneel patroon al 
naargelang de geloofsinhouden die het betreft: geloof in de hel, de duivel, de hemel, een 
hiernamaals? En speelt een godsdienstige opvoeding hier nog een rol?
In figuur B3.4 t/m B3.7 in de bijlage is het geloof in achtereenvolgens de hel, de duivel, 
een leven na de dood en een hemel in beeld gebracht voor respectievelijk de jeugd als 
geheel, de godsdienstig grootgebrachte jeugd en de kerkelijke jeugd, waarbij is onder
scheiden tussen katholiek en protestant. De hertraditionalisering blijkt een trend die op 
alle vier de genoemde punten ook onder de katholieke jeugd waarneembaar is en daar 
over een wat langere periode zelfs sterker aanwezig. Wel handhaven de protestantse 
jongeren in alle jaren een duidelijk hoger niveau van christelijke orthodoxie. Het ver
schil tussen beide confessionele milieus manifesteert zich vooral bij het geloof in de 
duivel en de hel, minder bij dat in een hemel en hiernamaals. Waar de protestantse jeugd 
met name een sterke aanwas te zien geeft bij het geloof in de eerste twee, is dit bij de 
katholieke jeugd vooral het geval bij het geloof in een hemel en hiernamaals. Onder de 
protestantse jeugd is het kerkelijk lidmaatschap, vergeleken met alleen een godsdien
stige opvoeding, op alle vier de punten duidelijk verbonden met een sterker geloof, bij 
de katholieke jeugd is dit alleen het geval bij het geloof in een hiernamaals en de hemel, 
nauwelijks bij het geloof in duivel en hel.
Bij figuur 3.5 luidt de vraag eveneens of de toegenomen hang naar gelovigheid in feite 
een ontwikkeling is in het protestantse milieu of een die zich ook in de roomskatholie
ke wereld voordoet. Het zichzelf uitdrukkelijk beschouwen als een gelovig of religieus 
mens komt onder de protestantse jeugd in alle jaren aanzienlijk vaker voor dan onder de 
katholieke. Het neemt onder de protestantse kerkelijke jeugd al sinds langere tijd sterk 
toe, in het meest recente tijdvak geldt hetzelfde voor de jonge katholieke kerkleden.
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Figuur 3.5

Personen die zich als ‘zeer gelovig’ of als ‘beslist religieus’ beschouwen,a naar opvoeding, 

 kerklidmaatschap en leeftijdsgroep, 1985-2012 (in procenten)
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a  Na 2006 is een andere vraagstelling gehanteerd, waarbij niet langer gevraagd is naar hoe gelovig 
men is, maar of men zichzelf als een religieus mens ziet; in plaats van zeven werden sindsdien 
vier antwoordcategorieën gehanteerd.

Bron: scp (c v ’85-’12)

De in het algemeen sterke geneigdheid tot modularisering komt nog eens naar voren in 
figuur 3.6. Daar gaat het om de onderschrijving van alle vijf leerstellingen tegelijk: dat 
de Bijbel het woord van God is, dat er een leven na de dood is, dat er een hemel bestaat, 
een hel, een duivel. De gestegen leerstelligheid onder de kerkjeugd blijkt terug te voeren 
op de sinds halverwege de jaren negentig beduidend toegenomen orthodoxie onder 
de protestante kerkjeugd; onder de katholieke jeugd was die al gering en dat bleef zij. 
Daarnaast blijkt ook het beschouwen van ‘een sterk geloof’ als belangrijkste waarde 
in het leven (te midden van zeven andere waarden: een goed inkomen, een leuk gezin, 
goede gezondheid, veel vrije tijd, een goed huwelijk, fijn werk, een uitgebreide vrienden
kring) een protestantse aangelegenheid (zie tabel B3.8 in de bijlage). Van de katholieke 
jeugd kiest vrijwel niemand voor een sterk geloof als centrale levenswaarde; van haar 
protestantse kerkelijke leeftijdgenoten een aanzienlijke minderheid (1620%) en die is de 
afgelopen tien jaar stevig gegroeid naar 28%.
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Figuur 3.6

Onderschrijving van alle vijf de leerstellingena, naar opvoeding, kerklidmaatschap en leeftijdsgroep, 

1985-2012 (in procenten)
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a Te weten: de Bijbel is het woord van God, er is een leven na de dood, de duivel bestaat, er bestaat 
een hemel, een hel.

Bron: scp (c v ’85-’12)

Verklaringen
In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.4.4) werd al de vraag opgeworpen hoe de revitalisering 
van kerkbinding en christelijke orthodoxie onder de kerkjeugd te verklaren is. Vanuit 
kerkelijke hoek luidde de suggestie dat hier sprake zou zijn van een soort ‘uitzuiverings
proces’: in de geanalyseerde periode voltrok zich een ontkerkelijking onder de jeugd en 
het was daarbij voornamelijk de meer vrijzinnig georiënteerde jeugd die de kerkdeur 
achter zich dicht trok. We hebben al gezien dat de timing van beide processen – kerk
verlating en sterkere deelname onder de overblijvers – niet klopt. Valt er met betrekking 
tot de geloofsinhoud wel een hardekerneffect vast te stellen? Bij de katholieken geeft de 
gestage krimping van het percentage katholieke jongeren dat kerklid is geen parallelle 
ontwikkeling te zien met een even gestage toename van het percentage dat orthodox 
gelovig is, onder de protestantse jeugd is dit wel enigszins het geval, al was de groei in 
het percentage orthodoxen daar veel sterker dan de teruggang in het percentage leden.
Tot zover de timing van beide processen – ontkerkelijking en godsdienstige revitalise
ring. De ontwikkeling in het gemiddeld aantal bijgevallen stellingen geeft een indicatie 
voor een mogelijk hardekerneffect. Van zo’n effect is sprake als het gemiddeld aantal 
onderschreven leerstellingen in een kerk door de jaren heen toeneemt. Is de uitstroom 
uit de kerk willekeurig, dan blijft het gemiddeld aantal door de overblijvende kerkleden 
onderschreven stellingen immers gelijk. In figuur 3.7 is de stand van zaken in beeld 
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gebracht voor respectievelijk de jeugd van katholieke en de jeugd van protestantse huize. 
Om te beginnen komt nog eens naar voren dat in het protestantse milieu door jong 
en oud in alle jaren gemiddeld meer leerstellingen onderschreven worden dan bij de 
katholieken het geval is. Geredeneerd vanuit de vraagstelling zien we dat de grafiek bij 
de jonge protestanten inderdaad tot op zekere hoogte – en dan met name in de meest 
recente periode (sinds 1996/2002) – het patroon vertoont van een proces waarin vooral 
de vrijzinnigen de kerk verlieten. Bij de jonge katholieken lijkt zich een dergelijk harde
kerneffect nog duidelijker en over een langere periode te hebben voorgedaan.

Figuur 3.7

Gemiddeld aantal van de vijf leerstellingena dat wordt onderschreven door kerkleden,  

naar kerkgenootschap en leeftijdsgroep, 1985-2012
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a Te weten: de Bijbel is het woord van God, er is een leven na de dood, de duivel bestaat, er bestaat 
een hemel, een hel.

Bron: scp (c v ’85-’12)

Tot op zekere hoogte. Er moet dus gezocht worden naar andere, op zijn minst aanvul
lende, verklaringen. De alternatieve verklaringen die door de daarnaar gevraagde 
kerkelijke vertegenwoordigers werden geopperd of die in de literatuur te vinden zijn, 
kunnen hier helaas niet getoetst worden. Ze zijn te algemeen of daarvoor geschikte ge
gevens ont breken. Een voorbeeld van zo’n algemene interpretatie door de in dat kader 
geconsulteerde kerkelijke vertegenwoordigers is het aanwijzen van de toegenomen 
onzekerheid onder de huidige jeugd als een stimulans voor een grotere behoefte aan 
religieuze duidelijkheid en een vertrouwd religieus milieu, waarbij gesproken werd van 
een neofundamentalistische reactie op processen van individualisering (vgl. Beck 2008 
en Bell 1977; Bell spreekt over een ‘return of the sacred’ als reactie op het moderne onbe
hagen). Moderne onzekerheid in de ‘risicomaatschappij’ als bron van een hernieuwde 
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religieuze belangstelling is een gedachte die ook verwoord is door HervieuLéger 
(HervieuLéger 1993). Het valt niet goed in te zien waarom er meer onzekerheid onder 
kerkelijke jongeren dan onder de jeugd als geheel zou heersen. Al is het denkbaar dat 
kerkelijke gemeenschappen in onzekere tijden aantrekkelijk worden voor sommige 
jongeren omdat ze geborgenheid en een sociale identiteit verschaffen. Zoals een ortho
doxe interpretatie van de christelijke traditie omarmd kan worden, omdat die als een 
eenduidig moreel kompas fungeert en – meer dan bij vrijzinnige visies – gepaard gaat 
met welomschreven leefregels. Tegen een algemene formulering van de veronderstelling 
van het zich terugtrekken in een eigen, vertrouwd milieu pleit dat uit veel onderzoek 
een sterke positieve relatie naar voren komt tussen de mate van kerkelijke deelname 
en maatschappelijke inzet, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk – ook secu
lier, niet kerkelijk gericht vrijwilligerswerk. Dat zij voor specifieke groepen wel op kan 
gaan, suggereren gegevens uit het onderzoek God in Nederland. Daaruit blijkt dat zeer 
orthodoxe christelijke gelovigen en de leden van de kleine, sterk verzuilde protestantse 
kerkgenootschappen die actief zijn als vrijwilliger, meer dan 80% van de tijd die zij hierin 
steken, besteden aan activiteiten ten behoeve van de eigen lokale kerkgemeente. Onder 
kerkleden met vrij zinnige opvattingen is dit omgekeerd: zij zijn voor het overgrote deel 
van hun tijd actief in bezigheden buiten de eigen, lokale kerk (De Hart 2009).
In de gesprekken met kerkelijke vertegenwoordigers werd ook geopperd dat we hier het 
resultaat zien van veranderingen in de godsdienstige opvoeding. Die is opener geworden 
en minder eenzijdig, waardoor de drang om de hakken in het zand te zetten tegenover 
de religie van de oudere generatie afnam. Opnieuw kan niet worden uitgesloten dat iets 
dergelijks meespeelt; er is de nodige literatuur die inderdaad wijst in de richting van de 
gesignaleerde verschuiving in de opvoeding. Maar als verklaring voor een hernieuwde 
drang tot godsdienstige orthodoxie en kerkelijke deelname valt zij niet goed te toetsen 
met de gegevens waarover we beschikken.10 Uit het spaarzame panelonderzoek dat over 
een lange periode werd uitgevoerd is overigens naar voren gekomen dat de betekenis van 
de godsdienstige opvoeding voor de godsdienstige participatie in latere levensfases niet 
overschat moet worden (Vermeer et al. 2011). Nog weer andere duidingen gaan in de rich
ting van wat in het onderzoek Moslim in Nederland de ‘verwerpingshypothese’ is genoemd, 
een vorm van reactieve identificatie: door negatieve reacties uit de maatschappelijke 
omgeving profileert men zich van de weeromstuit en vanuit een soort verzetshouding als 
rechtzinnige gelovige (Maliepaard en Gijsberts 2012). Waar het om moslimjongeren gaat, 
zijn er onder vluchtelingengroepen aanwijzingen te vinden voor de hypothese, maar niet 
onder Turken en Marokkanen.11 Het lijkt onwaarschijnlijk dat de roomskatholieke en 
pk njeugd op een dergelijke wijze met uitsluiting of discriminatie heeft te maken.
Ten slotte en veel genoemd, is er nog een verklaring die wijst op de toegenomen invloed 
van charismatische bewegingen, de evangelische stroming en de pinkstergemeentes 
binnen (voornamelijk, maar niet alleen) de protestantse kerken (vgl. o.a. Klaver en 
Versteeg 2007; De Roest 2009; voor de katholieke kerk: Sengers 2007). De gevoels matig 
religiositeit van de evangelische beweging, met een sterke nadruk op de directe en 
persoonlijke relatie met God en Christus, beleefd op samenkomsten die georganiseerd 
zijn als echte events, zou vooral de jeugd in de kerken erg aanspreken. Borgman en 
Monteiro constateren iets dergelijks voor de katholieke jeugd die de Wereld Jongeren 
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Dagen bezoekt (Borgman en Monteiro 2008). De genoemde stromingen gaven een sterke 
groei te zien tussen 1970 en 1990; daarna vlakte die af, maar lijkt wel de invloed binnen 
de pk n te zijn toegenomen (o.a. Becker en De Hart 2006; Boersema 2004; De Roest en 
Stoppels 2007). Die drukt zich onder andere uit in meer affiniteit met de evangelische 
liedcultuur (opwekkingsliederen, singins) en evangelische thema’s (zoals een centrale 
plaats voor de Bijbel en de band met Jezus als weg tot behoud, persoonlijke beleving en 
geloofsgroei, wonderen en de gaven van de Heilige Geest). De Jong schatte in 2004 het 
aantal evangelische christenen in protestantse en katholieke kringen tussen de half 
miljoen en 860.000 (De Jong 2004). Van de andere kant kan volgens een schatting van 
De Jong en Kregting slechts 8% van de leden van de pk n tot de evangelische stroming 
worden gerekend (De Jong en Kregting 2011). Een gegroeide betrokkenheid bij evangeli
sche denkbeelden en praktijken zal zeker meespelen, maar een dergelijk percentage lijkt 
toch te weinig ‘massa’ op te leveren voor een volledige verklaring van de vastgestelde 
christelijke revitalisering onder de kerkjeugd. Nader onderzoek zal uitsluitsel moeten 
geven. Dat geldt ook voor de vraag of het om een fase gaat die de kerkjeugd achter zich 
gaat laten met het klimmen der jaren. Daarbij kan worden aangetekend dat er nogal 
wat onderzoek is dat suggereert dat daar waar sprake is van een sterke identificatie met 
bepaalde waarden en idealen tijdens de jeugd, deze ook later een basis voor het hande
len blijven vormen (bv. Bennett 2007; meer algemeen: Mannheim 1970; Inglehart 1977). 
Christen zijn is onder jongeren in elk geval meer dan in eerdere tijden een statement 
geworden.

3.4 Conclusies

Langs allerlei wegen is nu voor Nederland het verval van de traditionele christelijkheid 
in beeld te brengen: via het krimpen van de kerken, via de teruggang in geloofsdoctri
nes, via het afnemende publieke belang van de kerken. De Britse socioloog Grace Davie 
maakt een scherp onderscheid tussen kerkelijkheid en persoonlijk geloof. De eerste is 
op tal van plaatsen in Europa duidelijk in verval, maar religieuze geloofwaarheden en 
waarden kennen volgens haar een veel grotere stabiliteit. Davie typeert de situatie als 
‘believing without belonging’ (Davie 1994). In ons land vindt inderdaad ruim de helft van de 
bevolking zonder meer dat ‘religie op zich niet zo veel met kerkelijkheid heeft te maken’ 
en is nog eens meer dan een kwart het daar op zijn minst gedeeltelijk mee eens. Het is 
de vraag of de typering van Davie niet betrekking heeft op een tijdelijke fase, waarna het 
geloof – losgeraakt van een kerkelijke inbedding waar het regelmatig in gemeenschap 
met anderen bevestigd wordt – zal uitdoven. In elk geval het traditioneel christelijke 
geloof: in Nederland viel de afgelopen vijftig jaar niet alleen een snelle en massale ont
kerkelijking waar te nemen, maar brokkelde ook de steun voor stellingen als dat Christus 
Gods zoon is, dat de Bijbel Gods woord en dat er een leven na de dood is af, al lijken de 
sterkste veranderingen zich vooral in de loop van de jaren zestig en zeventig te hebben 
voorgedaan. Staat het Nederlandse christendom (om met Max Weber te spreken) ‘een 
duistere poolnacht van ijzige duisternis en hardheid’ te wachten? Of gaat het hier toch 
vooral om een afname van de hang naar dogmatische waarheden en leerstelligheid, 
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een toename van de vrijzinnigheid? Verdwijnt het geloof slechts als ‘eene van buiten 
 geleerde les’ (Busken Huet) en wordt het meer een kwestie van bewuste keuze?
De jeugd vormde halverwege de jaren zestig het meest kerkse deel van de bevolking, 
maar groeide in de tien jaar daarna uit tot koploper binnen de ontkerkelijking. Jeugdig
heid is vanaf de jaren zestig dikwijls synoniem komen te staan met kerkelijke en gods
dienstige distantie. De afgelopen tien jaar vormen geen terugkeer naar de situatie van 
vijftig jaar geleden, wel gaf de kerkelijke jeugd in die periode in uiteenlopende opzichten 
blijk van een sterkere godsdienstige binding, niet alleen vergeleken met de rest van de 
bevolking en met de Nederlandse jeugd als geheel, maar ook vergeleken met het oudere 
deel van de kerkleden.12 Jongeren die zich tot een kerk rekenen gingen meer vertrouwen 
in de kerken stellen en vaker de opvatting huldigen dat je je aan de kerkelijke voorschrif
ten dient te houden. Ook nam het geloof in God onder hen toe, net als de onderschrij
ving van kerkelijke dogma’s. Bovendien nam onder de kerkjeugd de geneigdheid toe een 
sterk geloof als belangrijkste waarde in het leven te zien. Tot op zeker hoogte zal het te 
maken hebben met een proces waarbij kerkelijkheid gereduceerd wordt tot een harde 
kern van gelovigen (de ‘preciezen’ blijven, de ‘rekkelijken’ vertrokken). Maar dit lijkt 
toch geen volledige verklaring, al was het maar omdat hierop niet de opvallend snelle 
groei van de religieuze betrokkenheid na 2000 onder de kerkelijke jeugd teruggevoerd 
kan worden bij een in dezelfde periode min of meer stabiele situatie onder de jeugd als 
geheel.
Er is meer aan de hand, maar wat? Met betrekking tot immigranten is, zoals gezegd, 
wel geredeneerd vanuit een zogenoemde reactieve identificatie: een grotere gericht
heid op de eigen geloofscultuur en gemeenschap onder invloed van afwijzende reacties 
uit een seculariserende maatschappelijke omgeving (o.a. Maliepaard en Gijsberts 2012: 
3738). In essentie zou dit niet veel verschillen van bijvoorbeeld het ontstaan van het 
fundamentalistische christendom aan het begin van de twintigste eeuw, in reactie op 
wat in die kringen werd ervaren als de bedreiging van de eigen christelijke waarden door 
moderniserings en liberaliseringstendensen binnen en buiten de kerken (bv. Marty en 
Appleby 1995; vgl. Ammerman 1987; Bruce 1988). Het is niet onmogelijk dat het voor een 
aantal jongeren uit vooral evangelische of bevindelijke milieus een motivatie vormt voor 
een verscherpte profilering van de eigen identiteit, maar opnieuw: het lijkt discutabel 
of daarmee de opvallende aanscherping van godsdienstige aspecten helemaal verklaard 
is. Al raken hun rijen steeds verder uitgedund, onder de kerkelijke jeugd kan tegelijk 
gesproken worden van een groeiende binding met kerk en geloof. Verder onderzoek 
zal moeten uitwijzen of de hernieuwde oriëntatie op een kerkelijke en traditioneel 
christelijke levensovertuiging zich doorzet dan wel dat het om een tijdelijk proces gaat. 
Verder onderzoek zal ook andere verklaringen dan de genoemde in overweging moeten 
nemen.13

In tabel 3.9 staan de geopperde ‘verklaringen’ voor de godsdienstige revitalisering onder 
de kerkjeugd nog eens samengevat, gerangschikt naar drie kolommen: de gelanceerde 
veronderstelling over wat er gebeurde, hoe dit uitwerkt op de relatie tussen jongeren en 
de kerk, en de relativering zoals die op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog 
moet worden gegeven.
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Tabel 3.9

Verklaringen voor de godsdienstige revitalisering onder de kerkelijke jeugd 

aanname verondersteld effect maar...

kerkverlating door vrijzinnigen harde kern blijft over timing klopt niet
onzekerheid onder jongeren kerk geeft geborgenheid, 

identiteit, moreel kompas
waarom meer bij kerkjeugd? 
En: kerkse jeugd is wel 
maatschappelijk gericht

veranderingen in godsdienstige 
socialisatie (meer wederkerig, 
meer egalitair, minder 
dogmatisch)

meer ruimte voor  
leefwereld en behoeftes jeugd

niet overschatten (o.a. 
panelonderzoek)

negatieve reacties omgeving reactieve identificatie lijkt overdreven bij protestantse 
en room-katholieke jeugd (onder 
moslims vnl. bij vluchtelingen)

invloed charismatische, 
evangelische stromingen  
in kerken

eigentijdse vormgeving en 
gerichtheid op persoonlijke 
ervaring trekt jeugd

vooralsnog te weinig ‘massa’ 
(8% in pkn)

Bron: scp

De Belgische socioloog Adam Possamai heeft een uitvoerige typering vanuit gods
dienstsociologisch perspectief gegeven van de zogenaamde generaties X en Y (de 
geboortejaargangen 19651980 en 19812000), die volgden op de babyboomers (1946
1964). In tegenstelling tot eerdere generaties die gekenmerkt werden door een sterke 
loyaliteit met religieuze instituties en kerkelijke geloofsdoctrines zijn de leden van ge
neratie X en Y volgens hem veel meer geïnteresseerd in religieuze ervaringen,  religieuze 
beleving en religie als event dan in theologische scherpslijperij (Possamai 2009: 3). 
De post 1970generaties zijn niet alleen maar doelgroepen maar ook voelgroepen. Het 
gaat hen minder om godsdienstige onderlegdheid (catechese en catechisatie) of binding 
met een organisatie dan om het meemaken van inspirerende gebeurtenissen (zie ook 
Davie 2000; vgl. Hay 1990). Er wordt veel gebruikgemaakt van nieuwe media (internet) als 
bron en platvorm van spirituele belangstelling. Ook volgens andere auteurs wordt post
moderne religie gekenmerkt door fragmentering en hercombineren, door subjectivering 
naast spontaniteit, een snelle wisseling van voorkeuren die in de plaats komen van vaste 
regels en dogma’s. Er zou zeer eclectisch te werk worden gegaan bij de samenstelling 
van een eigen pakket aan religieuze noties en waarden (iconen uit de populaire cultuur 
vormen daarbij een belangrijke element). Bij de (re)constructie van spiritualiteit en re
ligie zijn niet kerkelijke gezagsdragers en voorschriften maar de persoonlijke behoeftes 
en interesses het doorslaggevende criterium (vgl. Lyotard 1979; Bauman 1992; Beaudoin 
1998; Heelas 1998; Flory en Miller 2000).
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Maar vertegenwoordigers van generatie Y vinden we ook onder de kerkleden en als 
de typering van Possamai (en anderen) al klopt voor de jeugd in brede zin, dan lijkt de 
 kerkelijke jeugd toch eerder in tegenovergestelde richting te bewegen. In het heden
daagse Nederland bleek de distantie van de jeugd ten aanzien van kerk en godsdienst op 
vele punten groot. De gemiddelde leeftijd van kerkgangers steeg tussen 1983 en 2012 van 
45 naar bijna 54 jaar; sinds de millenniumwisseling is zij toegenomen met gemiddeld 
3,5 jaar. Maar we vonden eveneens aanwijzingen dat de nog wel kerkelijke jeugd, ruwweg 
na aanvang van het nieuwe millennium, een andere weg aan het inslaan is. Niet alleen 
vergeleken met de rest van de bevolking en hun buitenkerkelijke leeftijdgenoten, maar 
ook vergeleken met hun oudere medekerkleden stellen kerkleden van 1724 jaar relatief 
veel vertrouwen in kerken en godsdienstige organisaties en menen zij vaker dat je je zon
der meer aan de kerkelijke voorschriften dient te houden. Qua regelmatige kerkgang en 
overtuigd geloof in God steken zij evenmin ongunstig af tegenover de overige kerkleden, 
hetzelfde geldt voor hun zelfdefinitie als een zeer gelovig of religieus mens. Vaker dan 
de andere kerkleden zijn zij de afgelopen tien jaar niet aan het religieus knutselen gesla
gen, maar het complete pakket aan kerkelijke dogma’s gaan onderschrijven en een sterk 
geloof als belangrijkste waarde in het leven gaan beschouwen. In 1983 was twee op de 
tien regelmatige kerkgangers 1730 jaar, in 2000 nog maar 12%, maar sindsdien vertoont 
dit percentage een stijgende tendens (naar 1516% in de afgelopen jaren).

Noten

1 De evangelische beweging heeft wortels in het piëtisme, de nadere reformatie en met name 

 opwekkingsbewegingen die veelal uit de Verenigde Staten zijn overgewaaid. Centraal staan het gezag 

van de Bijbel, verzoening met God via Christus, de noodzaak van persoonlijke bekering en verbrei

ding van het geloof via evangelisatie. De stroming loopt door alle kerkverbanden heen (o.a. Bebbing

ton 1989, 1994; Stoffels 1990; Vellenga 1991; Klaver 2008, 2010).

2 Daarmee ligt het percentage atheïsten in Culturele veranderingen in Nederland duidelijk boven dat 

in zowel God in Nederland (14% in 2006) als in de European Values Study (7% in 2008).

3 In 1980 viel 19% van de kerkleden alle vijf de leerstukken bij, een percentage dat anno 2012 was ge

groeid naar 28%. De ontwikkeling valt alleen onder regelmatige kerkgangers waar te nemen, niet 

onder de nominale kerkleden.

4 Dat protestanten rechtzinniger in de leer zijn dan katholieken is overigens een Nederlands verschijn

sel. Voor Europa als geheel is de verhouding doorgaans omgekeerd (o.a. Halman et al. 2011: 60 e.p.).

5 Zoals uitgelegd is in Culturele veranderingen in Nederland tot 2008 de vraag opgenomen ‘hoe gelo

vig bent u?’ (met zeven antwoordcategorieën). Na dat jaar is de vraag vervangen door ‘ziet u zichzelf 

als een religieus mens?’ (met vier antwoordcategorieën). Door het duidelijke verschil in vraagstelling 

en aantal antwoordmogelijkheden zijn de uitkomsten niet goed vergelijkbaar. Via de eerdere vraag

stelling (‘hoe gelovig bent u?’) kiest de kerkelijke jeugd wat meer voor een gelovige zelftypering dan 

de oudere kerkleden, bij de latere vraag (‘ziet u zichzelf als een religieus mens?’) doet zij dat in het 

laatste meetjaar wat minder. 

6 Opnieuw treedt de beweging weliswaar het meest geprononceerd naar voren in kerkelijke kring, 

maar in gedempte vorm ook onder de bredere bevolking. 
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7 Hier hebben we ons beperkt tot opvattingen waarbij de ontwikkeling tot in de meest recente jaren 

kan worden nagegaan, maar de groei naar een relatief orthodoxe houding onder de kerkelijke jeugd 

treedt eveneens (zij het in lichtere mate) naar voren bij opvattingen waarnaar sinds 2002 niet meer is 

geïnformeerd. Twee voorbeelden zijn het geloof dat Adam en Eva echt hebben bestaan en het geloof 

in religieuze wonderen. 

8 Al vermeld werd dat in het rapport Moslim in Nederland hetzelfde is vastgesteld voor jonge moslims 

(Maliepaard en Gijsberts 2012).

9 Dat is nagegaan via de percentages die afwijzend reageren op de stelling dat er zo veel normen zijn 

dat je soms niet meer weet waar je je aan te houden hebt en op de stelling dat de normen zo snel ver

anderen dat je soms niet meer weet wat goed of fout is. In vooral de meest recente jaren verwerpen 

jeugdige kerkleden beide stellingen vaker dan niet alleen de bevolking of jeugd als geheel, maar ook 

dan hun oudere geloofsgenoten.

10 Dat geldt ook voor een andere, verwante stelling die zegt dat de jeugd uit orthodoxe milieus steeds 

meer geneigd is om de eigen identiteit en autonomie te benadrukken tegenover de oudere generatie 

en haar geloof, waarbij ze op zoek gaat naar een qua vorm eigentijdser en persoonlijker getint, maar 

qua inhoud veelal strikter geloof. 

11 Zie Maliepaard en Gijsberts (2012: 21): ‘Ook de tweede generatie Marokkaanse Nederlanders, die op 

allerlei terreinen (taal, opleiding, enz.) beter geïntegreerd is dan de eerste, identificeert zich sterk als 

moslim en gaat steeds vaker naar de moskee.’

12 In de European Values Study kan voor de jaren negentig een groeiende traditionele gelovigheid bij 

het jongste geboortecohort worden waargenomen (Halman en De Hart 2011: 165166).

13 Zoals de effecten van de opkomst van nieuwe sociale media, die met name in de jongerenwereld 

belangrijk zijn. Die scheppen volop mogelijkheden tot snelle, directe communicatie en interactie, 

zonder tussenkomst van ouderen of instanties, en lijken verbonden met andere vormen van solidari

teit en onderlinge identificatie dan de facetoface contacten waarop de oude religieuze organisatie

vormen drijven.
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4 Enkele andere ontwikkelingen: religie, spiritualiteit, 
migrantenreligies

4.1 Inleiding

Met een behandeling van de veranderingen in de kerkelijke deelname en het christelijk 
geloof in de voorgaande hoofdstukken is natuurlijk maar een deel van het religieuze 
spectrum ter sprake gekomen. Hoewel de nadruk in dit rapport ligt op veranderingen 
in kerkelijk en christelijk gelovig Nederland, zijn er meer ontwikkelingen te signaleren. 
Naast de ontkerkelijking is de opkomst van de islam en christenmigranten een belang
rijke ontwikkeling geweest in de achterliggende decennia. Paragraaf 4.4 gaat daar kort 
op in. Het in 2012 gepubliceerde onderzoeksrapport Moslim in Nederland biedt een keur aan 
gegevens, waaruit we er enkele over de islam onder Nederlandse Turken en Marokkanen 
plaatsen naast godsdienstige gegevens voor de Nederlandse bevolking als geheel en voor 
katholieken en protestanten.
Van directe betekenis voor de kerken lijkt de verbreiding van vaak niet of nauwelijks 
georganiseerde vormen van religieuze of spirituele belangstelling. Voor een deel gaat 
het om alternatieve spirituele noties die tot voor kort door het leven gingen als ‘new 
age’. De belangstelling voor spiritualiteit is een voor de kerken relevant gegeven, omdat 
het om een interessesfeer lijkt te gaan met ook een zekere aantrekkingskracht voor men
sen van christelijke huize, die zeker niet altijd spoort met het traditioneel christelijke 
mens en wereldbeeld. Voor een uitgebreide bespreking van het alternatieve spirituele 
milieu en wat daar zoal aan denkbeelden en praktijken in omloop is, zij verwezen naar 
eerdere publicaties (Becker en De Hart 1997; De Hart 2007; De Hart 2013). In paragraaf 
4.3 geven we een beknopt overzicht van twee aspecten waarover het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) sindsdien nieuwe gegevens heeft verzameld. Dat zijn de zelftypering 
als een ‘spiritueel’ mens en de houding tegenover de stelling dat de zin van het leven ligt 
in je eigen innerlijk en unieke ervaring, het kernelement van de zelfspiritualiteit, dat 
volgens auteurs als de Britse socioloog Heelas een gouden toekomst tegemoet gaat. We 
zullen zien of er een relatie bestaat met kerkelijkheid en christelijke gelovigheid. Daarbij 
aansluitend en in het verlengde van de vorige hoofdstukken lopen we in paragraaf 4.2 
eerst de hoofd sectoren van het huidige religieuze landschap langs en besteden daarbij 
aandacht aan zowel het geïnstitutionaliseerde christendom als het alternatieve spiritu
ele milieu.

4.2 Geledingen van het hedendaagse religieuze landschap

In dit rapport is nog eens de over een brede linie afgenomen invloed van de kerken 
gedemonstreerd – qua culturele en politieke invloed, wat betreft de organisatie van 
het maatschappelijk middenveld, waar het gaat om de wijze waarop het individuele 
leven binnen en buiten de kerken wordt ingericht. Minder helder is of met de erosie van 
de kerken ook de persoonlijke belangstelling voor religie en spiritualiteit aan het ver
dwijnen is. Het lijkt er vooralsnog niet op dat het een proces betreft dat even eenduidig 
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en massaal, in hetzelfde tempo en parallel aan de ontkerkelijking verloopt. Het huidige 
religieuze landschap vertoont meer geledingen dan de kerkelijk georganiseerde of chris
telijk gebonden religiositeit. Vooral waar het gaat om de interesse voor spiritualiteit die 
zich buiten elke kerk om manifesteert, bestaat nog veel onduidelijkheid.
Er zijn verschillende auteurs die de alternatieve spiritualiteit hebben vergeleken met 
de christelijke traditie. Een eerste voorbeeld zijn Woodhead en Heelas, die een ideaal
typisch onderscheid maken tussen verschillende soorten religie in de hedendaagse 
westerse samenleving. Om te beginnen zijn er de wat zij noemen ‘type 1 religies’. Die 
leggen de nadruk op de transcendentheid van God, van de radicale scheiding die er tus
sen Hem en de wereld bestaat. Hiertoe behoren het traditionele katholicisme, de ortho
doxie, het gereformeerde protestantisme, het fundamentalisme en de islam. ‘Type 2 
religies’ benadrukken de nabijheid van God en humaniteit. Hier moeten we denken aan 
het vrijzinnige protestantisme. De verering van God verloopt via medemenselijkheid en 
bekommernis om de naaste. Type 2 religies hebben sterk ingezet op het geloofwaardiger 
maken en dichter bij de moderne tijd brengen van de religieuze erfenis. Zowel de type 1 
als de type 2 religies kennen twee varianten: een traditionele en een experiëntiële; in 
beide gevallen is het de nietexperiëntiële variant die er het slechtst aan toe is in de hui
dige westerse cultuur. Dan zijn er nog de ‘type 3 religies’. Zij willen de natuurlijke orde 
volledig in harmonie brengen met de geestelijke orde, met een holistische gevoeligheid 
die volledig diesseitig is gericht. Hiertoe behoren new age en de alternatieve spiritualiteit 
die door Heelas wordt getypeerd als ‘zelfspiritualiteit’ (Heelas 1996). De meest succes
volle typen zijn type 3 (zelfspiritualiteit) en de experiëntiële varianten van de overige 
typen, waarbij gedacht kan worden aan het charismatische christendom en de Pinkster
beweging (Woodhead en Heelas 2000; vgl. Warner 2010). Zoals we al hebben aangestipt, 
is in elk geval in ons land de groei van de laatste stromingen bij lange na niet voldoende 
geweest om de neergang bij de ‘nietervaringsgerichte’ typen te compenseren (vgl. De 
Hart 2013).
De ontwikkelingen lijken te hebben geleid tot enkele grote en identificeerbare gele
dingen van de huidige levensbeschouwelijke ‘markt’. Zij kunnen getypeerd worden via 
het onderscheid dat gemaakt wordt door een andere auteur die het alternatieve milieu 
vergelijkt met het christelijke: de Franse godsdienstsocioloog Danièle HervieuLéger. 
Zij knoopt aan bij de klassieke studie van Ernst Troeltsch naar de sociale leer van de ker
ken in haar typering vier religieuze organisatievormen in de moderne westerse samen
leving, die ook in ons land goed herkenbaar zijn (Troeltsch 1923; HervieuLéger 2001).1 
Elke ervan is gebaseerd op een specifieke validering van wat geloofd wordt. Tabel 4.1 laat 
zien hoe het beeld er volgens haar uitziet.
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Tabel 4.1

Weergave van typerende vormen van hedendaagse religieus/spirituele organisatie 

kerk sekte mystiek netwerk
individuele 
 spiritualiteit

type validering institutioneel communaal wederzijds zelf-validering

referentie aan institutioneel 
gekwalificeerde 
autoriteit

de groep als 
zodanig

de ander het individu
zelf

criterium conformiteit coherentie authenticiteit subjectieve zekerheid

voorbeeld rooms-katholieke 
kerk, volkskerken

kerken van de 
Nadere Reformatie

informele 
netwerken van 
alternatieve 
spiritualiteit

individueel beleefde
spiritualiteit

Bron: Hervieu-Léger (2001) scp-bewerking

De twee organisatietypen binnen het christelijke milieu – kerken en sekten – verschil
len niet alleen wat hun omvang betreft, maar ook in andere opzichten (Troeltsch 
1923; Weber 1973). Kerken zijn historisch gezien geneigd coalities aan te gaan met de 
omringende samenleving en cultuur, sekten eerder om zich daarvan af te grenzen. 
Telkens beweegt de kerk zich in het spanningsveld van assimilatie en transformatie. Van 
Constantijn de Grote tot Karel de Grote (die zich als diens opvolger zag), van Philips II tot 
Nicolaas II hebben kerk en wereldlijke macht elkaar opgezocht en elkaars invloed benut 
tot wederzijds voordeel. Dat kon pas ten volle gebeuren toen de in potentie subversieve 
teneur van het evangelie (die bij de sekten altijd hoger aangeschreven heeft gestaan) via 
een veralltäglichung des Charismas (Weber) was geïncorporeerd in de kerk als religieuze in
stitutie, met een sacrale structuur, een systematische leer, vaste rituelen, cultusplaatsen 
en tradities, een elite van ambtsdragers. Sekten verschillen van kerken in hun strakkere 
reglementering, toetreding op basis van een bewuste keuze, een eerder charismatische 
(in plaats van bureaucratische) organisatie, een sterke lekenvroomheid, striktheid in de 
leer en absolute waarheidsaanspraken.
Bij de twee typen rechts in de tabel kan niet van integratie in de maatschappelijk orde, 
noch van uitgesproken verwerping van deze worden gesproken. De organisatiegraad is 
laag en naar verhouding diffuus; ze zijn weinig geïnstitutionaliseerd, flexibel en in sterke 
mate geïndividualiseerd. De controle over de leefwijze is gering of afwezig. Centraal 
staan bepaalde psychotherapeutische technieken, de belangstelling voor religieuze of 
spirituele onderwerpen of het zoeken naar spirituele verlichting.2 In het alternatieve 
(niet kerkelijke) spirituele milieu gaat het sterk om de persoonlijke ervaring, de indivi
duele queeste, het uitvinden voor jezelf van wat voor jou waarheid en waardevol is, om 
authenticiteit, om zelfontplooiing, de ontdekking en ontwikkeling van persoonlijke 
vermogens (vgl. o.a. Van Harskamp 2000). Maar het individualisme moet niet overdreven 
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worden. Er is een zekere mate van institutionalisering en organisatie (via bv. beurzen 
en manifestaties, workshops en congressen, tijdschriften, boekhandels en uitgevers, 
opleidingsinstituten en bezinningscentra). Er zijn sociale banden en sociale netwerken 
tussen de belangstellenden, al hebben die veelal een informeel karakter (via bv. inter
net communities, gespreksgroepen, gezamenlijk ondernomen activiteiten, uitwisseling 
van informatie). Er is sprake van een cultuur waarin mensen gesocialiseerd worden. 
 Spiritueel individualisme kan verbonden zijn met maatschappelijke betrokkenheid (bv. 
in de vorm van activisme ten behoeve van natuur en milieu).
Volgens veel auteurs is de beweging in de samenleving tijdens de afgelopen decennia 
in de bovenstaande tabel vooral in de rechter richting gegaan, wat neerkomt op een 
deïnstitutionalisering van de religie. Het mystieke netwerk en de individuele beleving 
van spiritualiteit dragen beide in hoge mate de sporen van ontwikkelingen die wel zijn 
samengevat als individualisering en subjectivering. Hartman c.s. zien ‘a massive subjective 
shift towards spirituality [...] since the 1960s’; Charles Taylor sprak al eerder van een ‘massive 
subjective turn’.3 Er zijn aanwijzingen dat de populariteit van postchristelijke vormen van 
spiritualiteit (gericht op zelfontplooiing) in de jaren tachtig en negentig van de afge
lopen eeuw toenam in de meeste westerse landen (Taylor 1992; Hartman et al. 2011: 17; 
vgl. Houtman en Aupers 2007; Houtman en Mascini 2002). Houtman c.s. knopen aan bij 
Heelas wanneer zij de kerndoctrine van de alternatieve spiritualiteit als volgt typeren:

The belief that in the deeper layers of the self one finds a true, authentic and sacred kernel, ba-
sically ‘unpolluted’ by culture, history and society, that informs evaluations of what is good, 
true and meaningful. Those evaluations, it is held, cannot be made by relying on external 
authorities or experts, but only by listening to one’s ‘inner voice’: ‘What lies within – experi-
enced by way of 'intuition', 'alignment' or an 'inner voice' – serves to inform the judgements, 
decisions and choices required for everyday life. (Houtman et al. 2011: 3637; vgl. Heelas 
1996; Heelas en Woodhead 2005).4

Over de relatie tussen de begrippen religie en spiritualiteit in het kort het volgende. 
Lange tijd is spiritualiteit gezien als een element van religie, het ging dan om de re
latie van de mens met God en de daarmee verbonden ervaringen en handelingen 
(Waaijman 2000). Vandaag de dag lijkt dit lang niet altijd meer het geval (bv. Pargament 
1999). Als kernelement van spiritualiteit is steeds meer de innerlijke ervaring van een 
trans cendente werkelijkheid gaan gelden, dikwijls afgezet tegen godsdienst als een 
overgeleverde traditie met collectieve rituelen (Knoblauch 2006; Farias en Hense 2008).5 
Vanuit een analyse van de literatuur komt Harris tot de volgende, vergeleken met religie 
onderscheidende kenmerken van spiritualiteit (Harris 2004): bij spiritualiteit ligt de 
nadruk sterker op innerlijke ervaringen en minder op dogma’s, rituelen, handelingen; 
sterker op zelfontdekking en persoonlijke groei, het zich ontwikkelen tot een rijkere 
persoonlijkheid dan op de band met instituties; sterker op een humanistische com
ponent; sterker op een oriëntatie op uiteenlopende stromingen tegelijk dan op een 
exclusieve keuze voor één.
In de eerdere publicaties God in Nederland 1996-2006 en Zwevende gelovigen is een overzicht 
gegeven van de literatuur over alternatieve zingeving, haar relatie met de christelijke 
en kerkelijke godsdienstigheid, wat er zoal aan alternatieve spirituele denkbeelden in 
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omloop is onder de bevolking en de maatschappelijke relevantie ervan (De Hart 2007, 
2013). We gaan dat hier allemaal niet herhalen, maar verwijzen naar de genoemde publi
caties voor meer informatie. Wel zijn er sindsdien enkele nieuwe gegevens verzameld 
door het Sociaal en Cultureel Planbureau, die op een paar punten een update mogelijk 
maken van de eerder gerapporteerde cijfers. Daarop ligt het accent in dit hoofdstuk.

4.3 Zelftypering als een spiritueel mens en de zin van het leven

Er zijn twee tradities in de genese van het begrip spiritualiteit te onderscheiden, een 
Europese en een die vooral vanuit Amerika gepopulariseerd is. Beide spelen tot op de 
dag van vandaag een rol, maar het lijken toch met name elementen uit de Amerikaanse 
traditie die verbreid zijn geraakt onder brede lagen van de bevolking. Zoals gezegd gaat 
het daarbij vooral om ‘zelfspiritualiteit’, vaak afgezet tegen de dode letter en beheers
zucht van de traditionele godsdienstige instituten, en sterk gericht op de persoonlijke, 
subjectieve ervaring. We hebben gezien dat volgens Heelas, Houtman et al. en andere 
auteurs de kernopvatting van de nieuwe spiritualiteit bestaat uit de overtuiging dat de 
‘zin’ van het leven ligt in de ontdekking van je ‘ware ik’, je ‘authentieke zelf’, dat ver
borgen ligt in de diepere lagen van je persoonlijkheid. Die kernopvatting hebben we 
geoperationaliseerd via een stelling die staat weergegeven in onderstaande tabel. Zij 
is aan de respondenten voorgelegd in de Culturele veranderingen in Nederland (c v)
enquêtes van 2008 en 2012. Tevens is in 2010 en 2012 geïnformeerd naar de zelftypering 
als een religieus of spiritueel mens. In eerdere publicaties is uitvoerig ingegaan op 
nieuwe vormen van spirituele belangstelling die zich aan het ontwikkelen zijn binnen en 
buiten de kerken (De Hart 2007, 2013). In deze paragraaf komt ‘spiritualiteit’ ter sprake in 
de zeer beperkte betekenis van enerzijds het onderschrijven van de stelling dat de zin van 
het leven ligt in jouw unieke ervaring en ontwikkeling van je eigen vermogens en ander
zijds de zelftypering als spiritueel. Het gaat om een globale indicatie. Naar de betekenis 
die de respondent hierbij aan de kwalificatie ‘spiritueel’ hecht, is niet geïnformeerd.
We beginnen met na te gaan hoe breed de steun is voor het kernelement van de zelfspiri
tualiteit en hoeveel Nederlanders zich als spiritueel omschrijven. De percentages in tabel 
4.2 komen voor de enquêtejaren nagenoeg overeen. In het navolgende beperken we ons 
tot het laatste meetjaar (2012), tenzij er duidelijke verschillen zijn met een eerder jaar. 
De mening dat je de zin van het leven moet vinden in je unieke innerlijk ervaring en het 
ontwikkelen van je eigen vermogens is wijdverbreid. Zij kan moeilijk anders geïnterpre
teerd worden dan als een sterk individualistische interpretatie van waar het in het leven 
om gaat en als in hoge mate een weerspiegeling van wat Heelas ‘self-spirituality’ noemt 
en ziet als de lingua franca van new age (Heelas 1996: 1820, 2008). Bijna negen op de tien 
Nederlanders is het op zijn minst enigszins, meer dan vier op de tien zelfs in hoge mate 
eens met de stelling. Zij lijkt verwant aan een uitspraak uit het laatste God in Nederland 
(gin)onderzoek: ‘waarheid moet je innerlijk ervaren’, die een ruime meerderheid van 
66% volledig op zichzelf van toepassing verklaarde (en nog eens een kwart gedeeltelijk 
vond gelden; De Hart 2007). Bijna evenveel Nederlanders beschouwen zichzelf als min
stens enigszins spiritueel als minstens enigszins religieus (41%43% tegen 47%48%).
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Tabel 4.2

Vragen die hier centraal staan, met antwoordcategorieën per meetjaar, 2008-2012 (in procenten)

vraag antwoordmogelijkheden 2008 2010 2012

De zin van het leven zul je moeten 
 vinden in je unieke innerlijke ervaring 
en de ontwikkeling van je eigen 
 vermogens.

1 sterk mee eens 42 . 43
2 enigszins mee eens 45 . 45
3 niet mee eens, niet mee oneens 8 . 7
4 enigszins mee oneens 3 . 3
5 sterk mee oneens 2 . 2

In welke mate zou u zichzelf een 
religieus mens noemen? 

1 beslist wel religieus . 19 19
2 enigszins religieus . 29 28
3 nauwelijks religieus . 22 24
4 beslist niet religieus . 30 29

Ongeacht of u zichzelf als religieus 
beschouwt of niet, hoe spiritueel zou 
u zeggen dat u bent? 

1 beslist wel spiritueel . 13 12
2 enigszins spiritueel . 28 31
3 nauwelijks spiritueel . 25 25
4 beslist niet spiritueel . 24 32

. = gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’08,’10,’12)

Zoals tabel B4.1 in de bijlage (te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport), 
is er een samenhang tussen beide zelftyperingen (in zowel 2010 als 2012: gamma = 0,42; 
p = < 0,05). Mensen die zichzelf als religieus karakteriseren typeren, zien zichzelf door
gaans ook als spiritueel; wie zichzelf als niet religieus ziet, beschouwt zichzelf meestal 
ook niet als spiritueel. Gelovigen in God of een hogere macht, regelmatige kerkgangers 
en protestanten zien zichzelf in meerderheid als ‘spiritueel’, het overgrote deel van de 
atheïsten en agnosten doet dit niet. In de beleving van veel mensen betreft het kortom 
geen elkaar uitsluitende categorieën. Het lijkt waarschijnlijk dat in kerkelijke/godsdien
stige milieus bij ‘spiritualiteit’ (mede) gedacht wordt aan andere interesses (meer in de 
christelijke, binnenkerkelijke spirituele traditie) dan de wereld van new age, waar het 
begrip spiritualiteit populair is. Door buitenkerkelijken met spirituele belangstelling 
zal eerder aangeknoopt worden bij de vooral Amerikaans georiënteerde traditie, waar 
vooral gedacht wordt in termen van zelfspiritualiteit, persoonlijke beleving en holisme.
Als de twee vragen ‘ziet u zichzelf als een religieus mens?’ en ‘hoe spiritueel bent u?’ 
gecombineerd worden dan betitelt bijna 40% van de Nederlanders zich in 2010 en 2012 
als noch religieus, noch spiritueel, ziet 20% ziet zich als wel religieus maar niet spiri
tueel, kiest 15% eenzijdig voor spiritueel, en een kwart voor beide opties. Die cijfers 
komen ongeveer overeen met wat Barker en Berghuijs c.s. vonden (Barker 2004; Berg
huijs 2014).6 Hoe verhoudt de typologie zich tot de andere, meer inhoudelijke opvatting 
over de zin van het leven? Zoals tabel 4.3 duidelijk maakt, is de opvatting dat het op je 
eigen innerlijke ervaring aan komt en de ontwikkeling van je eigen vermogens populair 



enkele andere ont wikkel ingen: rel igie,  spir itualiteit,  migr antenrel igies

103  

onder de bevolking, maar wordt ze toch het allermeest en sterkst bijgevallen door men
sen die zichzelf exclusief als spiritueel zien (en niet als religieus).

Tabel 4.3

Opvattingen van de vier religieus/spirituele typen, 2012 (in procenten)

 

noch religieus, 
noch spiritueel 
(39%)

wel religieus, 
niet spiritueel 
(20%)

niet religieus,
wel spiritueel 
(16%)

zowel religieus 
als spiritueel 
(27%) allen

zin van het leven in innerlijke 
ervaring en ontwikkeling unieke 
eigen vermogens

eens 87 85 94 87 88
sterk mee eens 37 37 56 47 45
niet eens, niet oneens 9 6 4 6 7
(enigszins of sterk) oneens 4 9 2 6 5

totaal 100 100 100 100 100

Bron: scp (c v ’12)

In tabel 4.4 is de typologie vervolgens gerelateerd aan een aantal godsdienstige 
 kenmerken. Hier blijkt nog eens dat voor een groot deel van de sterk godsdienstig en 
kerkelijk betrokken Nederlanders religie en een zelfdefiniëring als spiritueel mens elkaar 
allerminst uitsluiten. Een op de vijf Nederlanders die kiest voor de combinatie religieus 
en spiritueel behoort tot de orthodox christelijke gelovigen, ruim een derde tot de re
gelmatige kerkgangers, 40% gelooft zonder meer in God. In deze opzichten doen zij niet 
onder voor hun medekerkleden die exclusief voor religie kiezen. Het denken in spirituele 
termen over zichzelf is dus niet verbonden met een ‘verwatering’, ‘verwereldlijking’ of 
loslaten van het christelijke geloof. Wie zich als zowel religieus als spiritueel definieert, 
komt vaker dan wie exclusief kiest voor religie uit een onkerkelijk milieu en gelooft va
ker in een hogere macht, gelooft overigens ook vaker in een leven na de dood en ziet de 
Bijbel minder vaak letterlijk als het woord van God. De groep die zijn kaarten op beide 
– religie en spiritualiteit – zet, vertoont dus een pluriformer beeld dan zij die exclusief 
voor religie kiezen. Er zijn rechtzinnige christenen onder te vinden, maar ook zwevende 
gelovigen en buitenkerkelijken met religieuze/spirituele belangstelling.
Dan de groep die zich wel als spiritueel, maar niet als religieus betitelt. De verschil
len zijn groot met de twee eerdergenoemde. Er is onderzoek waarin bij deze mensen 
een antagonisme blijkt te bestaan tussen beide zelfdefiniëringen en godsdienstigheid 
duidelijk negatieve connotaties heeft (‘verstikkend’, ‘autoritair’, ‘ritualistisch’ enz.; zie: 
Pargament et al. 1995; Zinnbauer et al. 1997). Als dit ook bij onze respondenten het geval 
is, dan zou dat moeten blijken uit een grotere godsdienstige en kerkelijke distantie. Die 
blijkt er inderdaad te zijn. Uitgesproken gelovigen in God komen bij deze groep al net zo 
min voor als bij de groep die zowel religie als spiritualiteit afwijst, en dit geldt eveneens 
voor orthodox christelijke gelovigen. Bijna iedereen met dit profiel is buitenkerkelijk, de 
helft is niet opgevoed in een bepaald geloof, en kerkgang komt in deze groep zo goed als 
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niet voor. Het geringe vertrouwen in godsdienstige organisaties wijst in dezelfde rich
ting: meer dan 80% van deze groep heeft heel weinig tot geen vertrouwen in de kerken 
of godsdienstige organisaties. Bij nadere beschouwing heeft de religieuze distantie van 
deze groep echter vooral betrekking op de geïnstitutionaliseerde, kerkelijke godsdien
stigheid, een verschil met de groep radicaal gedistantieerden die zowel religie als spiri
tualiteit afwijst. Die laatste bestaat voor driekwart uit atheïsten. Atheïsten en agnosten 
vinden we zeker onder de mensen met een exclusieve zelfdefinitie als spiritueel (resp. 
30% en 23%), maar eveneens veel gelovigen in een hogere macht (33%), en ook mensen 
die geloven in een leven na de dood (meer dan de helft).
Een stevig aangezette contrastering van holistische spiritualiteit met kerkelijke 
 religiositeit vinden we onder andere bij Heelas en Woodhead, in het uitgebreide onder
zoek dat zij in het Engelse plaatsje Kendal verrichtten. Zij presenteren ze als elkaar 
wederzijds uitsluitende levensbeschouwelijke opties. Aan de ene kant Lebensbejahung, 
benadrukking van vrijheid en de exploratie van mogelijkheden tot persoonlijke ontwik
keling, aan de andere kant een accent op rolvervulling, regels en wetten, onderwerping 
daaraan (Heelas en Woodhead 2005; zie ook Heelas 2008: 5459). In het licht van de vaak 
poreuze schotten tussen beide domeinen die in het leven van de gewone participanten 
bestaan, maken dit soort tegenover elkaar plaatsingen een wat geforceerde en retorische 
indruk (De Hart 2007, 2013). Spiritualiteit als element van het zelfbeeld lijkt in elk geval 
maar in beperkte mate terug te voeren op een vertrouwenscrisis met betrekking tot de 
kerken, al geldt dit tot op zekere hoogte wel voor een exclusieve keuze voor spiritualiteit.

Van oudsher is spiritualiteit gezien als verbonden met religie; dat de twee als  gescheiden 
werelden worden geïnterpreteerd is een tamelijk recent verschijnsel (Zinnbauer and 
Pargament 2005). We hebben gezien dat ongeveer net zo veel Nederlanders zich als ‘spi
ritueel’ definiëren als zich ‘religieus’ noemen en dat tussen een zelfbeeld als  religieus 
mens en als spiritueel mens een correlatie bestaat (vgl. Zinnbauer et al. 1997). Het zich 
beschouwen als een spiritueel mens verwijst zeker niet perse naar een belang stelling 
voor newagethema’s. Het blijkt in de breedste zin van het woord verbonden met chris
telijke godsdienstigheid (tabel B4.2 in de bijlage). ‘Spiritueel’ en ‘religieus’ verwijzen 
naar verschillende tradities en referentiekaders, maar toch zijn er heel wat Nederlanders 
die zichzelf in beide termen tegelijk definiëren. De beduidend sterkere correlaties met 
traditioneel christelijke kenmerken dan met alternatieve spirituele kenmerken (De Hart 
2013) kan er op wijzen dat het primaire oriëntatiepunt van deze groep toch de christe
lijke traditie is. Die zal ook de perceptie van spiritualiteit kleuren, waarbij het ‘klassieke 
model’ – spiritualiteit als onderdeel van religie – nog gehanteerd wordt, niet de moderne 
neiging om de begrippen tegenover elkaar te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk dat 
‘spiritualiteit’ naar algemene ervaringen of noties van transcendentie verwijst, die niet 
noodzakelijk verbonden worden met (institutionele) godsdienstigheid. Al eerder hebben 
we geconstateerd dat overtuigd christelijk geloof en kerkgang belangstelling en steun 
voor newagethema’s niet uitsluit. Wel is die bijval selectief. Van sommige onderwerpen 
is men geporteerd (bv. holistische filosofie), van andere beslist niet (reïncarnatie, magie) 
(De Hart 2007, 2013: 175191).
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Tabel 4.4

Religieuze kenmerken van de vier religieus/spirituele typen, 2010-2012 (in procenten)

 noch religieus, 
noch spiritueel

wel religieus, 
niet spiritueel

niet religieus,
wel spiritueel

zowel religieus 
als spiritueel allen

atheïst 40 2 30 3 21
agnost 26 5 23 4 16
hogere macht 18 14 33 24 21
deeltijd gelovig 7 14 7 7 8
gelovig met twijfels 6 22 4 20 12
gelovig zonder meer 3 43 3 42 21
totaal 100 100 100 100 100

hecht aan geen van de 
vijf  leerstellingen geloofa 72 29 56 20 47
aan een tot vier 27 52 43 59 43
aan alle vijf 1 19 1 21 10
totaal 100 100 100 100 100
van huis buitenkerkelijk 51 6 49 12 32
ex-kerklid 44 33 47 30 38
nominaal kerklid 4 30 3 23 14
kerks kerklid 1 31 1 35 16
totaal 100 100 100 100 100

a Respectievelijk: de Bijbel is het woord van God; er is een leven na de dood; de hemel bestaat; de 
hel bestaat; de duivel bestaat.

Bron: scp (c v ’10-’12)

Spirituele maar niet religieuze Nederlanders geven in allerlei opzichten blijk van veel 
godsdienstige distantie. Zij tellen net zo weinig gelovigen in God, net zo weinig ker
kleden, kerkgangers en mensen met vertrouwen in de kerken als de groep die beide 
– spiritualiteit en religie – afwijst. Met traditioneel christelijke geloofswaarheden heb
ben zij even weinig op.7 Het zou kunnen dat nogal wat personen uit deze groep vooral 
kiezen voor het etiket spiritueel om hun afwijzing van de traditionele godsdienst tot uit
drukking te brengen (o.a. Zinnbauer en Pargament 2005). Nadere analyses leren dat bij 
de groep die exclusief kiest voor spiritueel, namelijk niet gesproken kan worden van een 
zeer sterke affiniteit met alternatief spirituele onderwerpen. Mogelijk fungeert spiritu
eel voor velen als een soort transitiebegrip om zich weg te definiëren van de christelijke 
godsdienst. Waarmee er sprake zou zijn van een dubbele beweging. Aan de ene kant is er 
een substantiële groep christelijke gelovigen die het conventionele christelijke aanbod 
aanvult met spirituele thema’s. Aan de andere kant is er een groep die zich spiritueel 
noemt, maar te zijner tijd de rijen van de categorie ‘noch religieus, noch spiritueel’ zal 
gaan versterken (vgl. Berghuijs 2014).8

In figuur 4.1 zijn een paar uitkomsten naar kerkelijke achtergrond naast elkaar gezet. In 
de eerste plaats de vraag of men zich als een spiritueel mens beschouwt. In de tweede 
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plaats of men zich wel eens verdiept in spiritualiteit of spirituele onderwerpen (via 
praten of mailen, een gespreksgroep, lectuur, internet, bezoek aan een manifestatie, 
deelname aan een cursus). Vervolgens het geloof in zogenoemde paraculturele onder
werpen (waarvan er vijftien werden voorgelegd, waaronder pendelen, spiritisme, ufo’s, 
handlijnkunde, helderziendheid, astrologie, telepathie). Ten slotte: de stelling dat de 
zin van het leven in het eigen innerlijk ligt. Het plaatje suggereert nog eens dat kerkse 
mensen zeer waarschijnlijk een andere notie huldigen van spiritualiteit. Regelmatige 
kerkgangers zien zich vaker als ‘beslist een spiritueel mens’, hebben zich ook vaker en op 
meerdere manieren in spirituele onderwerpen verdiept, maar ze hebben minder op met 
de newageachtige wereld van de paracultuur en het gebod van de zelfspiritualiteit de zin 
van het leven te zoeken in je eigen innerlijk, jouw persoonlijke ervaring en de ontwikke
ling van je eigen vermogens.

Figuur 4.1

Betrokkenheid bij spiritualiteit naar kerkelijke achtergrond, 2006-2012 (in procenten)

ziet zich beslist als
spiritueel (2012)

wel eens verdiept in 
spiritualiteit (2008)

geloo� in >3 paraculturele
onderwerpen (2006)

sterk eens: zin van leven
in eigen innerlijk (2012)
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Bron: scp (c v ’06, ’08, ’12)

Met betrekking tot de belangstelling voor nieuwe spiritualiteit zijn in de literatuur 
vooral drie hypotheses gelanceerd. De eerste stelt dat er sprake is van compensatie: 
mensen die de kerkdeur achter zich dicht getrokken hebben zijn daar op zoek naar wat 
zij in de kerken niet konden vinden (compensatiethese). De tweede stelt dat de nieuwe 
spiritualiteit voor gelovige mensen een aanvulling vormt op het reguliere kerkelijke 
aanbod (supplementeringthese). De derde meent dat er sprake is van een ‘spirituele 
revolutie’ waarbij de traditionele, geïnstitutionaliseerde religie plaatsmaakt voor de 
nieuwe spiritualiteit (substitutiethese). Om het realiteitsgehalte van deze veronderstel
lingen te toetsen is uitgebreider onderzoek nodig, maar de in het kader van Culturele 
veranderingen in Nederland (en op individueel niveau) verzamelde gegevens wijzen – in 
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de geest van de eerste hypothese – niet in de richting van een uitzonderlijk grote betrok
kenheid onder kerkverlaters bij spiritualiteit en nieuwe spirituele waarden. Zelfs mensen 
die exclusief voor de zelfaanduiding ‘spiritueel mens’ kiezen, zijn daar niet bij uitstek bij 
betrokken. De tweede veronderstelling lijkt tot op zeker hoogte wel op te gaan. Kerkse 
mensen bestempelen zich vaker als een spiritueel mens, maar ze hebben dan wel weer 
relatief weinig op met de gerichtheid op het eigen innerlijk als kern element van zelf
spiritualiteit en uit eerder onderzoek weten we dat er een sterke negatieve correlatie 
bestaat tussen religieuze orthodoxie en geloof in zogenaamde paraculturele onder
werpen (De Hart 2013). Geredeneerd vanuit de individuele geïnteresseerden is het ten 
slotte overdreven, of op zijn minst prematuur, te spreken van een ‘spirituele revolutie’ 
(derde hypothese). Al was het alleen maar omdat christelijk geloof en kerkelijkheid 
spirituele belangstelling zeker niet blijken uit te sluiten en de aantrekkingskracht van 
alternatieve spirituele noties tot op heden doorgaans niet groter lijkt te zijn dan die van 
veel christelijke geloofsopvattingen. In lijn met deze veronderstelling bevindt zich wel 
het gegeven dat waar het gaat om zelfspiritualiteit, buitenkerkelijken en mensen aan de 
rand van de kerken sterker geïnteresseerd zijn dan de kernleden van de kerken.
Dat het bij de christelijke gelovigheid en spiritualiteit gaat om twee gescheiden werelden 
is een veronderstelling die in het voorgaande enigszins is gerelativeerd. Zoals we zagen 
hangt het er maar van af over welk aspect we het hebben: de zelfdefinitie of bepaalde 
waarden die vooral met zelfspiritualiteit te maken hebben. Dat komt grofweg ook naar 
voren uit tabel 4.5. Traditionele godsdienstigheid is gerelateerd aan het zichzelf zien als 
een spiritueel mens. Een afbrokkeling van de traditionele godsdienst zal gepaard gaan 
met het zich minder in spirituele termen definiëren. Dat is niet conform een andere ver
onderstelling die ter sprake kwam: de ‘spirituele revolutie’ these. Anders ligt dit bij een 
kernopvatting van de nieuwe spiritualiteit: dat de zin van het leven ligt in de exploratie 
van je innerlijk. Hier lijkt het om een opvatting te gaan die zich in weerwil van de tra
ditionele godsdienstigheid heeft ontwikkeld; alle christelijk godsdienstige ken merken 
vertonen hiermee een negatief verband. Met de erosie van de laatste kan dus wel een 
grotere populariteit van zelfspiritualiteit worden verwacht.

Er zijn meer gegevens die niet wijzen op een naderende ‘spirituele revolutie’. Verleggen 
we de blik, net als in de vorige hoofdstukken, naar leeftijdsgroepen onder de bevol
king, dan blijkt bij de jongste leeftijdgroep toch vooral gekozen te worden voor de optie 
‘noch religieus noch spiritueel’ (zie tabel 4.6). Spirituele belangstelling is meestal niet 
het complement van religieuze distantie. Onder de oudste groep zijn juist mensen die 
exclusief voor religie kiezen oververtegenwoordigd. Hoe jonger men is, des te groter de 
distantie ten aanzien van beide milieus (religieus en spiritueel). Met uitzondering van de 
jongste leeftijdsgroep geldt hetzelfde voor een exclusieve keuze voor spiritualiteit. Het 
omgekeerde is het geval met een beperking tot religie. Dat komt overeen met de resul
taten van andere onderzoeken (bv. Barker 2004). De meest rechtse kolommen laten zien 
dat er onder de jeugd evenmin een opvallend grote mate van affiniteit is met waarden die 
verbonden zijn met zelfspiritualiteit.
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Tabel 4.5

Correlaties tussen elementen van de christelijke levensbeschouwing en elementen van nieuwe 

 spiritualiteit, 2006-2012

zelfbeeld: spiritueel mens
zin van het leven: 
ontwikkelen innerlijk

zelfbeeld: religieus mens 0,32 –0,14
godsdienstig opgevoed 0,13 –0,05
kerklidmaatschap 0,18 –0,14
regelmatig kerkbezoek 0,18 –0,20
geloof in God 0,17 –0,15
ziet Bijbel als Gods woord 0,11 –0,15
gelooft in leven na de dood 0,38 n.s.
gelooft in een hemel 0,23 –0,12
gelooft in een hel 0,13 –0,20

n.s. = niet significant

Bron: scp (c v ’06-’12)

Tabel 4.6

Zelfinschatting als religieus/spiritueel en zelfspiritualiteit, naar leeftijdsgroep, 2012 (in procenten)
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allen 27 16 20 39 12 43 20

17-24 jaar 21 16 15 48 10 36 14
25-34 jaar 22 21 13 44 8 42 15
35-44 jaar 28 22 12 38 11 42 20
45-54 jaar 30 16 17 36 18 47 23
55-64 jaar 29 14 22 34 13 46 23
65-74 jaar 32 10 24 34 15 45 21
≥ 75 jaar 33 5 37 24 9 36 23

Bron: scp (c v ’12)
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Net als in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 richten we ons tot slot nog even apart op de jeugd 
binnen en buiten de kerken. Voor de twee hier onderzochte aspecten is een vergelijking 
getrokken tussen alle 1730jarigen, 1730 jarige kerkleden, alle kerkleden en de bevol
king als geheel (zie tabel 4.7). Al is dit moeilijk uit te maken op basis van twee dicht bij 
elkaar liggende jaren: in tegenstelling tot de  oudere kerkleden lijkt de kerkelijke jeugd 
zich (inmiddels) minder in spirituele termen te  definiëren en ook minder gericht te zijn 
op zelfontplooiing als zin van het leven.

Tabel 4.7

Ziet zichzelf als beslist wel spiritueel en vindt dat de zin van het leven ligt in de eigen innerlijke 

 ervaring; hele bevolking, 17-30-jarigen, alle kerkleden, 17-30-jarige kerkleden, 2008-2012  

(in procenten)

ziet zich als beslist  
wel spiritueel

sterk eens met: de zin van het leven ligt in je innerlijke 
ervaring en de ontwikkeling van je eigen vermogens

2010 2012 2008 2012

hele bevolking 13 12 42 43

alle 17-30-jarigen 11 9 37 37

alle kerkleden 20 20 34 39

17-30-jarige kerkleden 26 19 31 24

Bron: scp (c v ’08,’10,’12)

4.4 Christelijke migrantenkerken en moslims

4.4.1 Christenmigranten

Al sinds de grote volksverhuizingen in de laatste eeuwen van het Romeinse Rijk zijn de 
Lage Landen vertrouwd met de vestiging van migranten, afkomstig uit een uitheemse 
cultuur. Vaak waren zij op de vlucht voor oorlogsdreiging, zoals ten tijde van de gods
dienstoorlogen (volgend op de Reformatie) of de beide wereldoorlogen. Dikwijls was 
achterstelling en beknotting van religieuze vrijheden het motief, zoals bij de bijna 
honderdduizend zuidelijke Nederlanders die na de val van Antwerpen (1585) naar de 
Republiek emigreerden of de 50.000 à 60.000 Hugenoten die rond 1700 in verschillende 
fasen vanuit Frankrijk naar de Nederlanden trokken. In de zeventiende eeuw vormden 
emigranten uit het Duitse Rijk, naast die uit Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden en 
Scandinavië, de hoofdstromen van de nieuwkomers in Amsterdam. Het ging vrijwel 
uitsluitend om westerse immigranten en tot na de Tweede Wereldoorlog blijft dat zo. 
Inmiddels is de situatie grondig veranderd. Vooral de afgelopen decennia is het aantal 
nietwesterse immigranten sterk gestegen. De nieuwkomers brachten behalve hun taal, 
zeden en gewoonten, ook hun godsdienst mee. In het debat over religie en integratie 
richtte de aandacht zich tot voor kort vrijwel volledig op de positie van moslims. Er werd 
daarbij nog wel eens vergeten dat vele immigranten christen zijn. Pas recent zijn ook 



110

geloven binnen en buiten verband

de christenkerken onder de migranten wat meer in de belangstelling komen te staan, 
die door migranten uit vooral WestAfrika in de jaren tachtig werden geïntroduceerd 
(bv. Lucassen 2005; Lucassen en Penninx 1994; Jansen en Stoffels 2008).
Elke zondag vinden momenteel in Nederland kerkdiensten plaats in meer dan zeventig 
talen. Stoffels schat het aantal christelijke immigranten in ons land op niet minder 
dan 1,3 miljoen, waarvan 800.000 uit Europa en NoordAmerika en een half miljoen uit 
Azië, Afrika en LatijnsAmerika (Stoffels 2008: 16). Het cijfer is gebaseerd op het aantal 
migranten per land gecombineerd met de procentuele geloofsverdeling in het betref
fende land. Andere schattingen vallen lager uit en lopen van een half miljoen (Kaski) tot 
800.000 (Samen Kerk in Nederland, de grootste landelijke vereniging van christelijke 
migrantenkerken, waarbij er zo’n 74 zijn aangesloten). Voor de nietwesterse christenen 
alleen al komen Castillo Guerra et al. uit op 842.000 (Castillo Guerra et al. 2008: 174). 
Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend. Het aantal regelmatige kerkgangers 
onder de christenmigranten wordt geschat op 100.000 à 200.000. In ons land zouden op 
ongeveer 930 locaties vieringen van christelijke migranten plaatsvinden, waarvan zo’n 
160 in Amsterdam, circa 90 in Rotterdam, 60110 in Den Haag en ongeveer 30 in Utrecht. 
Het zijn gegevens die snel verouderen door fusies, het verdwijnen van gemeenschap
pen of ontstaan van nieuwe kerkvormen; de meeste dateren van de  afgelopen decennia 
(Van den Broek 2004; Arnts 2006; Visser 2006).
Migrantenchristenen wonen overwegend in de Randstad (in het bijzonder Amsterdam
Zuidoost; in de Bijlmer zijn meer dan tachtig geloofsgemeenschappen actief ). Katholie
ken en pinkstergelovigen vormen de belangrijkste stromingen (ook hier is geen exact 
cijfer beschikbaar); vaak kennen zij een multietnische samenstelling. Het lijken vooral 
de taal en stijl van geloofsbeleving te zijn die (meer dan etniciteit) de bindingsfactoren 
vormen (Davelaar et al. 2012). Soms blijven de geloofsgemeenschappen deel uitmaken 
van de religieuze gemeenschap in het land van herkomst, soms sluiten zij zich aan bij de 
in ons land gevestigde kerken; dikwijls is men aangesloten bij transnationale netwerken. 
Een deel sticht eigen onafhankelijke christelijke gemeenschappen en is aangesloten bij 
migrantenkerken. Die hebben vaak een informeel of laagkerkelijk karakter, waarbij het 
gaat om onder andere huisgemeenten, bijbelkringen en gebedskringen. Meestal zijn 
de kerken geen eigenaar van de gebouwen waarin zij bijeenkomen en verblijven zij daar 
op tijdelijke basis. Ruimtegebrek is een bekend verschijnsel bij de kerken; veelal wor
den loodsen, parkeergarages, gymlokalen, wijk, school of kerkgebouwen afgehuurd. 
 Weinig migrantengemeenten beschikken over voldoende kapitaal om een leegstaand 
kerkgebouw aan te schaffen.
De grootte van de groepen varieert van enkele tientallen tot (meestal) enkele honder
den leden, al zijn er ook met meer dan duizend leden. Waar sprake is van institutio
nalisering gaat het overwegend om lokale gemeentevorming, dikwijls gericht op een 
specifieke bevolkingsgroep (bv. Ghanezen of Nigerianen in de Amsterdamse Bijlmer
meer). In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het zwaartepunt van het christendom aan 
het verschuiven is naar het nietwesterse deel van de wereld: Afrika, Azië en Latijns 
Amerika. In de grote steden in ons land lijkt het erop dat iets dergelijks ook daar gaande 
is. Er wordt behoorlijk druk gekerkt in migrantenkringen. In Amsterdam gaan op een 
doorsnee zondag ongeveer tien keer zo veel mensen naar een van de migrantendiensten 
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(24.000) als naar een pk nkerk (amper 2500) (Euser et al. 2006). Een op de vier Amster
damse katholieke kerkgangers bezoekt in een weekend een kerk in een allochtone 
kerkgemeenschap (MassaarRemmerswaal en Steggerda 2004). In Rotterdam geldt de 
Kaapverdiaanse parochie als de grootste en meest actieve roomskatholieke parochie.
De vieringen zijn vaak uitbundig, de morele opvattingen eerder behoudend. Het over
grote deel van de kerken is georganiseerd op basis van etnische achtergrond en taal; 
multiculturele gemeenten zijn een uitzondering, maar ze zijn er wel (Drayer en Van der 
Ven 2006). De verscheidenheid (in omvang, stichtingsjaar, theologische leer, praktise
ring, etnische samenstelling, sociale status van de leden, leefstijl en cultuur) is groot, 
evenals de dynamiek. De schattingen van het aantal religieuze gemeenschappen en 
migrantenkerken lopen van minimaal 930 tot ruim 1200 en er komen nog steeds nieuwe 
gemeentes bij. Naast katholieke, zijn er oostersorthodoxe, mainstream protestantse 
en evangelicale gemeentes. De sterkste groei lijkt te bestaan bij de gemeenschappen, 
meestal van het type Pinkstergemeente, rond een charismatische voorganger. Of het om 
passanten op de godsdienstige markt gaat, die op den duur zullen verdwijnen omdat ze 
opgaan in autochtone kerken of omdat de secularisatie ook de migrantenkerken in haar 
greep krijgt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Momenteel lijkt het daar nog niet op.
Tot op heden is nog maar een beperkt aantal onderzoeken beschikbaar, maar die sug
gereren dat migrantengemeenten en migrantenkerken een belangrijke rol spelen bij 
de opvang en integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Zij bieden 
een ontmoetingsplaats met geestverwanten in een land dat vaak nog onvertrouwd is 
en zij verlenen geestelijke hulp of begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen (zoals 
geboorte, huwelijk, rouwverwerking, ontslag, relatieproblemen, psychosociale proble
men). De kerken scheppen een milieu waar het geloof kan worden beleefd op de wijze 
die men van huis uit kent, men ontmoet er geestverwanten en lotgenoten. Zij verlenen 
ook praktische bijstand door de migranten op allerlei terreinen wegwijs te maken in de 
nieuwe maatschappij: bij het aanvragen en gebruik van voorzieningen, bij problemen 
met verblijfsvergunningen, bij medische zorg en onderwijs, bij sollicitaties en ontslag. 
Bijna allemaal zijn ze erop gespitst via netwerken van steun en hulp de participatie van 
hun leden in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Migrantenkerken brengen 
groepen bij elkaar waar de overheid en reguliere organisaties vaak weinig contact mee 
hebben en ze bieden deze allerlei vormen van sociale ondersteuning. Zij dragen bij 
aan een goede sociale infrastructuur voor migranten en fungeren als communicatie
kanalen – als spreekbuis voor migranten, maar ook als aanspreekpunt van de overheid 
waar die migranten wil bereiken. Bij het slechten van taal en cultuurbarrières blijken de 
voorgangers van de kerken niet zelden een cruciale schakel te vormen (Jansen en Stof
fels 2008; zie verder o.a. Jongeneel et al. 1996; Ter Haar 1998; Van der Sar en Schoemaker 
2003; Butselaar 2004; Castillo Guerra et al. 2006; Van der Sar en Visser 2006; Van der Sar 
et al. 2008; Castillo Guerra et al. 2008; Davelaar et al. 2011; Davelaar et al. 2012).

4.4.2 Moslims

Er zijn ruim 450 moskeeën in Nederland (242 Turkse, 179 Marokkaanse), waarvan meer 
dan zestig nieuw gebouwd, tegen naar schatting 7000 kerkgebouwen (waarvan er zo’n 
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4000 in gebruik zijn). Net als de gemeenten van christenmigranten zijn ook de meeste 
moskeeën gevestigd in voormalige scholen en bedrijfspanden. Over moslims zijn aan
zienlijk meer landelijke gegevens beschikbaar dan over de christelijke migranten. Tot 
2004 nam het aantal moslims hier te lande voortdurend toe, daarna trad een lichte 
daling op. Momenteel gaat het om 825.000 mensen, bijna 5% van de bevolking. Daarmee 
is de islam na het christendom de grootste religie in ons land (het aantal geregistreerde 
christenen is 6,9 miljoen).9

Verschillende ontwikkelingen die we in de voorgaande hoofdstukken hebben beschre
ven, vallen ook voor de islam waar te nemen. Zo groeide sinds 2000 niet alleen het aantal 
christenen mondiaal (hoofdstuk 1), maar geldt dat nog sterker en al sinds langere tijd 
voor het aantal moslims (hoofdstuk 1, tabel 1.1). Zoals al is opgemerkt: de tendens onder 
jonge kerkleden naar een sterkere binding met het geloof en meer orthodoxie (hoofd
stuk 2 en 3) doet zich ook onder jonge moslims voor. Dat blijkt uit het rapport Moslim in 
Nederland (Maliepaard en Gijsberts 2012), waarvan we enkele uitkomsten naast cijfers voor 
de hele bevolking en de twee grootste christelijke kerkgenootschappen zetten. Wat de 
moslims betreft beperken we ons tot Turken en Marokkanen, de twee grote groepen 
onder de Nederlandse moslims, die bijna 40% van alle nietwesterse allochtonen in 
Nederland omvatten. Benadrukt moet worden dat het een zeer globale indruk betreft, 
een rechtstreekse vergelijking is niet goed mogelijk. De vragen die (in 2009 en 2011) voor 
Moslim in Nederland werden gesteld aan de moslims zijn niet identiek aan die welke aan 
de bevolking zijn voorgelegd in de enquêtes Culturele veranderingen in Nederland (c v, 
uit 2010 en 2012) en God in Nederland (gin, 2006). Bovendien hebben zij voor moslims 
veelal een andere betekenis dan voor christenen. Onder dit uitdrukkelijke voorbehoud, 
kan het volgende beeld worden geschetst.
Tabel 4.8 laat grote verschillen zien wat betreft de zelfperceptie. Vrijwel alle Turken en 
Marokkanen zien zichzelf als moslim en stellen dat het geloof een kernelement van hun 
identiteit is. Als er gekozen moet worden tussen de wereldreligies zegt ruim de helft van 
de Nederlandse bevolking zich het meest verwant te voelen met het christendom, maar 
als zeer religieus ziet zich slechts iets meer dan 30%, en van grote betekenis in zijn of 
haar leven is religie naar eigen zeggen bij 42%. Ook de religieuze praktisering verschilt 
sterk. De startpositie komt nog aardig overeen: 68% van de Nederlanders is in zijn jeugd 
godsdienstig opgevoed; 60% van de Turken en 67% van de Marokkanen volgde als kind 
Koranlessen.10 Maar terwijl momenteel meer dan 40% van de Turken en Marokkanen 
wekelijks naar een moskee gaat, bezoekt slechts 16% van de bevolking even frequent een 
kerk. Veel minder vaak vinden Nederlanders ook dat je je aan kerkelijke voorschriften 
hebt te houden dan Turken en vooral Marokkanen vinden dat je moet leven volgens de 
regels van de islam. Niet alleen het moskeebezoek, maar bijvoorbeeld ook het gebed 
heeft voor moslims een andere betekenis dan voor christenen. Turken geven veel min
der vaak dan Marokkanen aan – zoals voorgeschreven – vijfmaal per dag te bidden. Een 
dergelijk voorschrift ontbreekt in het christendom; ruim een derde van de Nederlanders 
zegt een of meerdere keren per dag te bidden. Waar het om het publieke karakter van 
de godsdienst gaat, liggen de groepen minder uiteen. Ongeveer twee op de tien Turken 
en Marokkanen prefereert een school op eigen godsdienstige basis; onder de bevolking 
heeft ruim een derde een voorkeur voor een school op confessionele basis (waarbij het 
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de vraag is of het godsdienstige element daarbij doorslaggevend is). Zowel Turken als 
Marokkanen vinden in grote meerderheid dat geloof en politiek gescheiden moeten 
worden; dat geldt ook voor twee derde van de bevolking als geheel.

Tabel 4.8

Godsdienstige beleving van Turken en Marokkanen geplaatst naast die van de bevolking als geheel, 

rooms-katholieken en leden van de Protestantse kerk in Nederland, 2006-2012 (in procenten)

Moslim in Nederland gin/cv

Turks Marokkaans
hele 
 bevolking

rooms-
katholiek pkn

ziet zichzelf als moslim, resp. meeste 
 verwantschap met christendom 94 97 55a 94a 94a

eens: ‘mijn geloof is een belangrijk deel 
van mijzelf’, resp. ‘het geloof heeft een 
(zeer) grote betekenis in mijn leven’ 85 95 42a 63a 71a

volgde Koranlessen als kind, resp. 
 godsdienstig opgevoed 60 67 68b ca. 100a ca. 100a

gaat minimaal een keer per week naar de 
 moskee, resp. kerk 42 44 16a 25a 40a

bidt elke dag vijfmaal, resp. bidt een of 
enkele keren per dag 27 76 35a 51a 72a

eens met: ‘moslims moeten leven volgens 
de regels van de islam’, resp. ‘als kerklid 
moet je je aan de kerkelijke voorschriften 
houden’ 54 73 34b 19b 40b

kinderen moeten naar een school die 
past bij het geloof van de ouders, resp. 
voorkeur voor school op godsdienstige 
grondslag 19 24 36a 53a 78a

eens: geloof en politiek moeten niets met 
elkaar te maken hebben, resp. politiek en 
godsdienst los van elkaar 78 66 66a 76b 55b

a Cijfer uit het onderzoek God in Nederland (gin) van 2006.
b  Cijfer uit het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (c v) van 2010 en 2012.

Bron: Maliepaard en Gijsberts (2012); gin’06; scp (c v ’10,’12)
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Bijna acht op de tien moslims van Turkse of Marokkaanse huize kan gerekend worden 
tot de voluit ‘praktiserende moslims’. Van de Nederlandse bevolking beschouwt 39% zich 
als lid van een kerkgenootschap en gaat 16% regelmatig ter kerke. Als we de cijfers voor 
de twee moslimgroepen plaatsen naast die voor de leden van de roomskatholieke kerk 
en de Protestantse Kerk in Nederland dan slinken de eerder geconstateerde verschillen 
(iets wat ongetwijfeld op een aantal punten nog sterker het geval zou zijn geweest als 
we de leden van de kleine, behoudende protestantse kerken in de vergelijking hadden 
kunnen betrekken). In even grote getalen als Turken en Marokkanen zich met de islam 
identificeren, doen katholieken en protestanten dat met het christendom. De leden 
van de Protestantse Kerk in Nederland doen niet onder voor de twee moslimgroepen 
wat betreft het bezoek aan godsdienstige bijeenkomsten en het dagelijkse gebed. 
Qua religieuze zelfdefiniëring is het verschil niet heel groot11 en als het aankomt op het 
‘godsdienstig opgevoed’ zijn en een voorkeur voor confessioneel onderwijs overtreffen 
de kerkleden zowel de Turken als de Marokkanen in ruime mate. Wel is de bereidheid 
tot het zonder meer opvolgen van geloofsregels in protestantse en vooral in katholieke 
kring beduidend geringer, zeker vergeleken met Marokkanen. Een ander voorbeeld waar
bij de meningen sterk uiteen lopen is de waardering voor homogamie. Bijna twee derde 
van de Turken en driekwart van de Marokkanen onderschreef in Moslim in Nederland de 
stelling ‘Het is vervelend als je dochter trouwt met iemand van een ander geloof’. Uit het 
onderzoek Culturele veranderingen blijkt dat het percentage kerkleden dat daar geen 
bezwaar tegen heeft sinds de jaren zeventig is uitgegroeid tot een meerderheid.

4.5 Conclusies

Eerdere publicaties laten zien dat de innerlijke ervaring en individuele, niet nood
zakelijk kerkelijk of institutioneel gebonden, beleving een belangrijk element vormt 
van de visie op religie die vandaag de dag onder de Nederlandse bevolking in omloop 
is. Er is in sterke mate sprake van eclecticisme (waarbij geput wordt uit uiteenlopende 
levens beschouwelijke bronnen, binnen en buiten de westerse tradities); religiositeit is 
voor veel hedendaagse geïnteresseerden verbonden met zoekgedrag en bereidheid tot 
experimenteren. De moderne houding tegenover religie en spiritualiteit wordt verder 
gekenmerkt door dynamiek, een openheid voor verandering en nieuwe indrukken, 
waarbij de religieuze denkbeelden en praktijken er veelal per levensfase anders uit zien 
(De Hart 2007, 2013; vgl. bv. Roof 1993). Nadere analyses leerden dat buitenkerkelijken 
(veelal exkerkleden) met belangstelling voor spirituele thema’s tot de belangrijkste 
sociale dragers van de beschreven visie op religie behoren, maar deze krijgt zeker niet 
alleen vorm buiten de kerkmuren. We hebben een groeiende populariteit geconstateerd 
van het begrip spiritualiteit om de aangestipte denkbeelden en praktijken aan te duiden. 
Voor zowel veel publicisten als gewone belangstellenden lijkt religie eerder te verwijzen 
naar situaties waarin de interesse en praktisering op een collectieve, geïnstitutiona
liseerde, traditionele wijze wordt beleefd. In dit hoofdstuk is een bescheiden poging 
gedaan spiritualiteit en wat wel is aangeduid als zelfspiritualiteit te operationaliseren via 
enkele vragen uit het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland.
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Als op zijn minst een enigszins ‘spiritueel’ mens, omschreef zich (in 2010 en 2012) vier 
op de tien Nederlanders. Een centraal element van de zelfspiritualiteit – de eigen unieke, 
innerlijke ervaring en zelfontplooiing als leidinggevend bij het vinden van de zin van 
het leven – bleek sterk verbreid te zijn onder de bevolking. Hoewel in het alternatieve 
spirituele circuit de nodige lectuur is te vinden waarin het contrast tussen de nieuwe 
spiritualiteit en de traditionele godsdienstigheid door de auteurs sterk wordt aangezet, 
lijkt daarvan in de beleving van de gewone Nederlanders of geïnteresseerden toch veel 
minder sprake. Er is een duidelijke en positieve relatie tussen het zichzelf typeren als 
een spiritueel mens en allerlei elementen van institutionele godsdienstigheid. Wie zich 
als uitgesproken ‘religieus’ definieert, wie aangeeft in de christelijke God te geloven, 
wie is aangesloten bij een kerk en wie regelmatig ter kerke gaat, blijkt zich ook vaker 
als ‘ spiritueel’ te beschouwen. Bij de groep die zich als spiritueel maar niet als religieus 
ziet, zijn ‘ietsisten’ en mensen die geloven in een hogere macht oververtegenwoordigd 
en vinden we weinig orthodox christelijke gelovigen en kerkleden. Een sterke gericht
heid op de innerlijke ervaring als zingevingbron bleek vooral karakteristiek voor Neder
landers die zichzelf als spiritueel definiëren onder uitsluiting van een verwijzing naar 
religie. De christelijke gelovigen en kerkleden vallen uiteen in twee milieus. In het ene 
staat men sceptisch tegenover wat wordt gevangen onder het kopje ‘spiritualiteit’, in 
het andere combineert men zijn geloof met belangstelling voor spiritualiteit. De twee 
houdingen vallen niet samen met een orthodox christelijke, respectievelijk vrijzinnige 
visie op religie. De twee milieus komen qua godsdienstige kenmerken vrijwel volledig 
overeen: in even grote mate wordt er in de Bijbelse God gelooft, in gelijke mate worden 
traditioneel christelijke leerstellingen onderschreven, het percentage regelmatige kerk
gangers is nagenoeg gelijk, men is ongeveer even vaak godsdienstig opgevoed of ver
deeld over de katholieke en protestantse gemeenschap.
Drie veronderstellingen passeerden de revue: in de nieuwe spiritualiteit wordt gezocht 
naar wat de kerken niet kunnen bieden (compensatie), het kerkelijk aanbod wordt langs 
die weg aangevuld (supplementering), dat aanbod verdwijnt gaandeweg en het vacuüm 
wordt gevuld door de nieuwe spiritualiteit (substitutie). De geanalyseerde indicatoren 
wijzen voor een deel in de richting van de supplementering, deels in de richting van een 
alternatief in religieus geïnteresseerde buitenkerkelijke milieus voor wat kerkelijke men
sen in hun godsdienst vinden (compensatie). Spirituele belangstelling is geen surrogaat 
voor godsdienstig geloof en kerkelijke deelname. Sommige aspecten blijken voor veel 
kerkleden goed te combineren met traditionele christelijke godsdienstigheid, bij andere 
aspecten kan gesproken worden van een nieuwerwetse belevingswereld, waarin andere 
dingen worden nagestreefd dan in het oude geloof, van een modernisering, een bij de 
tijd brengen van het geloof. Voor de veronderstelling van een ‘spirituele revolutie’, waar
bij de oude religie plaatsmaakt voor alternatieve spiritualiteit, bieden de geanalyseerde 
gegevens vooralsnog geen steun.
De wereld van de christenmigranten vormt tot op heden een lacune in het godsdienst
sociologische onderzoek. Tot op heden is er niet veel bekend over hun achtergronden, 
denkbeelden, praktijken en maatschappelijk functioneren, al helemaal niet op basis 
van betrouwbare kwantitatieve gegevens. Zelfs over het aantal christenmigranten in 
ons land bestaat onduidelijkheid. We treffen ze voornamelijk aan in de grootstedelijke 
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omgeving van de Randstad, waar ze verenigd zijn in een ware archipel van kerken, 
gemeentes en groepen, die vaak een lage organisatiegraad hebben en daarmee maat
schappelijk vrijwel onzichtbaar zijn. Het betreft een zeer heterogeen milieu; de kerken 
en kerkjes zijn doorgaans gericht op het scheppen van een eigen vertrouwde omgeving 
voor mensen die niet alleen een bepaalde religie, maar ook een bepaalde etnische ach
tergrond, taal en cultuur delen. Er zijn een aantal (kleinschalige, lokale) onderzoeken die 
suggereren dat de migrantenkerken in allerlei opzichten een belangrijke rol spelen bij de 
integratie van de nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.
De Nederlandse kerken zijn de afgelopen vijftig jaar alsmaar kleiner en fijner geworden. 
Bij de grote kerken liep het aantal kerkleden gestaag terug, net als het aantal regelmatige 
kerkgangers en orthodoxe gelovigen, waarbij de laatste twee kenmerken steeds meer 
typerend werden voor de leden van een aantal kleinere protestantse kerkgenootschap
pen, die hun geloof voor een belangrijk deel in de beslotenheid van hun eigen zuil 
praktiseren. Op allerlei punten (religieuze zelftypering, religieuze participatie, private 
praktisering, het opvolgen van leefregels) groeide het contrast tussen de twee grote 
allochtone groepen van Turken en Marokkanen met de seculariserende autochtone 
bevolking, maar leken de verschillen met Nederlanders van katholieke en vooral protes
tantse huize duidelijk geringer. Een opvallende deelontwikkeling die we in hoofdstuk 2 
en 3 hebben vastgesteld, is de toegenomen kerkbinding en hang naar kerkelijke dogma’s 
onder de (vooral protestantse) kerkjeugd, een verschuiving die tegen de meer algemene 
secularisatietendens ingaat. Hoewel gegevens over een langere termijn ontbreken, kan 
onder de Nederlandse moslims bezwaarlijk gesproken worden van secularisatie op een 
vergelijkbare schaal als onder de bevolking als geheel waarneembaar is; de identificatie 
met het geloof bleef onder hen onverminderd zeer groot (Maliepaard en Gijsberts 2012). 
Onder de tweede generatie allochtonen nam het moskeebezoek (sinds 2004) toe en bleef 
in hoge mate sprake van een sterk religieus getinte zelftypering. Een duidelijk verschil 
met de Nederlandse jeugd als geheel, maar veel minder met de jongste generatie autoch
tonen die zich nog wel als een kerklid beschouwt.

Noten

1 Er zijn veel vergelijkbare onderscheidingen in de literatuur te vinden. Zie bijvoorbeeld McGuire 

(1992).

2 Niet alle religie stroomt door een institutionele bedding, zoals ontkerkelijking niet hetzelfde is als 

areligiositeit. Voor nietgeïnstitutionaliseerde vormen is het ideaaltype van de ‘mystiek’ invloed

rijk geweest, een type dat Ernst Troeltsch naast de typen ‘kerk’ en ‘sekte’ ontwikkelde en waarvoor 

hij een beloftevolle toekomst zag weggelegd (Troeltsch 1923): ‘Die Mystik ist die Verinnerlichung und 

 Unmittel barmachung der in Kult und Lehre verfestigten Ideenwelt zu einem rein persönlich-innerlichen Gemütsbesitz, 

wobei nur fliessende und ganz persönlich bedingte Gruppenbildungen sich sammeln können, im übrigen Kultus, 

Dogma und Geschichtsbeziehung zur Verflüssigung neigen’ (Troeltsch 1923: 967; vgl. Louth 1981).

3 Volgens onder andere Van Rooden is de culturele revolutie van de jaren zestig de sleutel om te begrij

pen wat er gebeurde. ‘Al de ontwikkelingen die in de jaren zestig plaatsvonden, deden de bronnen 

van het reflexieve en expressieve zelf rijkelijker vloeien.’ En: ‘De logica van de nieuwe praktijken die 

de opkomst van het expressieve en reflexieve zelf mogelijk maakten en oplegden vormde een groot 
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contrast met de aard van het Nederlandse christendom zoals dat bestond voor 1960. Dat berustte 

immers juist niet op een reflexief en expressief zelf, maar bestond in collectieve en vanzelfsprekende 

rituelen.’ (Van Rooden 2004: 547548; vgl. Van Rooden 1996).

4 Subjectivering is geen postmoderne noviteit. De huidige zelfspiritualiteit werd voorafgegaan door 

onder andere het antirationalisme van de romantiek, door piëtistische stromingen, het metho

disme, mensen als Schleiermacher, Wordsworth en Coleridge. Volgens sommige auteurs betreft het 

hier zelfs een patroon dat zich, als een brede culturele beweging, telkens weer manifesteert in de 

menselijke geschiedenis, zij het niet steeds in dezelfde vorm. Wahrman spreekt van het interiority 

complex. Hij stelt dat aan het eind van de achttiende eeuw een andere visie op het ego ontstond, 

waarbij de oude visie dat het hier gaat om iets dat wisselvallig is en afhankelijk van externe omstan

digheden, zoals klimaat, geschiedenis of godsdienst, plaatsmaakte voor de opvatting dat het om 

iets gaat dat van binnenuit komt en dat kan worden ontwikkeld (Wahrman 2004; vgl. Izenberg 1992). 

Volgens Watson manifesteerde dit ‘verinnerlijkingscomplex’ zich, voor zover we weten, voor het 

eerst in de zogenaamde ‘Axiale Tijd’, tussen ruwweg de zevende en vierde eeuw v.C., vervolgens bij 

Jezus en Augustinus (met zijn nadruk op de vrije wil), weer later in de roomskatholieke kerk rond 

1200, in de tijd van de Zwarte Dood (veertiende eeuw), gevolgd door de opkomst van de autobiografie 

in de renaissance en de protestantse Reformatie van de zestiende eeuw, door het cartesianisme van 

de zeventiende eeuw en bij de romantiek van eind achttiende, begin negentiende eeuw als reactie op 

de Verlichting. Het is met name de romantiek die aan de homo duplex idee morele connotaties ver

bindt: naast de fysieke mens is er nog een ‘tweede zelf’, dat anders en vaak hoger en beter is, en dat 

je moet proberen te leren kennen om niet te zeggen: te bevrijden. Bij Ellenberger krijgt dit ‘tweede 

zelf’ uiteindelijk de betekenis van de ontdekking van het onbewuste in de dieptepsychologie van 

Freud, Adler en Jung – volgens Watson krijgt het daar de voorlopig laatste van de grote ‘naar bin

nen keringen’ (Watson 2005; Ellenberger 1970). Hoe dit ook zij (een ideeëngeschiedenis wordt hier 

niet beoogd), een kernelement van de hedendaagse nieuwe spiritualiteit vormt de gedachte van 

een dieper, authentiek zelf als bron van identiteit en dat is een gedachte met een voorgeschiedenis. 

Voor een geschiedenis van de belangrijkste denkbeelden uit het milieu van de nieuwe spiritualiteit 

zij verwezen naar het standaardwerk van Wouter Hanegraaff en een bekende studie van Paul Heelas 

(Hanegraaff 1996; Heelas 1996).

5 Individualisering, de ermee verbonden deïnstitutionalisering van religie en kritiek op godsdienstige 

instituties als hinderpalen voor de persoonlijke beleving van het heilige zijn daarvoor als oorzaken 

genoemd (Zinnbauer et al. 1997; Schneiders 2003). De rollen lijken inmiddels omgekeerd. Door veel 

mensen en ook auteurs blijkt spiritualiteit inmiddels als een bredere aanduiding te worden gehan

teerd en religie als één mogelijke – namelijk de georganiseerde en geïnstitutionaliseerde – variant 

daarvan (Zinnbauer et al. 1997; Hill et al. 2001; Marler en Hadaway 2002). Tot spiritualiteit worden 

in de literatuur ook het geloof in een diepere of geestelijke dimensie van het leven (spiritus = geest) 

gerekend, een werkelijkheid naast de puur fysieke realiteit, zonder dat het hoeft te gaan om een 

coherent ideeënstelsel of collectieve, met anderen gedeelde praktijk (Emmons en Paluotzian 2003). 

Religie zou gekenmerkt worden door een sociale dimensie, de gemeenschap van gelovigen, geza

menlijke rituelen, de binding aan een traditie, een welomschreven geloofsleer (religare = vastbinden, 

 vastmaken) (o.a. Testerman 1997).

6 Barker komt voor ons land op 41% niet religieus noch spiritueel; 19% wel religieus maar niet spiri

tueel; 12% wel spiritueel maar niet religieus; 28% waarvoor beide van toepassing is. Berghuijs 2014 

rapporteert, eveneens op basis van landelijke gegevens, de volgende percentages: noch religieus, 
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noch spiritueel: 40%; alleen religieus: 16%; alleen spiritueel: 19%; religieus en spiritueel: 25% (Barker 

2004: 36; Berghuijs 2014).

7 Er zijn twee verschillen: onder hen vinden we meer ‘ietsisten’ en meer mensen die geloven in een 

leven na de dood. 

8 De opvatting dat de zin van het leven ligt in het ontwikkelen van je eigen ervaring is dermate breed 

verspreid onder de huidige Nederlanders dat daarover nauwelijks van mening wordt verschilt. Terwijl 

bijna 90% van hen het op zijn minst gedeeltelijk daarmee eens is, betonen de overtuigde gelovigen 

in God (79% eens), orthodoxe gelovigen (70% eens) en regelmatige kerkgangers (75% eens) zich wat 

terughoudender, al onderschrijft ook in deze kringen dus een ruime meerderheid in elk geval ten 

dele de stelling. Bedacht moet worden dat het een visie betreft die wel erg ver af staat van die van een 

Paulus, een Augustinus, Luther of Calvijn. De eerste waarschuwde tegen de menselijke neiging tot 

zelfoverschatting en het vertrouwen op de eigen spirituele vermogens, wat alleen maar kon leiden 

tot hybris. De mens moet eerst zijn falen en beperkingen erkennen en dan zijn vertrouwen in Chris

tus stellen. Voor Augustinus was de liefde voor God de quintessens van het christelijke geloof en die 

kon alleen maar gestalte krijgen als elke zelfliefde overwonnen werd. Misbruik van de vrije wil ligt 

ten grondslag aan het kwaad. Gekluisterd aan zijn ijdelheid en trots, geperverteerd door de erfzonde, 

kon de mens volgens Augustinus alleen via de interventie van Gods genade uit zijn morele gecor

rumpeerdheid worden bevrijd. Ook Luther meende dat de mens uitsluitend verlossing en rechtvaar

diging tegenover God kon vinden via het vertrouwen op Gods genade, zoals onthuld in Christus’ 

optreden in de Bijbel. Calvijn noemde in zijn Institutio religionis Christianae de mens een ‘krioelende 

horde van schanddaden’. De menselijke vrijheid was dermate verbonden met het kwaad dat zij uit 

niets anders bestond dan het kiezen uit verschillende graden van zondigheid; niets van wat wij op 

eigen houtje ondernemen kan ons dichter bij verlossing brengen, slechts het buigen voor Gods wil 

(o.a. Tarnas 1991; Freeman 2005).

9 cbs 2009. Zie verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_moskeeën_in_Nederland;  

http://www.toekomstkerkgebouwen.nl/NL/content/3131/cijfers.htm en http://nl.wikipedia.org/

wiki/Religie_in_Nederland 

10 Waaraan doorgaans toch zwaardere betekenis gehecht kan worden dan slechts het aangeven dat men 

‘godsdienstig opgevoed’ is. Naar catechisatie of zondagsschool is niet gevraagd.

11 Alleen de leden van de kleine protestantse kerken evenaren de Turken en Marokkanen: bij hen zegt 

90% dat het geloof van grote tot zeer grote betekenis is in hun leven (gin 2006).
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5 Slotbeschouwing

Als een reactie op de modernisering en secularisering publiceerde paus Pius IX bijna 
150 jaar terug de encycliek Quanta Cura, vergezeld van een ‘Syllabus van de belangrijkste 
dwalingen van onze tijd’ (Syllabus Errorum). De syllabus is verdeeld in tien thematische 
secties, die elk een aantal bepalingen bevatten – in totaal tachtig. In gepeperde for
muleringen worden de dolingen en dwalingen opgesomd, lopend van socialisme tot 
liberalisme, van pantheïsme tot rationalisme, van opvattingen over de maatschap
pelijke positie van de kerk tot visies op het huwelijksleven. Socialisten, onafhankelijke 
Bijbelvorsers, vrijzinnige geestelijken, criticasters van Rome, maar ook uit de echt 
gescheidenen en migrantenreligies in katholieke landen: volgens de Syllabus waren 
het reisgenoten op weg naar dezelfde ring in de hel.1 Van de veroordelingen is er bijna 
geen een die in het hedendaagse Nederland op massale steun kan rekenen. Dat geldt 
voor die van het primaat van de staat boven de kerken en zijn onafhankelijke rol tegen
over het godsdienstig leven niet minder dan voor die van de vrijheid van geweten en 
menings vrijheid, het faciliteren van openbaar onderwijs of het belang van de openbare 
mening en het beslissen volgens het meerderheidsbeginsel. In het jaar dat de encycliek 
verscheen (1864) telde ons land ruim 1,5 miljoen katholieken, meer dan een derde van 
de bevolking. Buitenkerkelijken waren er nog vrijwel niet: naar schatting zo’n 40.000, 
amper 1% van de totale populatie.

Vandaag de dag ziet Nederland er anders uit en niet alleen voor katholieken. Anno 2012 
wil volgens enquêtes twee derde van de Nederlanders zich tot geen enkel kerkgenoot
schap rekenen en staan vier miljoen Nederlanders ingeschreven bij de roomskatholieke 
kerk, een kwart van de inwoners van ons land. De huidige paus kreeg in december 2013 
bezoek van de Nederlandse bisschoppen. In hun zogenoemde Ad Limina rapport schet
sen zij de ontwikkeling van de roomskatholieke volkskerk naar een keuzekerk, waaruit 
de gelovigen selecteren wat hun past, en waar zij vaak nog slechts verschijnen als er 
gerouwd, getrouwd of gedoopt wordt. Donkere wolken pakken zich samen boven de 
Nederlandse kerkprovincie: overal moeten parochies fuseren en kerkgebouwen hun 
deuren sluiten, in september 2013 waren er welgeteld 67 priesterstudenten en 150 aca
demische theologiestudenten. In zijn toespraak voor paus Franciscus sprak kardinaal 
Van Eijk de verwachting uit dat voor 2020 een derde, voor 2025 zelfs twee derde van de 
parochiekerken gesloten zal zijn. De teruggang blijft niet beperkt tot de katholieke we
reld. Tussen 1970 en 2008 sloten in ons land 900 kerken hun deuren, gemiddeld 24 per 
jaar. De afgelopen jaren zijn dat er jaarlijks zo’n 50, één per week dus.2 De hoofdvraag 
die in de inleiding van dit rapport werd opgeworpen luidt: hebben de ontkerkelijking en 
afbrokkeling van het traditionele christelijke geloof zich verder doorgezet? Daarop kan 
alleen maar bevestigend worden geantwoord.

Maar wat betekent het? Daarover bestaat minder overeenstemming dan over de af
brokkeling van het kerkelijk leven. Is Nederland daarmee een geseculariseerd land 
geworden? En vormen de kerken inmiddels de ‘tomben en gedenktekenen van God’, 
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zoals Nietzsches ‘dolleman’ zegt? Of heeft Durkheim gelijk als hij stelt dat wij in een 
tussenfase leven, waarin de oude goden oud worden of sterven en andere nog niet ge
boren zijn? Weber constateerde een ‘onttovering van de wereld’, maar ook hij wilde, aan 
het eind van zijn Protestantse ethiek, de mogelijkheid niet uitsluiten van de opkomst van 
‘geheel nieuwe profetieën en een krachtige wedergeboorte van oude ideeën en idealen.’ 
(Nietzsche 1980: 480481; Durkheim 1912: 610611; Weber 1963a: 594; idem 1963b: 204). In 
het hedendaagse Nederland ziet het daar nog niet echt naar uit. Voor zo’n ‘Wiedergeburt 
alter Gedanken und Ideale’ lijkt zich op dit moment nog het meest de kerkelijke jeugd 
aan te dienen. Staan zowel de Nederlandse bevolking als de Nederlandse jeugd als geheel 
steeds onverschilliger tegenover de christelijke traditie en het kerkelijk leven, voor de 
jeugd binnen de kerken geldt het omgekeerde. Zij is in beide opzichten aan het uitgroei
en tot de miles christi, een christelijk keurkorps, ook vergeleken met de oudere kerkleden. 
Al sinds langere tijd geeft de kerkelijke jeugd blijk van een groeiende affiniteit met het 
kerkelijk leven en de christelijke geloofsleer, zij is zich in toenemende mate gaan defini
eren als een gelovig mens. Er lijkt sprake van een polarisatie. De afgelopen 50 jaar is de 
onkerkelijkheid onder de jeugd voortdurend toegenomen, maar sinds 1015 jaar ook het 
percentage dat met enige regelmaat ter kerke gaat. Het doet denken aan een uitspraak 
van Karl Mannheim: ‘de jeugd is naar haar aard progressief noch conservatief, maar wel 
is zij bereid elk nieuw begin te steunen’ (Mannheim 1970: 35).

Een eeuw terug was godsdienst sterk geïnstitutionaliseerd en viel levensbeschouwing 
doorgaans samen met een kerkelijke gemeenschap: katholiek, hervormd, gereformeerd. 
Vrijwel de gehele bevolking was binnen kerken georganiseerd. In 1909 was, blijkens 
de toen gehouden volkstelling, acht op de tien Nederlanders aangesloten bij een van 
de twee destijds grootste kerkgenootschappen (Nederlands hervormd 44% en rooms
katholiek 35%). Worden daar de gereformeerden nog bij gerekend (10%) dan had je de 
bevolking qua georganiseerde godsdienstigheid wel zo ongeveer in het vizier; slechts 
5% rekende zich tot geen kerk of godsdienstige groepering. Vandaag de dag ziet het beeld 
er anders uit. Het is versplinterd: steeds minder Nederlanders zijn verdeeld geraakt over 
steeds meer kerken, die bovendien steeds rechtzinniger in de leer zijn omdat vooral de 
meer vrijzinnige stromingen te kampen hebben gehad met ledenverlies. Zoals gezegd: 
de Nederlandse kerken werden kleiner en fijner. De Nederlandse godsdienstgeschiedenis 
van vooral de naoorlogse periode is er een van fragmentering en een groeiende diversi
teit. Pluralisme doorbreekt de vanzelfsprekendheid waarmee religie wordt beleefd. Meer 
dan in vroeger dagen is zij het resultaat van individuele beslissingen, is lidmaatschap 
een statement en kerkgang een bewuste keuze geworden – dat geldt met name voor de 
jeugd.

De meest eloquente verdediger van de secularisatiethese in de huidige sociologie, de 
Schotse socioloog Steve Bruce, belicht vooral de voor religie negatieve kanten van de 
verscheidenheid. Het zijn volgens hem niet wetenschappelijke inzichten of profane 
denkbeelden die de teloorgang van de religie bewerkstelligen, maar een algemeen 
relativisme dat alle ideologieën in gelijke mate waar of vals zijn. We zijn volgens hem 
niet op weg naar een atheïstische, maar naar een religieus onverschillige cultuur (Bruce 
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2002; vgl. Wilson 1966). Er zijn veel aanwijzingen dat de mensen er in vroeger tijden niet 
massaal volgens de officiële theologie correctere denkbeelden op na hielden dan wij 
(vgl. Thomas 1971). Maar ze waren – in hun geloofsopvattingen en praktijken – wel veel 
sterker georiënteerd op bovennatuurlijke krachten. De ontwikkelingen van de afgelo
pen 50 jaar geven de indruk dat de grote kerkelijke stromingen binnen afzienbare tijd 
gereduceerd zullen zijn tot kleine, marginale groepen gelovigen en dat hun gebouwen 
in het gunstigste geval nog slechts figureren op de monumentenlijst. Voor wat betreft 
de alternatieve spiritualiteit die vorm krijgt buiten kerkelijke gemeenschappen acht 
Bruce de kans gering dat hieruit een even krachtig, samenhangend en gezamenlijk ge
deeld geloofs systeem zal ontstaan als de kerken vele eeuwen lang hebben belichaamd. 
De evangelische en charismatische stromingen op het (conservatieve) christelijke erf 
zullen het tij evenmin kunnen keren. Zij ontstijgen zelden de status van subculturen, 
voornamelijk gericht op de eigen, besloten gemeenschap, en ook de jeugd in deze mi
lieus zal op den duur haar religieuze belangstelling gaan verliezen. Volgens auteurs als 
Wilson en Bruce naderen wij in het hedendaagse (Noordwest)Europa een situatie waarin 
religie geen enkele maatschappelijke consequentie meer heeft en kan er daarom gespro
ken worden van een geseculariseerde cultuur. Als zij gelijk hebben dan zouden we ons in 
de omgekeerde situatie bevinden van die welke bijvoorbeeld in de zestiende eeuw gold 
en die beschreven is door Lucien Fèbvre in zijn studie over François Rabelais. Volgens 
Fèbvre was atheïsme in de dagen van Rabelais (zestiende eeuw) eenvoudigweg niet voor
stelbaar. Wie het allesbeheersende christelijke wereld en mensbeeld verwierp, plaatste 
zich daarmee buiten de samenleving. Atheïsme, scepticisme: ze hadden destijds geen 
enkele maatschappelijke betekenis (Fèbvre 1962).

Die tijd is voorbij. En ook de hoogtijdagen van de Nederlandse samenleving als ge
kerstende gemeenschap, als trotse representant van het corpus christianum. Christelijk 
gelovig en kerks Nederland is in nauwelijks 50 jaar tijd gereduceerd tot een cognitieve 
minderheid onder de bevolking. Dat is een opvallend gegeven, zelfs als men ervan 
uitgaat dat ook de eraan voorafgaande 100 jaar verzuiling een atypische periode in de va
derlandse historie vormde, een tijdvak van onvertoonde drang tot massamobilisatie en 
zelforganisatie op kerkelijk godsdienstige basis. Secularisering dus? Onmiskenbaar als 
men de afbrokkeling van het kerkelijk leven en traditionele geloofsovertuigingen ziet als 
de voorbode van het verdwijnen van religie tout court. Ook als men secularisatie defini
eert als de vermindering van de invloed van de godsdienst en godsdienstige organisaties 
op het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving – die is sterk afgenomen. Minder 
duidelijk als het kerkelijk leven en kerkelijke leerstukken gezien worden als specifieke 
sociaalhistorische vormen van religie, die plaats kunnen maken voor andere als de oude 
vormen uitgeput raken (bv. Martin 2005). Concilies en synodes, riten en erediensten, 
gezagshiërarchie en tuchtregels, canons en dogma’s: net als schisma’s of de stichting 
van kerken, kloosters en conventikels zijn zij verbonden met theologische inhouden, 
waarin de dingen heel vaak zijn voorgesteld sub specie aeternitatis. Toch zijn het tevens 
sociale constructies, verbonden met een historisch tijdvak of een stichtingsjaar, met een 
bepaalde samenleving en cultuur. Wat er ook veranderd is, een religieloos tijdperk of een 
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religieloze samenleving zou in elk geval een unicum vormen in de geschiedenis van de 
mensheid (Boyer 2001).

Religie en levensbeschouwing maken deel uit van de sociale werkelijkheid en maat
schappelijke ontwikkelingen, maar zij vormen niet slechts een speelbal daarvan. Het 
zijn ook interpretaties van de sociale werkelijkheid, verbonden met een bepaalde vorm
geving van het leven en het zich uiteenzetten met maatschappelijke kwesties. In dit 
perspectief ligt het accent op het aanpassingsvermogen van de religie. Secularisering 
heeft dan niet alleen betrekking op ontkerkelijking, de afbrokkeling van christelijke 
leerstellingen of de privatisering van de godsdienst, die aan de marge van het moderne 
leven belandt. Zij brengt dan ook in uiteenlopende opzichten de modernisering van de 
religie met zich mee, het inhaken op actuele veranderingen in de samenleving (ook bij 
de gelovigen, zie bv. Wattling 2001). In plaats van te verwijzen naar een – op termijn – 
volledig verdwijnen van de religie, krijgt zij aldus de trekken van een voortdurende 
reorganisatie van religie tot vormen die beter verenigbaar zijn met het moderne leven 
(o.a. HervieuLéger 1986, 1993; Davie 2000, 2013; Martin 2005). De adaptatie kan heel 
verschillende richtingen op gaan. Orthodoxe opvattingen maken plaats voor lossere en 
meer heterodoxe, niet zelden voor interpretaties die geen duidelijk christelijk stempel 
meer dragen. ‘Een leven na de dood’ kan dan ook zoiets als reïncarnatie gaan omvat
ten, ‘wonderen’ kunnen betrekking hebben op dingen die indruk maken, ‘bidden’ kan 
opgevat worden als een vorm van coping en bezinning, ‘god’ en ‘ziel’ worden gezien als 
een krachtenbron in jezelf. Er zijn religieuze vormen die bij uitstek lijken te zijn toege
sneden op de dynamiek, de pluriformiteit en het individualisme van het moderne leven, 
zoals de hybride spirituele wereld van wat tot voor kort werd aangeduid als ‘new age’. 
Maar we zeiden het al, ook vanuit veel kerkelijke gemeenschappen is de afgelopen 50 jaar 
geprobeerd de boodschap en traditie bij de tijd te brengen – qua theologie en liturgie, 
en bijvoorbeeld in overgangsrituelen (rondom doop, huwelijk begrafenis) die allengs 
geïndividualiseerder van karakter werden. Daarbij duiken onder meer elementen van de 
zelfspiritualiteit op (zoals een sterkere nadruk op de persoonlijke ervaring en betekenis), 
zij het dat die meestal meer met de vorm dan met de inhoud te maken hebben. Of dit een 
breuk met de traditie vormt, valt nog maar te bezien. Vanaf het begin zijn er tenslotte 
door alle eeuwen heen stromingen binnen het christendom geweest die de nadruk leg
den op het innerlijk leven en het mystieke. Natuurlijk zijn er anderzijds stromingen die 
zich daar fel tegen keren, waaronder nauw aaneengesloten groepen binnen en buiten de 
kerken, doorgaans met een orthodoxe oriëntatie, die juist daardoor voor veel mensen 
een toevluchtsoord vormen. Dat is dan weer een verschil met de evangelische beweging, 
die allesbehalve een gezelschap bijeenbrengt dat geneigd is weg te duiken voor de mo
derne tijd. Relatief jong en goed opgeleid, ambitieus en strijdbaar is men er daar juist op 
uit om de mogelijkheden van de moderne samenleving ten faveure van de eigen bood
schap aan te wenden. Onder de Amerikaanse evangelische stromingen valt, behalve een 
groeiende invloed van fundamentalisme, ook een andere ontwikkeling waar te nemen 
en dat is er een naar meer expressief individualisme (Wolfe 2003). Het laatste lijkt ook in 
ons land het geval.
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De visie op modernisering en secularisering als religieuze reorganisatie verdraagt zich 
slecht met het ideologische pathos van verlichtingsfilosofen als d’Alembert en Diderot 
en hun profetieën van de ondergang van de religie. ‘Christianity has become a sort 
of Prussianism and will have to go’ – die conclusie van de in hoofdstuk 1 geciteerde 
Ezra Pound lijkt dan wat voorbarig. De très riches heures van kerkelijk Nederland liggen 
dan al weer enige tijd achter ons, nog altijd bedraagt het percentage Nederlanders dat 
helemaal nooit in een kerk komt slechts 15% en omvat het aantal Nederlanders dat in 
religieus opzicht van huis uit niets heeft meegekregen niet meer dan een derde van de 
bevolking. In het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland bestempelt zo’n 
20% van de bevolking zichzelf momenteel als atheïst. Dat is net zoveel als het percen
tage dat vast overtuigd is van het bestaan van God. Maar er zijn er veel meer die zeggen 
het niet te weten, die wel in zoiets als een hogere macht geloven, die soms wel, soms 
niet geloven, of die geloven met de nodige twijfels. Zoals we zagen, noemt ook onder 
de van huis uit onkerkelijken een minderheid zichzelf atheïst. Terwijl slechts een derde 
van de Nederlanders regelmatig ter kerke gaat, ziet ongeveer de helft zichzelf als een 
op zijn minst enigszins gelovig mens – en dat geldt zelfs voor een op de vijf van huis uit 
 onkerkelijken.

Vooralsnog lijkt geloof duurzamer dan kerkbinding. Van degenen die niet regelmatig ter 
kerke gaan, geloofde halverwege de jaren zestig 28% in een God of hogere macht. Veertig 
jaar later was dit gestegen naar 44%. Het percentage gelovigen zonder institutionele 
binding nam dus toe. In dezelfde veertig jaar groeide het percentage atheïsten en agnos
ten met 18% (atheïsten van 6% naar 14%; agnosten van 16% naar 26%). Als we dat afzetten 
tegen de terugval in het percentage kerkleden van 28% en regelmatige kerkgangers van 
34%, dan blijkt dat duidelijk meer Nederlanders de banden met een kerkgemeenschap 
lieten vieren dan religie zijn gaan verwerpen of geen religieuze positie willen innemen. 
Wel lijkt het aannemelijk dat geloof zonder traditionele institutionele inbedding ‘vrij
zwevender’ wordt en minder orthodoxe trekken zal gaan vertonen. De geloofsinhoud 
zal abstracter, algemener, misschien vager van karakter worden. Heterogener ook, 
waarbij meer geput zal worden uit uiteenlopende (niet per se christelijke) bronnen. Het 
gegeven dat er vandaag de dag in Nederland meer ‘ietsisten’ zijn dan gelovigen in de 
Bijbelse God wijst in deze richting. Net als bijvoorbeeld de sterke verbreiding van een 
visie op bidden als eerder een psychotechniek dan een uitdrukking van christelijk geloof, 
of de verscheidenheid aan opvattingen over een leven na de dood en over de betekenis 
van de Bijbel die onder de huidige bevolking in omloop zijn (Bernts et al. 2007). In het 
licht van het voorgaande is een eerste conclusie dat de Nederlanders zich gestaag aan 
het ver wijderen zijn van het kerkelijk leven, een tweede dat dit vooralsnog heeft geleid 
tot meer geloof buiten vaste, collectief gedeelde institutionele kaders. Tussen 1975 en 
1985 werd in de enquête Culturele veranderingen in Nederland enkele keren de vraag 
gesteld of iemand een gelovig mens kan zijn zonder ooit naar de kerk te gaan. Vrijwel 
iedereen in ons land bleek dit te beamen (92%95%) en dat gold voor jong en oud, 
voor kerk leden en buitenkerkelijken.3 Hoewel gereformeerde gelovigen en wekelijkse 
kerkgangers zich wat terughoudender betoonden, onderschreef ook van hen meer dan 
80% de stelling. Het gegeven kan moeilijk anders worden geïnterpreteerd dan als een 
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uiting van  religieuze individualisering en subjectivering. De volgens het onderzoek God 
in Nederland (2006) inmiddels wijdverbreide nadruk op de innerlijke ervaring als kennis
bron, en visie op religie als niet zozeer een groepsgebeuren of iets dat met kerkelijkheid 
heeft te maken als wel iets persoonlijks dat je zelf bijeen moet zoeken uit het beschik
bare aanbod van tradities, wijzen in dezelfde richting (De Hart 2007: 122 e.v.). En dat geldt 
ook voor de overweldigende steun voor de stelling dat je de zin van het leven zult moeten 
vinden in je unieke innerlijke ervaring en de ontwikkeling van je eigen vermogens (zie 
hoofdstuk 4). Voor een aantal auteurs hebben we hier te maken met een nieuwe, niet 
institutionele sociale vorm van religie (bv. Luckmann 1967; HervieuLéger 1990, 2001; 
Davie 1994, 2007). Volgens andere betreft het niets anders dan een verder stadium op de 
weg naar een geseculariseerde samenleving (o.a. Bruce 2002; Voas 2007).

Religieuze individualisering betekent niet dat religie geen sociale dimensie meer heeft. 
Religieuze denkbeelden en praktijken zijn nog altijd verbonden met sociale milieus, 
met sociale contacten, vormen van sociale controle en socialisatieprocessen, met on
der andere opleidingsverschillen en genderverschillen, evenals duidelijke regionale 
godsdienstige verschillen per land. Religieuze individualisering gaat wel gepaard met 
een tendens naar deïnstitutionalisering, die het meest zichtbaar wordt in de ontker
kelijking. Dat heeft niet alleen consequenties voor godsdienstige gemeenschappen, 
maar ook voor de bredere samenleving. Kerken vormen namelijk niet alleen religieuze 
ruimtes en hebben niet alleen een waarde als cultureel erfgoed, maar zijn ook belangrijk 
als bron van sociale cohesie en maatschappelijke inzet; ze vertegenwoordigen daar
mee een maatschappelijke waarde. In het God in Nederland onderzoek van 2006 werd 
gevraagd zich voor te stellen dat er in Nederland geen kerken meer zouden zijn en wat 
er dan anders zou zijn. Het meest genoemd (57%) werd dat in die situatie ‘zwakke groe
pen in onze samenleving meer aan hun lot worden overgelaten’, terwijl bijna de helft 
van de ondervraagden (47%) meende dat er in zo’n Nederland ‘minder mensen zijn die 
zich vrijwillig inzetten voor anderen’ (Bernts et al. 2007). Morele instantie, zingeving, 
ritualisering, identiteitsverschaffing: dat zijn functies die door grote groepen, ook bui
tenkerkelijken, aan de kerken en aan religie worden toegekend. Maar tevens worden de 
kerken blijkbaar beschouwd als een belangrijke bron van sociale bekommernis en bij
stand aan medemensen. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat dit oordeel wortels heeft 
in de realiteit. Altruïsme en bekommernis voor de medemens (of met een Bijbelse term: 
naastenliefde) vormt een kernelement in alle grote religieuze tradities (o.a. Batson et al. 
1993; Cnaan et al. 1993; Wuthnow 1990, 1991). Als een algemene waarde is het in die tra
dities aanwezig, maar er is veel onderzoek dat erop wijst dat dit normatieve appel op de 
gelovige pas werkelijk effect heeft op daadwerkelijke inzet ten behoeve van anderen, als 
het met regelmaat bevestigd en gekanaliseerd wordt via actieve deelname in een religi
euze gemeenschap (o.a. Dekker en De Hart 2002, 2006a, 2006b, 2008, 2009; De Hart en 
Dekker 2005, 2013a; Bekkers 2013; Bekkers en Boezeman 2011; internationaal o.a. Lam 
2002; Ruiter en De Graaf 2006; Lim en MacGregor 2012). In studies naar de relatie tussen 
religie en vrijwilligerswerk vormt kerkgang (of moskeegang) dan ook een sleutelvari
abele. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het doneren aan goede doelen (Bekkers 2003; 
Bekkers en Wiepking 2011; internationaal o.a. Wood en Hougland 1990; Wymer 1997). 
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Momenteel wordt veel gediscussieerd over de Nederlandse participatiesamenleving en 
over de decentralisatie van taken in het sociale domein naar het lokaal bestuur, met een 
beroep op de zelfredzaamheid van burgers. In het kader van de Wet maatschappelijke 
onder steuning (Wmo) is er veel aandacht voor de lokale en regionale zorg, voor de moge
lijkheden en beperkingen van gemeenten om aan sociale voorzieningen vorm te geven, 
en de betekenis daarvan voor burgers. In dit kader krijgen geloofsgemeenschappen een 
actuele betekenis. Nog altijd vormen kerken, moskeeën, synagogen en tempels een van 
de belangrijkste plaatsen waar mensen sociale contacten aangaan en gemotiveerd wor
den tot vrijwillige inzet ten behoeve van anderen en de bredere samenleving.

Lokale gemeenten en parochies scheppen de gelegenheid voor mensen om elkaar re
gelmatig te ontmoeten en ze doen een moreel appel op de gelovigen tot zorg voor hun 
naaste. Religieus kapitaal gaat gepaard met sociaal kapitaal.4 Wekelijkse kerkgangers 
doen meer dan tweemaal zo vaak vrijwilligerswerk als mensen die nooit ter kerke gaan, 
ze zijn meer dan anderhalf keer zo vaak actief in de informele hulpverlening en heb
ben zich significant vaker ooit samen met anderen ingespannen voor een kwestie van 
internationaal, nationaal of gemeentelijk belang (bv. vrede, armoede, de buurt). Overal 
in Europa hechten zij relatief sterk aan zorg om de medemens en zijn zij ook vaker feite
lijk actief betrokken bij hulp aan anderen (Purdam en Storm 2013). In ons land betonen 
kerkgangers zich vrijgeviger in termen van zowel tijd als geld. Ook als dit niet kerkelijk of 
levensbeschouwelijk is gericht, gaat kerkgang gepaard met een vergelijkenderwijs sterke 
deelname aan het vrijwilligerswerk; aan goede doelen schenken kerkgangers guller en 
regelmatiger dan andere groepen. Met de afbrokkeling van het kerkelijk leven dreigt 
dus een belangrijk milieu voor de rekrutering en mobilisatie van mensen voor bredere 
maatschappelijke strevingen te verdwijnen en een bron van sociale inzet op te drogen. 
In een tijd waarin termen als decentralisatie en deregulering in de lucht hangen krijgt 
dit een bijzondere betekenis. Het is maar de vraag in hoeverre andere ontwikkelingen 
(zoals een stijging van het opleidingsniveau), het verenigingsleven en andere levens
beschouwelijke milieus (zoals dat van de alternatieve spiritualiteit) een compensatie 
kunnen bieden voor het verdwijnen van kerkelijke sociale netwerken (o.a. Dekker et al. 
2007). Een hoger opleidingsniveau is verbonden met een individuele motivatie tot het 
doen van vrijwilligerswerk, niet met een sociale gemeenschap die mensen hiertoe aan
zet en hun activiteiten organiseert. Een vergelijking met bijvoorbeeld sportclubs leert 
dat ook daar vrijwilligerswerk floreert, maar dat er niet – zoals bij de kerken – sprake is 
van sterke spill-over effecten naar inzet voor doelen die buiten die van de vereniging lig
gen (Dekker en De Hart 2006a). De wereld van de nietkerkelijke spiritualiteit is in hoge 
mate geïndividualiseerd en kent een vergeleken met kerkelijke gemeenschappen geringe 
organisatiegraad. Ze is verbonden met vormen van sociaal engagement (maatschap
pijkritische waarden, affiniteit met natuur en milieu), maar toch met duidelijk minder 
praktische maatschappelijke inzet dan de kerkse milieus (vgl. De Hart 2013; Chandler 
2008). Zoals geconstateerd in paragraaf 2.3.2 vormt de deelname aan sociale netwerken 
en groepjes rondom een kerk een belangrijke schakel naar maatschappelijke inzet in de 
bredere samenleving. Onder de in spiritualiteit geïnteresseerden buiten de kerken lijkt 
een vergelijkbaar sociaal mechanisme werkzaam. Hoe meer men zijn  belangstelling 
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beleeft in sociaal verband (via gesprekken, mailen, een gespreksgroep, bezoek aan 
bijeenkomsten, het volgen van een cursus), hoe meer men gemotiveerd wordt tot vrij
willige inzet (De Hart 2013: 204214; De Hart en Dekker 2013a).

Zelfspiritualiteit is wijdverbreid. De zin van het leven moet je zoeken in je eigen unieke 
innerlijke ervaring en de ontwikkeling van je eigen vermogens: dat is een opvatting die 
in het huidige Nederland massaal wordt onderschreven. Zelfspiritualiteit (de goddelijke 
vonk in jezelf ontdekken, jouw unieke potentieel verwerkelijken enz.) is inmiddels 
aardig geïnstitutionaliseerd geraakt in de samenleving. Zij duikt op bij onder meer 
managementtrainingen en de issues van sociale bewegingen (natuur en milieu), in het 
aanbod van uitgeverijen en erin gespecialiseerde bladen, in de zorgsector bij holisti
sche therapieën en alternatieve geneeswijzen. Spiritualiteit blijkt overwegend positieve 
connotaties voor veel mensen te hebben, maar ook een zeer uiteenlopende betekenis 
(Flanagan en Jupp 2007; Harvey en Vincett 2012). In hoofdstuk 4 bleek dat mensen die 
zich als ‘zowel religieus als spiritueel’ aanduiden, vergeleken met zij die exclusief voor 
‘religieus’ kiezen als zelfaanduiding, eerder in sterkere dan in mindere mate betrok
ken lijken bij allerlei traditioneel godsdienstige en kerkelijke kenmerken. Bij deze 
groep zijn waarschijnlijk meer gevarieerdere concepties van spiritueel en religieus in 
omloop. Onder hen zijn bijvoorbeeld mensen oververtegenwoordigd die vinden dat je 
bij beslissingen het best kan afgaan op je intuïtie en gevoel in plaats van je verstand, 
net als mensen die de stelling onderschrijven: ‘religie zoek ik zelf bijeen in de wijsheid 
van allerlei tradities en ideeën’. In Amerikaanse studies rekent een meerderheid van 
de bevolking zich tot de categorie ‘zowel religieus als spiritueel’; het percentage ligt 
ruim twee keer zo hoog als in ons land (Zinnbauer et al. 1997; Marler en Hadaway 2002). 
Het lijkt te maken te hebben met een sterkere integratie van newageachtige opvattin
gen en zelfspiritualiteit in het Amerikaanse kerkelijke leven, waarbij waarschijnlijk ook 
de veel grotere invloed van evangelische stromingen aldaar (waar het heel sterk gaat om 
de persoonlijke ervaring) een rol speelt. Religieus zoekgedrag is, ook binnen de kerken, 
een vertrouwd verschijnsel in de Verenigde Staten. Er zijn daar allerlei kerken die zich 
zelfs volledig en met veel succes richten op spirituele zoekers als doelgroep (Roof 1999, 
2000; Wuthnow 1999). In ons land is de argwaan bij met name een aantal streng calvi
nistische stromingen altijd groot geweest tegenover alles wat zweemt naar zelfheiliging, 
wereldgelijkvormigheid en magie. Dat blokkeert bij een groot aantal gelovigen de toe
gankelijkheid voor veel spirituele onderwerpen. Heelas en Woodhead vonden in hun 
Kendalstudie weinig overlap tussen kerkelijke deelname en participatie in het alterna
tieve holistische milieu van de paracultuur (acupunctuur, aromatherapie, homeopathie, 
reiki, tarot, tai chi, yoga enz.) (Heelas en Woodhead 2005). Zij spreken de verwachting 
uit dat het holistische milieu een ‘spirituele revolutie’ zal bewerkstelligen als de kerken 
in het huidige tempo blijven leegstromen. Er gloort een nieuwe dageraad voor religie en 
die heet zelfspiritualiteit.

Zullen de kerken als bron van zingeving opgevolgd worden door de alternatieve, niet 
kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit? Dat lijkt een wat overhaaste veronderstel
ling. Sinds 1980 groeide het aantal buitenkerkelijke Nederlanders met zo’n twee miljoen. 
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Vanuit de substitutiegedachte zou dat toch een omvangrijk potentieel aan alternatief 
spirituelen opgeleverd moeten hebben. Maar vooralsnog gaat de ontkerkelijking 
vooral gepaard met het zich afkeren van zowel religie als spiritualiteit (zeker onder de 
jongste leeftijdsgroepen). Het aantal belangstellenden voor sommige onderdelen van 
het alternatieve spirituele menu is niet gering, maar als een georganiseerd verschijn
sel zinkt zij in het niet bij de achterban van de grote kerken en omvat zij niet meer dan 
een fractie van de buitenkerkelijken. Daar komt bij dat de binding met het alternatieve 
milieu vaak niet zo diep gaat; de populairste onderdelen ervan vragen het minst van 
de geïnteresseerde (bepaalde lectuur, een lezing, de onderschrijving van enquêtestel
lingen dat de zin van het leven in je eigen innerlijk ligt, dat er een geestelijke band is die 
alles verbindt). De term ‘spiritualiteit’ wordt (ook door Heelas en Woodhead) misschien 
wat te gemakkelijk geplakt op activiteiten waarvan vaak helemaal niet duidelijk is of ze 
verwijzen naar een transcendente dimensie of interesse in geestelijke zaken en die toch 
meestal vooral een vorm van ontspanning of therapie zijn (yoga, tai chi e.d.). Doorgaans 
vergen ze geen ruim tijdsbeslag of veel inzet en ze leiden vrijwel nooit tot een radicale 
ommekeer in het leven. In de regel zijn ze erop gericht mensen beter of meer tevre
den te maken in wat ze al doen en vinden, of leveren ze een nieuw vocabulaire voor al 
bestaande houdingen en interesses (Bruce 2000). En, het is nu al meerdere malen vast
gesteld, interesse in spiritualiteit sluit binding met de christelijke traditie zeker niet uit. 
Bovendien: de meeste kerken zijn niet stil blijven staan en haakten in bij het veranderen
de mensbeeld. Zo ruimden zij een grotere plaats in voor de individuele beleving en een 
optimistischer mensbeeld (met meer hemel dan hel; een begripvolle, tolerante in plaats 
van een wrekende en jaloerse God; de Bijbel als inspirerend, zowel historische bepaald 
als tijdloos boek en niet van kaft tot kaft letterlijk te nemen; kerkelijke voorschriften die 
de gelovige in de concrete, dagelijkse praktijk zelf naar relevantie weegt, enz.).

Gaat het bij de spirituele belangstelling eigenlijk om religie? Dat zal mede afhangen van 
de invalshoek die men kiest. Auteurs die vertrekken vanuit een functionele definitie 
zullen eerder geneigd zijn bevestigend te antwoorden dan zij die een essentialistische 
definitie hanteren (zoals vrijwel alle verdedigers van de secularisatiethese). Wat onder 
‘religie’ wordt verstaan is aan verandering onderhevig. Van het begin af aan. Zo duid
den bijvoorbeeld de Romeinen met religio de eigen cultus aan en reserveerden ze het 
ver zamelbegrip superstitio voor de andere culten van het rijk. Na de constantijnse om
wenteling nam het christendom het begrip religio over en verklaarde het exclusief op 
zichzelf van toepassing, terwijl het strijdbegrip ‘bijgeloof’ in het geweer gebracht werd 
tegen alle andere culten (Feil 1986; Wunder 2005). In de moderne sociologie zijn functi
onalistische definities van religie in omloop (wat doet religie?) naast substan tiële (wat is 
religie?). Vandaag de dag wordt de newagestroming (die tegenwoordig vaak als nieuwe 
spiritualiteit wordt aangeduid) door veel auteurs naar voren geschoven als een indicatie 
dat het leeglopen van de kerken of de erosie van traditionele christelijke geloofs
overtuigingen niet betekent dat religie aan het verdwijnen is. Dat lijkt een gedachte die 
in lijn ligt met de visie van Georg Simmel op religie. Volgens hem liggen psychische be
hoeften (‘ seelische Prozesse’) ten grondslag aan religie, zoals het verlangen naar zekerheid, 
geluk en oriëntatie in het leven. Zij moeten onderscheiden worden van de sociale vorm 
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die religie in een bepaalde historische en maatschappelijke situatie krijgt (Simmel 1989). 
Hij neemt daarmee een tussenpositie in tussen Durkheims nadruk op de collectieve 
facetten en betekenis van religie en Webers veel individualistischere  benadering.

Ontkerkelijking mag dan niet hetzelfde zijn als het verdwijnen van religie, zij betekent 
wel dat religie en traditionele religieuze instituties nog maar hooguit incidenteel of 
gedeeltelijk een overlap vertonen. Ook daarop zijn andere visies mogelijk dan die welke 
vaak vanuit de hoek van de secularisatietheoretici vallen te beluisteren. Een veel geci
teerd voorbeeld is de definitie van de antropoloog Clifford Geertz. Hij definieert religie 
als: ‘(1) a system of symbols (2) which acts to establish powerful, pervasive and long- lasting moods and 
motivations in men (3) by formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing these 
conceptions with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic.’ 
(Geertz 1973: 90 e.v.). Een definitie met vijf elementen, waarvan er geen naar de sociale 
organisatievorm verwijst, laat staan een kerkelijke gemeenschap. In de godsdienst
psychologische traditie van bijvoorbeeld William James is het kerkelijk leven eveneens 
secundair. De crux is de individuele ervaring: ‘Religion […] shall mean for us the feelings, acts, 
and experiences of individual men in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in 
relation to  whatever they may consider the divine.’ (James 1975 [1901/2]). Voor James, maar bij
voorbeeld ook de invloedrijke theoloog Friedrich Schleiermacher, vormde de religieuze 
ervaring de kern van de religie (Schleiermacher 1990). Net als bij Max Weber staat bij 
Geertz religie als de schepper van een wereldbeeld en de daarmee verbonden levensstijl 
centraal, religie als betekenissysteem. Bij James en Schleiermacher is dat de persoonlijke 
ervaring. In de psychologie en de antropologie hebben ze de waarneming gescherpt van 
niet noodzakelijk kerkelijk gebonden aspecten van religiositeit.

De ervaringsdimensie zou wel eens aan belang gewonnen kunnen hebben ten koste 
van de meer cognitieve aspecten van religie en de regelmatige deelname aan religieuze 
samenkomsten. Zij vormt in elk geval geen aspect waarmee weinigen vertrouwd zijn. 
In het meest recente God in Nederland onderzoek (2006) gaf bijna een op de drie on
dervraagden aan ‘ooit op een of andere wijze de aanwezigheid van een hogere macht, 
hogere kracht of God ervaren’ te hebben en sloot daarbovenop nog eens 23% niet uit 
die ervaring te hebben gehad. Over zelf opgedane (semi)mystieke ervaringen naar aan
leiding van het ervaren van de schoonheid van de natuur, dan wel het gevoel in contact 
te komen met ‘iets heiligs’, in de vorm van het gevoel één te zijn met alle dingen of dat 
alles volmaakt is, berichtte steeds zo’n 30% of meer – cijfers die ook in andere landen 
(Engeland, Duitsland, de Verenigde Staten) zijn aangetroffen. Er zijn veel zwevende gelo
vigen. Er is niet alleen religie en spiritualiteit die zich manifesteert buiten de kerkmuren, 
er wordt ook anders geloofd: minder in gezamenlijke aanwezigheid en minder volgens 
vaste patronen. Religie kan in georganiseerde vorm als kerkgemeenschap worden be
leefd, maar religie en kerk vallen in het hedendaagse Nederland lang niet altijd samen. 
Er is ook nietinstitutioneel gebonden religieuze belangstelling en nietkerkelijk georga
niseerd geloof. Naast religie binnen verband, is er steeds meer religie buiten verband.
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Noten

1 Het voorbeeld van de encycliek is ontleend aan Davies (1996: 800 e.v.).

2 Informatie ontleend aan Expertisecentrum (2014: 11).

3 In het God in Nederland onderzoek van 1966 onderschreef 90% de stelling. In dezelfde periode (tus

sen 1975 en 1985) daalde het percentage kerkleden van 57% naar 48% en het percentage dat wekelijks 

ter kerke gaat van 43% naar 17%. 

4 Onder de kerken zijn het vooral de grote en vrijzinnige die het moeilijk hebben en dat zijn bij uitstek 

de godsdienstige milieus die veel overbruggend (bridging) sociaal kapitaal genereren, waarin relaties 

aangegaan worden met andere milieus en ontwikkelingen in de bredere samenleving. De kerken 

die tot op heden een stabiel beeld vertonen, worden eerder gekenmerkt door veel samenbindend 

(bonding) sociaal kapitaal, dat soms kan resulteren in een catacombenmentaliteit en een regelrechte 

contempus mundi. Vanuit het perspectief van de sociale kapitaaltheorie is dat een zorgwekkende 

ontwikkeling. De kerken die het minst te kampen hebben met leegloop zijn vooral succesvol in de 

integratie van hun leden in een eigen sociaal milieu, niet zelden onder strikte afgrenzing ten aan

zien van andere of niet religieuze groepen. Onderzoek leert dat godsdienstig particularisme negatief 

gerelateerd is aan vrijwillige inzet voor seculiere organisaties (o.a. De Hart 2009; De Hart en Dekker 

2005; Reitsma 2007).
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Summary

Keeping the faith?

Trends in religion in the Netherlands

The Netherlands and Northwestern Europe a global exception
Based on an extensive international comparative study, Pippa Norris and Ronald 
 Inglehart arrive at the following conclusion: ‘the world as a whole now has more  people 
with traditional religious views than ever before – and they constitute a growing pro
portion of the world’s population.’ From a selfdeclared position at the forefront of 
the secularisation process, Northwestern Europe has been cited in publications with 
increasing frequency since the 1980s as an exception to the rule in a world that is still 
predominantly religious in nature. In fact, most Europeans are also affiliated to a 
church, especially in Roman Catholic and Eastern Orthodox regions, and atheists are 
low in number. The picture can be broadly summarised as follows: church affiliation 
in a country such as Poland is high, both in terms of membership and attendance; in 
Scandinavia nominal membership is high, with lots of people affiliated but few who 
actively participate; the Netherlands has relatively few church members, but those who 
are affiliated are not passive; in France, there is great distance from the church in both 
respects. The Netherlands does not occupy a special position in Europe in terms of reli
gious beliefs; at best, the description of the Netherlands as a highly secularised country 
is matched by the membership figures. However, behind this fairly formal statistic, the 
degree of religious uncertainty and doubt in the Netherlands is no different from what 
we find elsewhere in Europe.

Dwindling role of the Church in society
The position of the Church in the Netherlands has weakened considerably across a 
broad front in recent decades. Church statistics reveal a steady decline, measured in 
terms of membership, church attendance, participation in church rituals, the number 
of church buildings and church communities, the recruitment of officebearers and 
professionals. The profile of the remaining church members is moreover not one that 
suggests they are the principal bearers of a modernisation process. For a large propor
tion of the Dutch population, churches appear to function as a kind of public utility: 
not something on which people should continually base their activities, but something 
to be used when needed, for example at transitional moments in their lives, during 
national events or for collective mourning. The secularisation process is also laid bare 
in survey findings. In 1958, more than threequarters of the Dutch population regarded 
themselves as belonging to a church community. In 1980 this had fallen to half, and in 
2012 applied for only 30% of the Dutch population. Midway through the 1980s, 17% of 
the population attended church once a week; today that figure is 10%. Further analyses 
suggest that secularisation in the Netherlands is mainly a generational phenomenon 
and is primarily the result of cohort replacement. Compared with half a century ago, the 
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pastoral significance of the Church has also reduced considerably in the minds of the 
Dutch. Public trust in the Church has fallen sharply in recent years. The Church has been 
forced to relinquish its former monopoly on moral answers and is no longer regarded, 
even by many church members, as the only relevant body in the search for meaning. 
Moral uncertainty caused by the wide variety of norms that apply today and the rapid 
pace at which those norms change is far more common among church members than 
nonchurch members, and also among those with religious faith than among atheists or 
agnostics.

But the Church still retains social relevance
The foregoing notwithstanding, the Church is still an important factor in presentday 
Dutch society in all kinds of ways. Compared with other organisations in civil society, 
the Church still has great power to unify people. Although churches (and especially 
large and liberal churches) have been steadily emptying for many years, the Church still 
succeeds like few other organisations in uniting the lion’s share of those members of 
society who are interested in what it has to offer. Even today, many civilsociety organi
sations in the Netherlands operate from a confessional basis (ranging from educational 
establishment to political parties, from international aid organisations to trade unions, 
from care institutions to broadcasting associations). The Church still represents an 
important social community, and the local municipality or parish is still one of the most 
important places for Dutch people to meet on a regular basis and to become motivated 
to participate in society. The fact that the Church is still an important source of civic 
action for others is an international given, and one that also applies for the Netherlands. 
The percentage of volunteers among regular churchgoers has over the years been more 
than double the percentage among those who are not members of a church congrega
tion and people who never attend church. That difference remains considerable even 
after controlling for a wide range of characteristics that are often cited in the literature 
as correlates for doing or not doing voluntary work. And churchgoers are not only over
represented in volunteering with a religious focus, but also in secular volunteering that 
is not related to a church community.

Children and parents closer together
In the mid1960s, young people had the strongest church affiliation of any group in 
society. In the subsequent period, the youngest age groups developed into forerunners 
in the secularisation process. In later years, those aged between 35 and 54 began to join 
young people in distancing themselves from church life, so that the dividing line has 
now shifted towards Dutch seniors, who are clearly differentiated from their younger 
compatriots. Within Dutch families, it is the grandparents who occupy a genuinely dis
tinctive position with regard to the Church. The general picture is that both parents and 
their children have moved a long way away from the parents’ childhood faith. Affiliates 
of the orthodox Reformed Church in the Netherlands are the most religious group in all 
respects, and the intergenerational continuity is also greatest in this group.
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Separate development among young Church supporters
The younger people are, then, the less familiar they are with a religious upbringing, 
the less often they are members of a church, the less often they attend church, the less 
inclined they are to pray and read the Bible. At the same time, we found indications of 
a growing polarisation in the younger generation. While young people as a whole, like 
the Dutch population in general, are becoming ever more distanced from religion and 
church life, an opposing trend appears to be occurring among young people who are 
members of a church. Support for the view that people should automatically obey the 
prescripts of the Church has fallen sharply among the oldest church members, but has 
grown among their young peers. Since the start of the 1990s, the percentage of young 
church supporters who are members of a church only nominally has fallen in favour of 
the percentage who convert membership into regular church attendance. Trust in the 
Church and religious organisations is also not only higher among young people who 
are church affiliates than among their peers who are not, but is also substantially higher 
than among older church members. As regards the content of the faith, there is also 
evidence of a revitalisation of traditional Christian beliefs among younger church mem
bers. The percentage of young affiliates who regard themselves explicitly as believers or 
as religious people has been growing for some time. They more often believe unshake
ably in God than older members. They increasingly endorse Church teachings, especially 
as regards the belief in the existence of Hell and the Devil, but this also applies if we take 
the total Christian tradition as a starting point and look at the endorsement of all teach
ings. Young members of the congregation regard strong faith as the most important 
value in their lives more than any other church members. This ‘retraditionalisation’ is 
a trend that can be observed in both the Protestant and Catholic Church, though in all 
years, young members of the Protestant faith display a considerably higher level of Chris
tian orthodoxy. Among Catholics, in particular, there are indications of a ‘hardcore 
effect’ in the younger generation, in which it is actually only the most faithful believers 
who still fill the church pews.

Church and religion not necessarily the same
Although there is a clear relationship between church affiliation and religiosity, they 
are not two sides of the same coin. The study data point to a much stronger decline in 
the ties with a church than in the belief in God or a higher power, or in the likelihood 
that people will define themselves as religious or having faith. Those not affiliated to 
a church are not by definition religiously or spiritually insensitive, just as members of 
a church (Catholic or Protestant) are not always unshakeably religious or interested in 
spirituality. More than four out of ten people who are not affiliated to a church do not 
count themselves as atheists or agnostics, but believe in a God or some kind of higher 
power. Four out of ten nonchurch affiliates endorse at least one of the teachings of the 
Church. It is likely that notions such as life after death, praying or religious miracles are 
not viewed by many nonchurch affiliates in a traditional Christian sense. There are wide 
differences between people who have never been affiliated to a church and people who 
have at some point left the Church of their own volition. Although there are large minor
ities in the first group who regard themselves as religious or spiritual, believe in a God or 
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higher power or in life after death, the percentage who hold these views among former 
church members is still consistently higher. The mirror image of religiously interested 
nonchurch members are irreligious or only partially religious church members. We find 
these more often among Catholics than Protestants. One striking finding is the rising 
trend since the early 1990s in the willingness of church members who attend church to 
endorse the entire package of orthodox teachings. In terms of selfdefinition, there are 
considerable differences between the largest Dutch church movements. A majority of 
those who have grown up as members of the Orthodox Reformed Church (Gereformeerd) 
regard themselves as very religious; those who have grown up as members of the Dutch 
Reformed Church (Nederlands Hervormd) are less pronounced in this view; and Catholics 
are the most reticent in this regard.

‘Religious’ and ‘spiritual’ are not mutually exclusive, but are not always interpreted 
in the same way
The emergence of a spiritual milieu that only partially overlaps the milieu of the Church 
and traditional Christian religiosity appears to point to a deinstitutionalisation of 
 religion. ‘Selfspirituality’ – the belief that the meaning of life lies in discovering one’s 
true, authentic self – appears to be a core element in much of the modern interest 
in spirituality. The idea that people have to find meaning in their own unique, inner 
 experience and the development of their own abilities is widespread. Almost nine out 
of ten Dutch citizens agree with this notion to some extent, while more than four in ten 
strongly agree with it. The term ‘spiritual’ has become popular since the 1990s. At pre
sent, roughly as many Dutch people regard themselves as spiritual as those who regard 
themselves as religious (over 40%). There is a correlation between these two selfqualifi
cations. They do not rule each other out in the eyes of many churchgoers and orthodox 
Christians. It seems likely that for people in church/religious circles, ‘spirituality’ has 
connotations that are based more in the Christian, churchbased spiritual tradition 
than in New Agelike ideas and practices, for example. Regular churchgoers more often 
see themselves as ‘definitely a spiritual person’, immerse themselves more often and 
in more ways in spiritual topics, but have less interest in magical notions and practices 
(astrology, clairvoyance, auras, etc.) and the prescription of selfspirituality that one 
must seek the meaning of life in one’s own inner self and the development of one’s own 
capacities. To a certain extent, spiritual topics and activities appear to supplement the 
regular offerings of the Church.

An important development: the rise of migrant religions, Christian and non-
Christian
In addition to groups such as Muslims, Hindus and Buddhists, there are also many Chris
tian migrants in the Netherlands. There is very little clarity regarding the exact number, 
but many estimates hover around a figure of 800,000. The body of research is small, but 
those studies that have been carried out suggest great vitality and rich variety in terms 
of language, culture, ethnic background, theology, organisational structure and appeal. 
The communities and leaders appear to play an important role in many respects in the 
integration of these groups in Dutch society.
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An earlier scp report, ‘Muslims in the Netherlands’ (Moslim in Nederland) discussed 
religious developments in the Dutch Muslim world at great length. Here, we limited 
ourselves to placing a few statistics that relate to Christian religiosity alongside data 
collected among people of Turkish and Moroccan origin. There are major differences 
between these groups and the Dutch population as a whole as regards religious self
definition and practice. Half those of Moroccan origin and threequarters of those of 
Turkish origin believe it is important to live according to the rules of Islam. The percent
age of Dutch natives who believe it is important to adhere to the precepts of the Church 
is considerably smaller. There is less divergence between the different groups when it 
comes to the public character of religion. A large majority of those of both Turkish and 
Moroccan origin believe that religion and politics should be kept separate, a view shared 
by twothirds of the population as a whole. If the figures for the two ethnicminority 
groups are compared with those for members of the two largest church communities in 
the Netherlands, the differences reduce.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het 
scp. Een complete lijst is te vinden op www.scp.nl/publicaties.

Sociaal en Cultureel Rapporten
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008.   
isbn 978 90 377 03689
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Andries van den 
Broek, Ria BronnemanHelmers en Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0505 8
Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultu-
reel Rapport 2012. Vic Veldheer, JedidJah Jonker, Lonneke van Noije, Cok Vrooman (red.). 
isbn 978 90 377 0623 9

scp-publicaties 2013
20131 Van pech en rampspoed. Nieuwjaarsuitgave 2013 (2013). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978 90 377 0611 6
20132 Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik (2013). 

Sander Bot (red.), Simone de Roos, Klarita Sadiraj, Saskia Keuzenkamp,  
Angela van den Broek, Ellen Kleijnen. isbn 978 90 377 0629 1

20133 Gezinnen onderweg. Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en 
gezin (2013). Marjolijn van der Klis (red.) isbn 978 90 377 0568 3

20134 Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 (2013). Saskia Keuzen
kamp en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0648 2

20135  Towards Tolerance. Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality 
across Europe (2013). Lisette Kuyper, Jurjen Iedema, Saskia Keuzenkamp.  
isbn 978 90 377 0650 5

20136 Sprekend op schrift. Een selectie uit vijftien jaar lezingen en artikelen van Paul Schnabel, 1998-2013 
(2013). isbn 978 90 377 0647 5

20137 Acceptance of lesbian, gay, bisexual and transgender individuals in the Netherlands 2013 (2013). 
Saskia Keuzenkamp en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0649 9

20138 Gemeentelijk Wmo-beleid 2010. Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten (2013). 
Frieke Vonk, Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Anna Maria Marangos. 

  isbn 978 90 377 0651 2
20139 Aanbod van arbeid 2012 (2013). Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten, Marian de VoogdHamelink. 

isbn 978 90 377 0654 3
201310 De dorpenmonitor (2013). Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners. Anja Steenbekkers 

en Lotte Vermeij (red.) isbn 978 90 377 0634 5
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201311 Van Paars 2 naar Rutte II. Rede van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 11 maart 2013. isbn 978 90 377 0660 4

201312 Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen. Het culturele draagvlak, deel 12 
(2013). Andries van den Broek. isbn 978 90 377 0652 9

201313 Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit (2013). Joep de Hart.  
isbn 978 90 377 0644 4 

201314 Nieuw in Nederland. Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen (2013). Mérove Gijsberts 
(scp) en Marcel Lubbers (ru). isbn 978 90 377 0655 0.

201315 Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid (2013). Matthieu 
Permentier, Jeanet Kullberg, Lonneke van Noije. isbn 978 90 377 0663 5

201316 Lasten onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld (2013). 
Michiel Ras, Debbie VerbeekOudijk en Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0662 8.

201317 De studie waard. Een verkenning van mogelijke gedragsreacties bij de invoering van een sociaal leenstel-
sel in het hoger onderwijs (2013). Monique Turkenburg, Lex Herweijer, Jaco Dagevos, m.m.v. 
Iris Andriessen, Lenie van den Bulk (ced groep). isbn 978 90 377 0664 2

201318 Het persoonsgebonden budget in de aw b z . Monitor 2012 (2013). Ab van der Torre, Ingrid Ooms, 
Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0657 4

201319 Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg 
(2013). Alice de Boer en Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0679 6

201320 De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012 (2013). Peteke Feijten, 
Anna Maria Marangos, Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Frieke Vonk. 

  isbn 978 90 377 0667 3 
201321 Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar (2013). Cretien van Campen, 
  Marjolein Broese van Groenou, Dorly Deeg, Jurjen Iedema. isbn 978 90 377 0626 0
201322 Using smartphones in survey research: a multifunctional tool. Nathalie Sonck en Henk Fernee. 

isbn 978 90 377 0680 2 
201323 Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele 

werknemers (2013). Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0668 0
201324 Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van onder-

steuning op participatie (2013). Jolien Hofstede, Mieke Cardol, Mieke Rijken. 
  isbn 978 90 377 0676 5
201325 Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
  middelbaar beroepsonderwijs (2013). Lex Herweijer en Ria Vogels. isbn 978 90 377 0671 0
201326 Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders (2013). Mariëlle Cloïn (red.). 
  isbn 978 90 377 0670 3
201327 Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf 

gemeenten (2013). Wouter Mensink, Anita Boele, Pepijn van Houwelingen. 
  isbn 978 90 377 0659 8
201328 Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers (2013). Jan Dirk Vlasblom, 

Edith Josten. isbn 978 90 377 0682 6 (elektronische publicatie)
201329 Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen voor gezinnen met 

kinderen (2013). Stella Hoff, Arjan Soede. 
  isbn 978 90 377 0684 0 (elektronische publicatie) 
201330 De sociale staat van Nederland 2013 (2013). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, 

Nathalie Sonck (red.). isbn 978 90 377 0685 7
201331 De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten 

(2013). Maaike den Draak (scp), Wouter Mensink (scp), Mary van den Wijngaart (Lokaal 
Centraal b v), Mariska Kromhout (scp). isbn 978 90 377 0686 4
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201332 Maten voor gemeenten 2013 (2013). Evert Pommer, Ingrid Ooms, Saskia Jansen.
  isbn 978 90 377 0688 8
201333 Biedt het concept integratie nog perspectief? (2013). Jaco Dagevos, Malin Grundel. 
  isbn 978 90 377 0687 1 (elektronische publicatie)
201334 Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017 

(2013). Klarita Sadiraj, Michiel Ras, Lisa Putman, JedidJah Jonker. isbn 978 90 377 0677 2
201335 Burgers over de kwaliteit van publieke diensten. Een terugblik op 2002-2010 (2013). Evelien 

Eggink, Debbie VerbeekOudijk, Evert Pommer. isbn 978 90 377 0678 9 (elektro
nische publicatie)

scp-publicaties 2014
20141 Kansen voor vakmanschap in het mbo. Een verkenning (2014). Monique Turkenburg m.m.v. 

Lenie van den Bulk (ced groep) en Ria Vogels (scp). isbn 978 90 377 0637 6 
20142 Jaarrapport integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt (2014). Willem 

Huijnk, Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0697 0
20143 Ervaren discriminatie in Nederland (2013). Iris Andriessen, Henk Fernee en Karin 
  Wittebrood. isbn 978 90 377 0672 7 (elektronische publicatie) 
20144 Samenvatting en conclusies van Sterke steden, gemengde wijken (2014). Jeanet Kullberg, 

Matthieu Permentier, m.m.v. Emily Miltenburg. isbn 978 90 377 0696 3 
(elektronische publicatie)

20145 Perceived discrimination in the Netherlands (2014). Iris Andriessen, Henk Fernee en 
Karin Wittebrood. isbn 978 90 377 0699 4

20146 De Wmo-uitgaven van gemeenten in 2010 (2014). Barbara Wapstra, Lieke Salomé en 
Nelleke Koppelman. isbn 978 90 377 0698 7 (elektronische publicatie)

20147 Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie 
(2014). Pepijn van Houwelingen, Anita Boele, Paul Dekker. isbn 978 90 377 0635 2

20148 Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijds-
besteding aan sport (2014). Annet TiessenRaaphorst (red.), Remko van den Dool en 
Ria Vogels. isbn 978 90 377 0700 7

201410 Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland (2014). Joep de 
Hart. isbn 978 90 377 0636 9

201412 Vraag naar arbeid 2013 (2014). Patricia van Echtelt, Jan Dirk Vlasblom, Marian de 
VoogdHamelink. isbn 978 90 377 0707 6

Overige publicaties
Burgerperspectieven 2011 | 4 (2012). Josje den Ridder, Jeanet Kullberg en Paul Dekker.  

isbn 978 90 377 0593 5
Burgerperspectieven 2012 | 1 (2012). Paul Dekker, Josje den Ridder en Paul Schnabel.  

isbn  978 90 377 0607 9
Burgerperspectieven 2012 | 2 (2012). Josje den Ridder en Paul Dekker. isbn 978 90 377 0617 8
Burgerperspectieven 2012 | 3 (2012). Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen en Evert Pommer.  

isbn 978 90 377 0622 2
Burgerperspectieven 2012 | 4 (2012). Josje den Ridder, Paul Dekker en Mathilde van Ditmars.  

isbn 978 90 377 0645 1
Burgerperspectieven 2013 | 1 (2013). Paul Dekker en Hanneke Posthumus. isbn 978 90 377 0656 7
Burgerperspectieven 2013 | 2 (2013). Josje den Ridder, Hanneke Posthumus en Paul Dekker.  

isbn 978 90 377 0658 1
Burgerperspectieven 2013 | 3 (2013). Paul Dekker en Josje den Ridder. isbn 978 90 377 0675 8
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Burgerperspectieven 2013 | 4 (2013). Paul Dekker, Josje den Ridder en Pepijn van Houwelingen, m.m.v. 
Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts. isbn 978 90 377 0690 1

Burgerperspectieven 2014 | 1 (2014). Paul Dekker en Josje den Ridder. isbn 978 90 377 0701 4




