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Vroeger sneeuw

Op zondag wordt een Ajacied wakker met Arenakriebels in 
zijn buik. Sommige van zijn landgenoten zoeken misschien 
hun kaartjes bij elkaar voor een koffieconcert. Men hult zich 
in een carnavaleske hansop voor een rondje hardlopen of laat 
dit alles rustig verder buitenshuis gonzen en slaapt uit. Langs 
het trappengat kringelt de geur van koffie naar boven. In de 
keuken draait de sinaasappelpers op volle toeren en wordt 
brood geroosterd, wellicht tijdens Vara’s Vroege Vogels.1 Wat 
wel zeker is: in menig protestants gezin worden al zo vast de 
pepermuntjes klaargelegd voor de kerkgang – tot voor kort was 
dat Faam voor de hervormden, King voor de gereformeerden, 
Dropmentos voor de evangelischen en Wilhelmina’s voor de 
zwarte kousenkerken.2  
 Zondag. Stel u voor: het is een zondag zo rond 1965 en wij 
bevinden ons in Kampen, stad aan de IJssel, waar ik ben gebo-
ren en opgegroeid. ‘s Zomers is dan het zwembad gesloten,  
‘s winters de ijsbaan dicht. In plaats van kinderstemmen klin-
ken de verwaaide klanken van een harmonium over het plein. 
Of het geluid van krakende schoenen die met bedaarde tred 
op weg zijn naar de tweede of zelfs derde kerkelijke bijeen-
komst van die dag. Op weg naar huis passeren mijn zusje en ik 
mannen met zwarte hoeden, schrijdend naar gereformeerde 
kerkjes, voorafgegaan door meisjes met strooien hoedjes op. 
Lopend van kerkportaal naar kerkportaal kun je aan het 
tempo van de gezangen horen wat het soortelijk theologisch 
gewicht van de betreffende gemeente is. Hoe ‘licht’ of hoe 
‘zwaar’ die is.
 Als in die dagen een dominee niet ‘op de leer zat’ (zoals dat 
heette) liep hij het risico dat zijn gemeente het heft in eigen 
hand nam. Op een zomerse zondagmorgen stepte ik na een 
koorrepetitie naar huis en zag een dichte drom mensen op de 
stoep staan. Ze stonden rondom hun dominee die ze net eigen-
handig uit de kerk hadden gezet, samen met het complete 
meubilair van zijn huis. Zijn preek die morgen was de bekende 
druppel geweest. Tussen al zijn huisraad had het slachtoffer 
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plaatsgenomen achter zijn harmonium en speelde psalmen. 
Zijn vrouw en zijn kinderen stonden naast hem en de omstan-
ders joelden daar doorheen. Een paar dagen later stuurde mijn 
moeder mij naar de plaatselijke kapper. Er hing een bordje op 
de deur: ‘Gesloten’. Zijn zaak verkocht en met zijn gezin ver-
trokken naar Zuid-Afrika, achter de betreffende dominee aan.
 ‘De door de wol geverfde katholieke geloofstrouw der 
negentiende-eeuwse Nederlanders had een wettisch karak-
ter en scheen in de practijk te gelijken op het respect, dat de 
ordelijke burger voor het strafwetboek heeft. Soms lijkt deze 
geestesgesteldheid op die van de kruidenier, maar vaker nog 
schijnt zij voort te komen uit een sombere angst voor de hel. 
[…] Al deze opvattingen en practijken zijn internationaal, 
maar de zwaar-op-de-handse volksaard, de nabuurschap van 
het calvinisme en een door de eeuwenlange missie-toestand 
bevorderd schuilkerken-puritanisme deden ze in Nederland 
duidelijker dan elders aan den dag treden. Katholieke vreem-
delingen vonden hun Nederlandse geloofsgenoten meestal 
puriteinen, die het geloof als een prozaïsche plichtmatig-
heid betrachtten, waaraan elke zonnige spontaneïteit ont-
brak.’ Aldus de katholieke historicus L.J. Rogier in een van zijn 
hoofdstukken van In vrijheid herboren.3 De geschiedenis van het 
vaderlandse katholicisme is in belangrijke mate die van het 
Nederlandse protestantisme. Waar Rogier de vinger op legde, is 
wat in onderzoekjargon een contextueel effect wordt genoemd – 
en dat effect was trouwens niet alleen voor ‘katholieke vreemde-
lingen’ herkenbaar, maar ook voor mijn ooms en tantes als die, 
op bezoek vanuit Breda, de mis bezochten in Kampen.
 Rogiers beschrijving houdt in 1953 op, één jaar voor mijn 
geboorte. Daar in de kop van Overijssel leefden wij ook in de 
tien jaar daarna nog in een ogenschijnlijk bladstil buitenge-
west, maar al gauw daarna rammelde de verandering ook 
daar aan de poort. Aanvankelijk nog schuchter en in de dode 
hoek van dominee en pastoor: wat flarden rock-‘n-roll, buite-
lend op de zomerwind, vanuit een open waaiend bovenraam. 
Een brommer die op zondag door de straat knettert. Het bank-
stel dat opzij wordt geschoven om plaats te maken voor de eer-
ste televisie. In de daaropvolgende tien jaren ging er van alles 
in de Nederlandse samenleving op de schop, niet in de laatste 
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plaats in religieus opzicht. De collectieve godsdienstige ‘herin-
neringsketen’ waarover de Franse godsdienstsociologe Danièle 
Hervieu-Léger spreekt4, is gaandeweg verbroken geraakt en in 
de nieuwe leefstijlen werd het accent verlegd naar dynamische 
verandering en mobiliteit, naar concentratie op het heden en 
de toekomst, naar een fundering van moraliteit en spirituali-
teit in het eigen ik.
 Wie Kampen zegt, zegt de IJssel. Niemand heeft de land-
schappen en vooral de weidse hoge wolkenluchten van de 
IJsselstreek zo indrukwekkend geschilderd als de in Kampen 
geboren Jan Voerman.5 Maar er waren er meer die daar oog 
voor hadden. ‘Het vee liep lui en loom in de buitenwaarden 
of zocht de ijle en beweeglijke schaduw van de hooge populie-
ren. [...] Geen eeuwenoude boomen, je kunt wel zien, dat ze 
bijtijds voor klompenhout geveld worden, maar toch zwaar en 
hoog genoeg en als we het nog mogen beleven, dat er ooit in 
ons land een October-vacantie wordt ingesteld, dan neem ik 
het ervan, om hier eens te gaan dwalen in den tijd dat de pep-
pelblaren gaan gelen. Wat moet het hier dan onbeschrijflijk 
mooi zijn: wijd en zijd al die boomen helder, stralend geel.’ Wij 
schrijven het jaar 1915 en de herfstvakantie was er nog niet. 
De woorden zijn van Jac. P. Thijsse, opgetekend in misschien 
wel het fraaiste boek dat over de mooiste rivier van ons land 
is verschenen: de IJsel (toen nog geschreven met één ‘s’) – een 
Verkade-album mét de beroemde plaatjes.6 De zoon van Jan 
Voerman, Jan jr., leverde er daarvan bijna vijftig.
 Mijn ouderlijk huis keek uit op reusachtig populieren. Het 
stralend gelen van de peppelblaren ken ik, en trouwens ook de 
zomersneeuwstorm van populierenpluis. Niet in Thijsses boek 
te vinden, maar eveneens altijd aanwezig in mijn jeugdherin-
neringen: de oude IJsselbrug bij Kampen. Die ging nogal eens 
omhoog, wat steevast voor files zorgde. Voor de brug stond 
een bord: bij belsignaal stoppen! Voor ons scholieren werd 
dat natuurlijk: bijbelsignaal, stoppen! In die pubermelig-
heid school een granieten waarheid: Kampen was een gekend 
centrum van het bijbelvaste volksdeel. In de plaatselijke boek-
handel stond destijds een fraaie antieke kast, midden in de 
winkel, voorzien van een goudkleurig bordje met daarop in 
vette kapitalen het woord ‘Godsdienst’. In een provinciestad 
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met twee theologische hogescholen en een hoge dichtheid 
aan mannenbroeders, cirkelden voortdurend klanten rondom 
de kast, als bijen rondom een honingbloem. Tijdens de jaren 
zeventig studeerde ik in Nijmegen en toen ik in de jaren tachtig 
weer eens in Kampen was en de boekhandel binnenliep, bleek 
de kast verdwenen en vervangen door een flinke reeks planken 
met daarop als nieuw bordje ‘De Mens’. Erop verdrongen zich 
rijen veelkleurige en rijk geïllustreerde boekwerkjes die – ik zag 
het direct – geen van alle door de Statenbijbel waren geïnspi-
reerd. Ze handelden over natuurgeneeswijzen, parapsychologie, 
engelen, astrologie, spiritueel management, de genezende 
kracht van edelstenen en amuletten (om maar een paar van 
de onderwerpen te noemen). Het is een metafoor voor religi-
euze veranderingen die zich in de tussenliggende decennia 
hadden voorgedaan.
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Religieuze veranderingen

Meten is weten, dacht koning David al. En hij stuurde Joab en 
zijn legeraanvoerders op pad, het hele land door, om (à contre-
coeur) de mensen te tellen.7 Het was een Romeinse volkstelling 
die Maria en Jozef naar Betlehem voerde, waar Jezus geboren 
werd.8 Goed voorbeeld doet navolgen, moet men in de socio- 
logie hebben gedacht, er wordt daar vandaag de dag wat 
afgeteld – en soms schiet de emancipatie van de empirische 
sociologie wat door. Mijn studietijd in de jaren zeventig viel 
samen met de hoogtijdagen van het reëel bestaande socialisme 
in de sociologie; in het decennium erna vond in ijltempo een 
grondig renovatie plaats. Op menige vakgroep maakte de Poli-
teia-cursus plaats voor een inleiding in de methoden en tech-
nieken van onderzoek, werden actiepunten vervangen door 
hypotheses, en de œuvres complètes van Louis Althusser door 
multilevel regressie modellen. Van de weeromstuit dreigde 
de sociologie tijdens de Perestrojka nogal eens een beetje te 
ontaarden in academische rekenkunde, met de computer als 
meest geïnterviewde respondent. Goed gereedschap is onont-
beerlijk en het is goed dat marxistische dialecten niet langer 
de voertaal vormen in collegezalen, maar enige verschraling 
heeft dat toch ook wel met zich gebracht. Naast veel prachtig 
onderzoek natuurlijk. Wat betreft de religieuze opvattingen 
van de Nederlanders vormen de God in Nederland-onderzoeken 
van de kro, de langlopende enquête Culturele veranderingen 
in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het 
socon-survey (Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland) 
van de Radboud Universiteit belangrijke informatiebronnen.9 
Een diagnose over de positie van religie die voorbijgaat aan 
zulke gegevens is als een bijsluiter zonder kwantiteiten. 
 De cijfers suggereren vier belangrijke veranderingen.10 
Om te beginnen is er de leegloop bij de grote en een aantal 
kleinere vrijzinnige kerken. Daar hebben we het voornamelijk 
over als we spreken over ontkerkelijking. Aan de andere kant 
is er namelijk de stabiliteit of zelfs groei bij een aantal behou-
dende kerken, wat kleinere loten aan de christelijke stam. 
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Gerekend volgens institutionele tellingen (de statistieken die 
de kerken zelf bijhouden) daalde het aantal Nederlanders 
dat is aangesloten bij een kerk sinds 1970 van driekwart naar 
44% van de bevolking. In de jaren zeventig steeg het aantal 
kerkleden nog in absolute zin, vanaf de jaren tachtig loopt 
het zowel percentueel als in absolute zin terug, sinds de jaren 
negentig in versneld tempo. De grootste klappen kregen de 
vrijzinnige kerkgenootschappen en de kerken van de Pro-
testantse Kerk in Nederland te verwerken. Maar er zijn ook 
groeiers op de religieuze markt: een aantal evangelische en 
pinksterkerken zag sinds 1970 zijn aanhang met meer dan 
100% stijgen, terwijl ook de achterban van de bevindelijke 
kerken sterker toenam dan de Nederlandse bevolking als 
geheel. Een keerpunt in het ontkerkelijkingproces is dit overi-
gens niet. Alle bevindelijke gemeenschappen en evangelische 
en pinkstergroepen samen omvatten slechts luttele procenten 
van de bevolking (en een kleine minderheid van de kerkle-
den).11 En tegenover de middelgrote stad van 170.000 mensen 
die er de afgelopen decennia jaarlijks bij de katholieke kerk 
en de pkn gemiddeld vanaf ging, staat slechts een wijk van 
14.000 mensen als aanwas via al deze groepen bij elkaar. Per 
saldo is er dus sprake van een duidelijke ontkerkelijking. Het 
is vaker geconstateerd: de groei van de evangelische stromin-
gen is bovendien niet terug te voeren op een toestroom van 
buitenkerkelijken, maar vrijwel volledig op een circulation of 
the saints, een ‘rondpompen’ van gelovigen van de ene kerk 
naar de andere.12 Volgens de meest recente editie van The 
European Values Study (die van 2008, gehouden in 47 landen 
en regio’s13) is het matig gesteld in ons land met het vertrou-
wen in de kerken. In Rusland, Roemenië en Portugal zegt 
meer dan 30% van de inwoners ‘veel vertrouwen’ in de kerk 
te hebben en in Albanië, Griekenland en Polen meer dan 
20%. In Scandinavië is dat minder dan 10%, net als in landen 
als België, Frankrijk, Duitsland en Tsjechië; in ons land iets 
meer dan 8%.14 Saillant is de afbrokkeling van de pastorale 
rol van de kerken. Bij een ernstig gewetensconflict waarover 
men thuis niet kan praten, is slechts 10% van de Nederlanders 
geneigd contact te zoeken met een geestelijke of kerkelijke 
vertegenwoordiger voor raad, een daling van 25% vergeleken 
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met halverwege de jaren zestig; veel liever consulteert men 
tegenwoordig dan een goede vriend of vriendin (65%).15 
 De geschetste veranderingen moeten niet te snel terug-
gevoerd worden op puur godsdienstige factoren of specifiek 
kerkelijke kenmerken. Op tal van plaatsen in de Nederlandse 
civil society doen zich vergelijkbare ontwikkelingen voor. Er 
zijn meer organisaties die drijven op frequente face to face 
contacten van hun leden en het moeilijk hebben, veelal zijn ze 
geworteld in de verzuiling. Ook bij andere maatschappelijke 
organisaties is de concurrentie met andere vormen van tijds-
besteding toegenomen, wordt waargenomen dat de achterban 
veel beweeglijker is geworden en sterker geneigd grenzen te 
stellen aan de intensiteit en de duur van zijn betrokkenheid. 
Die achterban is steeds minder op een welhaast vanzelfspre-
kende wijze van de wieg tot het graf aangesloten bij de club 
en maakt periodiek voor zichzelf een kosten-batenanalyse 
(wat heb ik er nog aan? Wat wil ik er nog in investeren? Hoe 
en wanneer?). Zelfs actieve leden zijn niet meer op afroep 
beschikbaar, wensen persoonlijk aangesproken te worden, van-
uit hun eigen leefwereld en wat daar speelt; ze zijn op tijdelijke 
basis, binnen het kader van een welomschreven en afgeba-
kend project vaak tot veel bereid, maar verzetten daarna de 
bakens weer. Ook buiten de kerken heeft men te kampen met 
vergrijzende afdelingen, een geringe animo voor het op zich 
nemen van bestuurlijke en organisatorische taken, onvrede 
over professionaliseringsprocessen en over een te geringe 
invloed vanuit de basis, met groeiende lokale verschillen en de 
moeilijkheid om in een steeds pluriformere omgeving toegang 
te krijgen tot de leefwereld van doelgroepen.16

 In de derde plaats vormt natuurlijk de opkomst van 
migrantenreligies een belangrijk gegeven. Tot op heden richt 
vrijwel alle aandacht zich op de islam17, maar er zijn waar-
schijnlijk meer christenmigranten dan moslims in ons land 
(schattingen lopen van 800.000 tot ruim een miljoen; het gaat 
om meer dan duizend geloofsgemeenschappen). Die vind je 
doorgaans niet onder gebrandschilderde ramen of in spik-
en-span megakerken, voorzien van airconditioning, maar 
verder overal in de grote steden: in garages en huiskamers, in 
afgehuurde loodsen en leegstaande kerkgebouwen, in scholen 
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en wijkgebouwen.18 Ze komen uit Europa en Noord-Amerika, 
maar ook uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het geloof 
beleven ze energiek en massaal, hun swingende en kleurrijke 
diensten vertonen een fiks contrast met de traditioneel ingeto-
gen manier waarop hier gekerkt wordt, veelal betonen ze zich 
geschokt over het geloofsverval in onze contreien. Hun religi-
euze gemeenschappen spelen in menig opzicht een belangrijke 
rol bij de integratie in de nieuwe samenleving. Gemakkelijk 
gaat dat vaak niet en de reacties van de omstanders – ook de 
broeders en zusters in Christus – zijn niet zelden gereserveerd.19 
 ‘De grote botsingen vinden altijd binnen een beschaving 
plaats en gaan over hoe we met anderen omgaan,’ stelde 
Charles Taylor onlangs nog eens.20 Nederland is sterk verdeeld 
waar het gaat om de publieke rol van godsdienst, de grenzen 
van de vrijheid van meningsuiting en het respect voor religi-
euze opvattingen.21 Nederland is op zijn hoede voor wat het 
niet begrijpt. Het put zich uit in samenzweerderige fluisterkout 
over uitheemse uitwassen en verbittering over een waanwijze 
elite die zich verlekkert aan alles wat van ver komt. Het beeld 
is niet zelden dat van oude dames die krampachtig hun hand-
tasje omklemmen in den vreemde, geneigd elke toenaderings-
poging te beschouwen als de geraffineerde inleiding tot een 
gewelddadige overval. Te vaak sluipt een benepen provinci-
alisme in de debatten over de multiculturele multireligieuze 
samenleving, ook als zij door christenen gevoerd worden. 
Maar Paulus was een jood van geboorte (een farizeeër), een 
Romeins staatsburger en een Griek qua cultuur. Augustinus 
was een ‘gemankeerde kosmopoliet’22, die – niet zonder enig 
schuldgevoel – minstens zozeer putte uit heidense filosofische 
als uit christelijke bronnen. Onze contreien zijn omstreeks 
700 gekerstend door Angelsaksische migranten, missionaris-
sen zoals Willibrord en Bonifatius (nadat de bewoners van 
de Engelse gebieden op hun beurt in de voorgaande eeuw 
waren gekerstend door mediterrane zendelingen). Trouwens: 
Erasmus kwam dan wel waarschijnlijk uit Rotterdam, maar 
verbleef meer dan de helft van zijn leven in Engeland, Frankrijk, 
Italië, Zwitserland, België en Duitsland. En Spinoza, Neerlands 
internationaal meest vermaarde denker, was de zoon van Por-
tugees-Joodse immigranten. Onze ‘Vader des Vaderlands’ en 



15

onze ‘Prins der Poëten’ bezaten beiden een dubbel paspoort: 
Willem van Oranje stamde uit de Duitse deelstaat Hessen, 
Joost van den Vondel uit Keulen. Anne Frank, auteur van mis-
schien wel het meest gelezen dagboek ter wereld en nationaal 
symbool van de Tweede Wereldoorlog, kwam uit Frankfurt am 
Main en was formeel staatloos toen zij stierf. Enzovoort. Het zijn 
maar enkele voorbeelden van grensoverschrijdingen die grens-
verleggend werden en onze cultuur hebben vormgegeven.23

 In een door hem samengesteld citatenboek achtte de 
dichter Wystan Hugh Auden de politieke geschiedenis veel te 
misdadig en te pathologisch om aan kleine kinderen voor te 
schotelen.24 Zo geredeneerd, komt ook de godsdienstgeschiede-
nis voluit in aanmerking voor het predicaat ‘boven de zestien.’ 
Het is een verhaal van moord en doodslag, full of sound and 
fury. Een verhaal van een schier eindeloze reeks uitwassen en 
onmenselijke taferelen, verwrongen mensbeelden en geperver-
teerde omgangsvormen, vol morele kneveling, machtshonger 
en despotisme; het aantal voorbeelden van etnocentrisme, 
wantrouwen tegenover al het vreemde, van exclusivisme en 
superioriteitsgevoelens is legio. Onder het christelijke baldakijn 
is door de eeuwen heen druk met etiketten geplakt: ‘ketters’, 
‘heidenen’, ‘dwaalleraren’, ‘afvalligen’, ‘bijgelovigen’, ‘afgoden- 
dienaren’, ‘renegaten’, ‘dwaalgeesten’.25 Maar ook heeft reli-
gieuze bewogenheid op talloze plaatsen en momenten steeds 
weer bruggen weten te slaan tussen mensen uit heel verschil-
lende windrichtingen en oversteeg zij geografische grenzen, 
etnische barrières, klasse- en genderverschillen26, werkte zij 
als het sociale cement dat zowel Alexis de Tocqueville als Émile 
Durkheim in haar zagen en inspireerde zij gelovigen tot heroï-
sche vormen van onbaatzuchtigheid en naastenliefde. Voor de 
bekende Amerikaanse politicoloog en popularisator van het 
begrip sociaal kapitaal Robert Putnam is het duidelijk dat voor 
godsdienst een belangrijke mediërende rol is weggelegd in een 
moderne pluralistische, multi-etnische samenleving27 en hij is 
niet de enige.
 Als vierde belangrijke ontwikkeling laten de enquêtes ten-
slotte de verbreiding van denkbeelden en praktijken zien die 
tot voor kort werden samengevat onder de noemer new age-
stroming, maar waarvoor inmiddels allerlei andere termen in 
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omloop zijn. Die nieuwe spiritualiteit is meer dan een epiloog 
bij de jaren zestig en overigens ook allerminst zonder overloop 
vanuit en naar kerkelijke milieus. Haar heb ik uitvoerig beschre-
ven in mijn in mei dit jaar verschenen boek Zwevende gelovigen.28 
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Toekomst

Hoe ziet tegen de geschetste achtergrond de toekomst van 
religie eruit? Daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. 
De ene religie, de ene regio is de andere niet. De perceptie ver-
schilt ook per kerk; in orthodox gereformeerde kerken wordt 
een ander perspectief gehanteerd dan in de oude volkskerken 
(zoals de pkn of de rkk). Ziet men de kerk als een Behouden 
Huys omringd door een cultuur in verval of toch veeleer als 
een Huis Met Vele Woningen, waarin de bewoners nu eenmaal 
hun eigen leefstijlen hebben? Projecteert men het paradijs in 
het verleden of in de toekomst? Huldigt men een statische of 
een dynamische opvatting van het geloof? Vaak laten we ons 
eerder leiden door de annotatie, uitleg en vertolking van eer-
dere duidingen dan door de ontwikkelingen zelf.29 
 Religie is bovendien een multidimensioneel verschijnsel. 
Bernadus van Clairvaux sprak al van de lengte (barmhartig-
heid en menslievendheid), de breedte (het heelal omvattend), 
de hoogte (de hemel) en de diepte (verlossing uit de dood en 
duisternis) als dimensies van God en daarmee van devotie.30 
In de sociologie heeft het onderscheid van Charles Glock en 
Rodney Stark tussen vijf religieuze dimensies (‘religion in 5-d’) 
school gemaakt, in de psychologie o.a. dat van Gordon Allport 
tussen intrinsieke en extrinsieke religie.31 Over welke aspecten 
hebben we het bij een diagnose: kerkbezoek? Geloof? Rituelen? 
Religieuze ervaring? Kennis van de traditie, van de geloofs-
leer? De bereidheid daar consequenties aan te verbinden? Het 
kerkbezoek neemt overal in Europa af, maar de deelname aan 
bedevaarten juist toe. Er wordt steeds minder in de Oud Testa-
mentische God geloofd, en ook in zonde, hel en duivel, maar 
bijvoorbeeld nog wel massaal in wonderen, een leven na de 
dood en in de kracht van bidden. Er vallen vormen van wilde 
devotie en nieuwe rituelen waar te nemen, van nieuwe vormen 
van sacralisering – rondom bermmonumentjes en bedevaarten, 
bij samensmeltingen rondom de dood van bekende personen, 
wk-toernooien en inzamelingsacties, op Koninginnedag, bij 
popconcerten en dansfestijnen. Er zijn aanwijzingen dat bij-
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voorbeeld de doctrinaire of ideologische kant (de geloofsleer) 
en de institutionele of rituele dimensie (kerkelijke betrok-
kenheid), waaraan veel leden van de oudste generaties nog 
vasthouden, vanaf de opkomst van de babyboomers (1946-
1964) aan betekenis hebben ingeboet ten faveure van de bele-
vings- en ervaringsdimensie – dat geldt zeker voor de recente 
geboortecohorten van wat wel is aangeduid als generatie X 
(1965-1980) en generatie Y (1981-).32

 Een andere vraag (de Dikke Bertha van het secularisatie-
debat): kan een samenleving zonder religie? Dat hangt 
uiteraard af van hoe je religie definieert (en vervolgens opera-
tionaliseert). Dat is door de klassieke auteurs van mijn vakge-
bied op heel uiteenlopende wijzen gedaan, en geen ervan was 
bereid de vraag onomwonden bevestigend te beantwoorden. 
Niet Max Weber en evenmin Durkheim, die vrijwel geen aan-
dacht besteedt aan de geloofsinhoud, waarvan de finesses voor 
veel sociologen, zo lijkt het vaak, zo’n alles beslissend criterium 
vormen van ‘echte’ religiositeit (en ‘ware’ godsdienstsociologie).33 
Zelfs Marx niet, die een religieloze samenleving eerder als een 
politiek programma ontvouwde dan als een reëel bestaand 
gegeven beschouwde (integendeel). De oerbron/kern van reli-
gie moet onderscheiden worden van de sociale en historische 
vormen die vanuit die kern zijn ontstaan. Door alle tijden en 
culturen heen blijken maar heel weinig mensen vanuit een 
volledig ongeloof, zonder enig geloof in een bovenmateriële 
werkelijkheid, te leven. Het geloof in goden, geesten en boven-
natuurlijke voorstellingen, de behoefte aan rituelen, een leven 
na de dood enzovoort zijn geen wonderlijke interesses van 
Westerlingen. Ze zijn van alle tijden en culturen, ze vormen 
een Menschliches, Allzumenschliches. Trouwens: de verwachting 
dat het eind is aangebroken, is natuurlijk niet nieuw. Paulus 
(3-67) dacht het allemaal nog tijdens zijn leven mee te maken. 
Lees hoe Tacitus het verval van de klassieke religieuze zeden 
en hoe Edward Gibbon de ondergang van het Paganisme in 
de Romeinse wereld beschrijft, of hoe calvinistische dominees 
door de eeuwen heen het opdringen van wereldse invloeden 
als de voorbode van de teloorgang van het geloof hebben voor-
gesteld. De atheïst Baron d’Holbach meende in de achttiende 
eeuw de laatste stuiptrekkingen waar te nemen. Bij ons ver-
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wachtte Multatuli in de negentiende eeuw hetzelfde. Het einde 
van de religie is voorspeld door een lange rij filosofen, theolo-
gen, sociale wetenschappers – maar kijk om je heen en zie: ze 
is er nog steeds, en op veel plaatsen in de wereld vitaler dan 
ooit. Wel is religie de afgelopen halve eeuw sterk van karakter 
veranderd. De ontkerkelijking vormt daarvan maar één, zij het 
opvallend, onderdeel. Daarover straks meer.



20

Herkerstening

‘Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig 
gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.’ Aldus de beroemde 
openingszin van Anna Karenina. Zijn ongelukkige mensen 
geneigd zich op te sluiten in hun rampspoed? Of draagt, 
omgekeerd, de oriëntatie op anderen bij tot het geluk? Is het 
de sociale omgeving misschien, die het ideaal van een geluk-
kig familieleven als model opdringt en geneigd is tobbers te 
mijden? Dat blijft een open vraag. Terugkijkend lijkt de zin in 
elk geval een voorafschaduwing van Lev Tolstoy’s eigen latere 
huwelijkscrises.34 Kun je ook zeggen dat godsvruchtige mensen 
meer overeenstemmen dan niet gelovigen, dat die laatste elk 
op hun eigen wijze ongelovig zijn? Het lijkt niet onwaarschijn-
lijk, zolang godsdienstigheid de norm was en christelijke zeden 
het cultuurpatroon domineerden, verbeeld in kerkelijke ritue-
len en kunstuitingen, uitgedrukt in organisatiewijzen, opvoe-
dingsmodellen en wettelijke regelingen. Wie daarvan afweek, 
moest in menig opzicht zijn eigen weg vinden, ook als hij niet 
beschikte over de intellectuele bagage of materiële middelen 
van een Charles Darwin of Richard Dawkins, een Percy Shelley 
of John Lennon.
 Dit verhaal begon met een sfeerbeeld van de situatie hal-
verwege de jaren zestig van de vorige eeuw. Sindsdien is het 
percentage katholieken onder de bevolking gehalveerd, even-
als de percentages die deel uitmaken van de stromingen die 
sinds 2004 de Protestantse Kerk in Nederland vormen.35 Het 
percentage dat wekelijks ter kerke gaat, bedraagt nog slechts 
een derde van het aantal wekelijkse kerkgangers van destijds. 
Het aantal Nederlanders dat onomwonden in God gelooft, 
halveerde in dezelfde periode, en ook de aantallen die ervan 
overtuigd zijn dat Christus Gods zoon is, dat de Bijbel Gods 
woord is en dat er een leven na de dood is, liepen fors terug.
 Met cijfers als deze in het achterhoofd is door sommige 
commentatoren gesproken van een terugval in het heiden-
dom en gespeculeerd over de noodzaak van een herkerste-
ning. Tijdens hun ad-limina bezoek aan de paus van 1993 
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kwamen de Nederlandse bisschoppen samen met de paus 
tot de conclusie ‘dat de kerken in Nederland zich in een mis-
sionaire situatie bevinden’.36 Ook vanuit de Protestantse Kerk 
in Nederland werd enkele jaren geleden onverbloemd gesteld 
dat ernst gemaakt wordt met ‘een poging tot herkerstening 
van Nederland’.37 In evangelicale en pinkstergelovige kringen 
is men altijd vertrouwd geweest met intensieve missionering-
campagnes. Nog afgezien van de intrigerende vraag wat een 
hoogontwikkelde consumptiemaatschappij, wat globalisering, 
individualisering, twitter, facebook en wikileaks zouden bete-
kenen voor een nieuwe Bonifatius, is het beeld van Nederland 
als een door en door geseculariseerd land een overdreven 
voorstelling van zaken. Het percentage uitgesproken atheïsten 
is weliswaar toegenomen, maar bedraagt nog altijd niet meer 
dan zo’n 14% van de Nederlanders. En al heeft zich de afgelo-
pen decennia een aanzienlijk reservoir aan ‘dode zielen’ opge-
hoopt bij de grote kerken, ook vandaag de dag komt de helft 
van de bevolking op zijn minst nog wel eens incidenteel in een 
kerk. Er lijkt wel sprake van polarisatie: het christelijke geloof 
speelt naar eigen zeggen in het leven van steeds meer Neder-
landers een geringe rol, maar tegelijkertijd lijkt de betekenis 
van hun geloof voor gelovigen de afgelopen decennia even 
duidelijk toegenomen. 
 Huiverend dan wel grimlachend wordt in de media zo nu 
en dan gemeld dat bijvoorbeeld nog maar een minderheid van 
de jeugd weet wat de christelijke betekenis is van Pasen of Pink-
steren.38 Maar er mag dan sprake zijn van een niet mis te ver-
stane slijtage van het collectieve geheugen, religieuze kennis 
is niet hetzelfde als religieuze gevoeligheid.39 Moderne Neder-
landers zijn niet religieus onmuzikaal, wel klinkt religie in hun 
leven vaak als een soort minimal music. Soms als een achter-
grondmuziek die bedoeld is sfeerverhogend te werken, zoals 
bij kerstmis, in de vorm van het esthetische genoegen van het 
bezoek aan een fraaie kerk of vergezeld van de devote zadel-
pijn bij een uitvoering van de Mattheüspassie. Hier als een 
medium om de dood, het lijden, maar ook euforie een plaats 
te geven. Daar als een interessant onderwerp bij de gespreks-
groep, de boekenclub of een cursus spiritualiteit. Dan weer als 
een steen des aanstoots en bron van ergernis die wordt afgere-
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ageerd in de ingezonden brievenrubriek of via internet – vaak 
hebben we het dan over de islam, soms over de visie van de 
sgp op de roeping van de vrouw, meer recentelijk vooral ook 
over wat Garry Wills de ‘bedrogstructuren’ heeft genoemd die 
zijn verbonden met de katholieke hiërarchie.40 
 Het potentieel is nog altijd aanzienlijk, ook in termen van 
marktsegment. Zo’n vijf miljoen Nederlanders beschouwt zich-
zelf nog steeds als lid van een kerk, evenveel lezen wel eens 
in de bijbel, en op een doorsnee zondag zitten er bijna een 
miljoen in een kerk. Ook belangrijk en vaak buiten het blik-
veld van het kerkelijk establishment: meer dan de helft van de 
Nederlanders geeft aan de behoefte te hebben af en toe stil te 
staan bij de zin van zijn leven en geïnteresseerd te zijn in zin-
gevingvragen. De kerkgangers hebben inmiddels gezelschap 
van meer dan zes miljoen landgenoten die liever met anderen 
praten of mailen over spiritualiteit, daarnaar op internet zoe-
ken, dan wel in een gespreksgroep zitten of een cursus volgen 
die eraan gewijd is. Zo’n cursus is ooit door miljoenen Neder-
landers gevolgd. En dan zijn er nog de honderdduizenden 
(bijna 800.000) die wel eens een beurs, manifestatie of massale 
bijeenkomst bezoeken over spiritualiteit (zoals de Parabeurzen).
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Modernisering

Onder de sociologen zijn er bijna geen die zo dol zijn op de 
longue durée als de secularisatietheoretici van het vak. Een 
aantal – onderling samenhangende – langetermijnprocessen, 
die in de sociologie als de ‘modernisering van de samenleving’ 
worden samengevat, heeft volgens een groot aantal auteurs 
het verlies aan sociale betekenis van de religie bevorderd.41 Zo 
knagen de rationalisering, de popularisering van de weten-
schap en de stijging van het opleidingsniveau aan magische en 
religieuze verklaringen. Functionele differentiatie en ontzuiling 
dringen de draagwijdte van religie terug naar een deelbereik 
van het maatschappelijk leven, naast vele andere, min of meer 
autonome deelbereiken. Democratisering en informalisering 
problematiseren de legitimiteit van kerkelijke gezagsstructuren 
en kerkelijke voorschriften. Verstedelijking en geografische 
mobiliteit vormen een potentiële bedreiging voor de commu-
nale basis van religie. De stijging van het welvaartspeil en de 
verzorgingsmaatschappij reduceren de bestaansonzekerheid 
en behoefte aan compensatie in een hiernamaals. Indivi-
dualisering en de pluralisering van leefwerelden relativeren 
algemene religieuze waarheidsaanspraken en een vanzelf-
sprekende collectieve identiteit onder de gelovigen. Dat geldt 
ook voor de horizonverbreding en vergroting van de psycho-
logische actieradius die de moderne media en de internatio-
nalisering van kennisbronnen hebben gebracht. De enorme 
diversificatie van het vrijetijdsaanbod concurreert met kerke-
lijke deelname. Enzovoort.
 Het verval van de godsdienst als een centraal onderdeel 
van de moderniseringstheorie is lange tijd gemeengoed 
geweest in de sociologie (en ook in theologische milieus), 
tijdens mijn studie kreeg ik haar vanaf de eerstejaarscolleges 
met de paplepel ingegoten. Over secularisatie kan moeilijk 
in algemene termen worden gesproken. Net als bij religie 
betreft het een multidimensioneel verschijnsel, dat zich anders 
manifesteert per tijdvak en per regio, anders op het niveau 
van de samenleving dan op dat van de organisaties of van het 
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individuele leven.42 Onmiskenbaar heeft de ene na de andere 
maatschappelijke sector zich losgemaakt van de dominantie 
van religieuze instituties en voorschriften, maar dat betekent 
niet dat religie daarmee verdwenen is, noch in haar publieke 
rol, als sociale en politieke factor, noch als persoonlijke geloof-
spraktijk, verbonden met bepaalde leefstijlen en socialisatie-
modellen.43 Ondanks de afbrokkeling van het kerkelijk leven 
in de afgelopen decennia is het voorbarig ons land te bestem-
pelen als een ongelovig land, zelfs als we met ‘geloof’ doelen 
op christelijke overtuigingen. Wel is het allemaal wat diffuser, 
misschien moet ik zeggen: vager, geworden, minder stellig ook 
of direct ontleend aan de kerkelijke dogmatiek. 
 ‘De God van Nederland en West-Europa is een ouwe sol-
daat – hij sterft niet, maar vervaagt,’ aldus de vervagingsthese 
van Herman Vuijsje.44 Volgens hem is ons deel van de wereld 
aan het terugkeren naar het aloude pantheïsme. Daarmee 
verdwijnt ook de strenge Bovenmeester die ons door de eeu-
wen heen bij de les hield en zo nodig een fikse portie strafwerk 
uitdeelde. De angst dat een transformatie van de religiositeit 
de ontbinding van de moraal inluidt, kent haar eigen perio-
den van hoogconjunctuur, maar is van alle tijden.45 Daarbij 
worden veelal oude conservatieve sentimenten geactiveerd, 
die ze als een indicatie beschouwen voor het egocentrisme, 
de anomie en de bandeloosheid waaraan de huidige mens-
heid ten prooi zou zijn gevallen: ‘Wo keine Götter sind, walten 
Gespenster,’ ‘Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot,’ 
of – en dit maal in de woorden van de ongelukkige Dmitri 
Karamozov, de dag voor zijn verbanning: ‘Als God niet bestaat, 
is alles geoorloofd.’46 Het is een klassieke beduchtheid, onder 
dominees nauwelijks minder dan onder vrijgevochten intellec-
tuelen – ook als ze niet, à la Voltaire, vrezen dat van zijn geloof 
gevallen personeel er al snel met het tafelzilver vandoor gaat. 
 Van Bijbelse wijsheden, literatoren, en niet te vergeten poli-
tici, over naar de bevolking. Enquêtes leren dat de bezorgdheid 
niet beperkt blijft tot intellectuele en godsdienstige kringen. 
In de cob onderzoeken (Continu Onderzoek Burgerperspectie-
ven) van het Sociaal en Cultureel Planbureau voeren normen 
en waarden de lijst aan van zaken waarover Nederlanders 
zich het meest zorgen maken als maatschappelijk probleem 
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en die zij het om zich heen zien aftakelen (in de vorm van 
toegenomen intolerantie en onverdraagzaamheid, agressie, 
verharding en verhuftering, het gebrek aan respect en de ik-
cultuur).47 Bij het laatste God in Nederland onderzoek is via 
een aantal vragen gepeild in hoeverre men hier een relatie ziet 
met de functies van religie en de positie van de kerken. Dan 
blijkt al snel dat de vrees van Dmitri Karamazov in het heden-
daagse Nederland vrij breed gedeeld wordt. Een omvangrijke 
minderheid meent dat de moraal bedreigd wordt als niemand 
meer in God gelooft (40%), dat het geloof in God zorgt dat de 
samenleving niet verloedert (38%), dat egoïsme vrij spel heeft 
als de kerken zouden verdwijnen (30%). Bijna driekwart van 
de Nederlanders deelt religie een rol toe bij het behoud van 
normen en waarden, tweederde een voorbeeldfunctie bij hoe 
goed samen te leven en eveneens tweederde als een kritische 
instantie die wijst op misstanden.48 
 Is de hierboven verwoordde bevreesdheid realistisch? Is 
de veronderstelde band met geloof en kerk nog intact? In een 
beroemde passage schreef Max Weber dat de geloofsinhouden 
van het ascetische protestantisme, die aan de basis lagen van 
het moderne kapitalisme en de idee van ‘beroepsplicht’, daar-
uit inmiddels zijn geweken, zonder dat het systeem hierdoor 
spaak loopt.49 En evenzo blijven onbaatzuchtigheid, medemen-
selijkheid en solidariteit, eerlijkheid, morele standvastigheid 
en gerechtigheid, ook in een post-christelijke cultuur, hoog 
aangeschreven waarden. Godenschemering valt niet noodza-
kelijk samen met normvervaging; en veel christelijk geïnspi-
reerde waarden en praktijken staan inmiddels stevig op eigen 
benen. Ook wie alle tien geboden niet meteen in zijn geheugen 
paraat heeft, probeert doorgaans wel te leven naar minstens 
de tweede helft ervan. In de campagnes van sire wordt niet 
verwezen naar het christendom, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen gaat ook zonder voorafgaande Bijbellezing.50 
Voor betrokkenheid bij ontwikkelingshulp, milieubesef of het 
geven van informele hulp is kerkgang geen vereiste.
 Wie zich concentreert op de afbrokkeling van de grote 
kerken en de traditionele christelijke geloofsleer beschrijft een 
Nederland dat sinds een halve eeuw in snel tempo aan het 
verdwijnen is. Referentiekader is dan vaak de grofweg hon-
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derd jaar van verzuiling, die gekenmerkt werd door massale 
mobilisaties op kerkelijke basis, maar die daarmee een nogal 
bijzondere periode in de vaderlandse geschiedenis vormt.51 Als 
de huizen in een middeleeuws straatje leunde per bevolkings-
deel het eigen conglomeraat van organisaties tegen elkaar, 
met fundamenten die in elkaar grepen en daken die in die van 
de belendende percelen overliepen. Toen in de jaren zestig 
eenmaal de boel op bepaalde punten begon te schuiven, ging 
vaak in sneltreinvaart het hele straatje mee. Maar hoe we daar 
verder ook tegenaan kijken, we moeten ons wel realiseren dat 
noch kerkelijke distantie of een geringe kerkelijke deelname, 
noch levensbeschouwelijk zoekgedrag van onze dagen date-
ren.52 Rond 1620 was slechts een minderheid van de inwoners 
van Haarlem kerkelijk meelevend; krap de helft behoorde tot 
een kerkgenootschap: gereformeerd, katholiek, doopsgezind, 
Waals – al hoeft dat niet te wijzen op systematische ongelovig-
heid.53 De Nederlandse Hervormde kerk van Amsterdam telde 
rond 1850 zo’n 110.000 lidmaten en ruim 10.000 kerkgangers 
(overigens allemaal behorend tot de elite en niemand die 
daarover bezorgd of verbaasd was). Ongeveer een op de tien 
hervormde Amsterdammers ging destijds naar de kerk.54 In het 
hedendaagse Nederland, waar vrijwel dagelijks alom de defi-
nitieve overgang tot het verlichte heidendom wordt geprocla-
meerd, ziet dat er niet ongodsdienstiger uit.55 Ter vergelijking: 
volgens het langlopende God in Nederland-onderzoek was in 
1996 drie op de tien hervormden de zondag daarvoor naar de 
kerk geweest en deed 46% dat regelmatig; volgens hetzelfde 
onderzoek gold dat laatste in 2006 voor 40% van de pkn-leden. 
 Al sinds de dissertatie van Jakob Pieter Kruijt uit 1933 is het 
in de sociologie gebruikelijk een onderscheid te maken tus-
sen kerkelijk lidmaatschap, kerkelijke deelname en gelovig-
heid. Kruijt leverde daarvoor empirische argumenten, maar 
wat zeker meespeelde, was zijn kritisch gestemdheid over de 
behoudende rol waarin de kerk als instituut zich dreigde te 
verschansen, steunend op een legioen van door gewoonte 
gedreven kerkgangers, waarbij zij te weinig oog had voor de 
sociale onvrede. Hij begroette de tekenen van ontkerkelijking 
als een ‘uitzuivering’, die de weg zou vrijmaken voor een bezin-
ning op de ware geloofsinhoud, op waar het in zijn ogen in het 
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christendom om zou moeten gaan: zuurdesem en zoutend zout 
zijn voor de samenleving. Kruijt onderhield onder andere con-
tacten met Willem Banning, een geestverwant en directeur van 
het centrum van de Nederlandse Woodbrookersvereniging. 

Multiple secularisering?

‘Nooit wordt er zoveel onwaarheid gesproken als na een jachtpartij, 
tijdens een oorlog en voor een verkiezing,’ vond Otto von Bismarck, die 
in alle drie de gevallen wist waarover hij het had.56 Volgens steeds meer 
sociologen vormen sommige interpretaties van de secularisatiethese een 
goede vierde gegadigde. Zo vindt Peter Berger, na een sociologische 
salto mortale, inmiddels dat hij en de meeste van zijn collega’s ernaast 
zaten toen ze er in de jaren zestig vanuit gingen dat modernisering en 
secularisatie hand in hand plegen te gaan. ‘Met een paar uitzonderingen 
is de wereld vandaag de dag net zo verwoed religieus als in het verleden 
en op sommige plaatsen meer dan ooit,’ meent hij nu.57 Elders in de Ver-
enigde Staten maakt men zich op voor een verlate teraardebestelling: ‘Na 
bijna drie eeuwen van volledig mislukte profetieën en verkeerde voorstel-
lingen van zowel heden en verleden, lijkt het tijd om de secularisatie doc-
trine naar het kerkhof van mislukte theorieën te dragen en daar “rust in 
vrede” te fluisteren,’ schrijven Rodney Stark en Roger Finke.58 Pippa Norris 
en Ronald Inglehart vinden geen lijken in hun boekenkast, maar twijfelen 
er niet aan dat de secularisatiethese een update behoeft. Zij zien grote 
verschillen tussen ver ontwikkelde industriële samenlevingen en de men-
sen in arme ontwikkelingslanden, maar concluderen ook dat ‘de wereld 
als geheel meer mensen met traditionele religieuze opvattingen telt dan 
ooit tevoren’.59 Dit soort kritieken op de secularisatiethese en bijstellingen 
ervan kunnen gemakkelijk aangevuld worden met andere, bijvoorbeeld 
die van de Engelse antropologe Mary Douglas en de godsdienstsocio-
loge Grace Davie, haar Spaanse collega José Casanova, de Duitse socio-
loog Ulrich Beck, de Franse sociologen Danielle Hervieu-Léger en Yves 
Lambert, of de Amerikaanse sociologen Stark en Bainbridge.60  
 Met theorieën woon je een tijdje samen, maar je trouwt er niet mee. 
Van het allesoverheersende paradigma in de godsdienstsociologie is het 
secularisatieperspectief – parallel aan een generatiewisseling onder de 
belangrijkste auteurs – aan het veranderen in een deeltheorie met een 
beperkte reikwijdte, waarmee vooral voor Noord-West Europa een aantal 
ontwikkelingen handzaam worden samengevat en geïnterpreteerd.61 

Ook de klassieke relatie die de theorie legt met moderniseringsproces-
sen is op losse schroeven komen te staan. Door een groot aantal auteurs 
(van Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman en Gilles Lipovetsky tot Ulrich 



28

Beck, John Gray en Peter Sloterdijk) is betoogd dat niet alleen het ‘grote 
verhaal’ van de traditionele christelijke religie, maar ook dat van het 
secularistische Verlichtingsproject onder vuur is komen te liggen.62 De 
paradigmawisseling heeft ertoe geleid dat meerdere auteurs gebruik zijn 
gaan maken van het begrip multiple modernities van Shmuel Eisenstadt, 
waarmee deze zich keert tegen een evolutionaire voorstelling van zaken, 
lang dominant in de sociologie. Daarin levert Europa de startmotor van 
moderniseringsprocessen die zich, met enige vertraging, uiteindelijk 
in andere culturele contexten, in andere delen van de wereld op een 
vergelijkbare wijze zullen gaan manifesteren.63 Elementen van de Wes-
terse moderniteit manifesteren zich verschillend al naar gelang de eigen 
geschiedenis en culturele context van landen. Dat geldt ook voor religi-
euze transformaties. Daar spelen de inheemse tradities een belangrijke 
rol bij de ontvankelijkheid voor Westerse modellen en de vorm die deze 
krijgen ter plaatse, net als het eigen collectieve geheugen (en bijvoor-
beeld ervaringen uit het koloniale tijdperk). Het gaat niet simpelweg om 
een herhaling van zetten die al eerder in onze contreien zijn gedaan, 
maar het spel wordt op andere borden gespeeld, met andere spelregels 
en eveneens met een andere klok.  
 Binnen de Westerse wereld manifesteert secularisatie zich heel anders 
in Noordwest-Europa dan in de Verenigde Staten en neemt zij ook per 
regio binnen de twee continenten (en binnen afzonderlijke landen) 
vaak andere vormen aan. Daar komt bij dat religie en daarmee ook 
secularisatie zich op uiteenlopende niveaus op een verschillende wijze 
manifesteert: als ‘functionele differentiatie’ waarbij allerlei sectoren van 
de samenleving zich gaandeweg vrijmaken van religieuze invloeden en 
religieuze autoriteiten en zich autonoom ontwikkelen, als veranderingen 
binnen godsdienstige organisaties (bijvoorbeeld meer verantwoorde-
lijkheden voor leken of aanpassing van de leer aan de moderne tijd), als 
veranderingen binnen de belevingswereld van individuen (bijvoorbeeld 
‘believing without belonging’).
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Vertaalslag

De vertaler die al twintig jaar voor het scp werkt, vertelde 
onlangs over een collega die als jonge, beginnende vertaler 
ooit worstelde met een moeilijke, slecht geschreven tekst, 
waarin hele stukken stonden die hij gewoon niet snapte. Ten 
einde raad belde hij uiteindelijk de auteur en zei dat het hem 
speet, maar dat hij een aantal passages niet vermocht te door-
gronden. Waarop de klant enigszins aangebrand reageerde 
met: ‘Meneer, u hoeft de tekst toch niet te begrijpen; u hoeft 
hem alleen maar te vertalen.’64 Elke jongerenpastor, iedere 
predikant die werkt met migranten weet dat het zo niet gaat. 
Een adequate therapie begint met een goede diagnose en die 
vereist inzicht in de situatie. Wie de relevantie van de christe-
lijke inspiratie duidelijk wil maken, zal moeten begrijpen wat 
moderne gelovigen drijft en op zijn weg naar de preekstoel 
goed om zich heen moeten kijken. Alsmaar rondzwemmen 
als een goudvis in je kom, onvermoeibaar steeds op weg naar 
hetzelfde, is geen optie voor kerken die gericht zijn op de ont-
wikkelingen in de moderne samenleving. Alles heeft zijn tijd 
en plaats, weten zij ook met Prediker.65 Voor veel klokken moet 
je niet op een begraafplaats zijn, maar op een station of vlieg-
haven. Wie de snelweg op rijdt, is nog niet zo bezig met het 
vinden van een parkeerplaats. En wie geïnteresseerd is in spiri-
tuele vragen niet met het zich aanmelden bij een kerk. 
 In mijn leerstoel gaat het om geloofsvernieuwing. Daar 
zitten in elk geval twee kanten aan. Enerzijds heeft zij te maken 
met het bij de tijd brengen van een erfgoed, anderzijds om 
anticipatie op de toekomst, beide zonder de traditie te ver-
loochenen. Zoals Søren Kierkegaard al zei: je moet het leven 
achterwaarts begrijpen, maar je moet het voorwaarts leven.66 
Bij die gevoeligheid voor wat in het verleden is opgebouwd, 
moeten we ons niet laten verblinden door het pastorale licht 
dat valt op de wereld van onze jeugd – the land of lost content, 
zoals Alfred Edward Housman het zo mooi genoemd heeft in 
een van zijn bekendste gedichten.67 Bij nostalgie en heimwee 
werkt het geheugen als een zonnewijzer die alleen bij zon-
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Think different advertentie van Apple met Muhammad Ali (1998)

neschijn de tijd aangeeft. Heimwee is natuurlijk een ook uit 
de Bijbel bekend gegeven.68 De idealisering van het ooit ver-
trouwde waarmee het verbonden is, berust toch dikwijls vooral 
op onvrede met de huidige situatie (gepaard aan een selectief 
geheugen). Dan dreigt historisch besef en gevoel voor een 
traditie over te gaan in wat sinds Eric Hobsbawm invented tra-
ditions heet69; er wordt dan letterlijk geschiedenis geschreven, 
niet herontdekt – het patina van een gouden verleden is er 
vanuit het heden op aan gebracht. En in een cultuur die volop 
in beweging is, is nostalgie een wispelturige adviseuse.70 
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 Laten we de blik wenden naar de toekomst. ‘Make it new!’, 
zo luidde het parool van de modernisten in de kunst. De 
slogan werd halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw 
bedacht door de Amerikaanse dichter Ezra Pound.71 De ‘het’ 
in Maak het nieuw staat voor al het waardevolle in de oude cul-
tuur. Het ging Pound daarbij niet om de gekunstelde originali-
teit van een losgewaaide avant-garde. Centraal stond bij hem 
het idee dat de moderne kunst een opdracht, om niet te zeggen 
een verplichting heeft: zij moet haar eigen tijd overstijgen en 
helpen veranderen, en daarmee ook haar eigen oude slangen-
huid afwerpen. Zij voedt zich niet alleen uit het verleden, maar 
ook uit de actualiteit en preludeert bovendien op wat zich 
aandient. Daar hielden ze zich allen aan: Eliot, Joyce, Yeats, 
Frost, Hemingway en de anderen. Ieder van hen zocht op zijn 
eigen wijze naar nieuwe wegen, gaf vorm aan zijn verbeelding 
en waagde zich daarbij op onbekend gebied, vaak ver voor-
bij de roestige hekken die in hun samenleving de kudde nog 
enigszins bijeenhielden. De Cantos (1925-1964), The waste land 
(1922), Mrs. Dalloway (1925), Ulysses (1922): ze wemelen van de 
stijlcitaten en verwijzingen naar klassieken voorbeelden, die, 
geplaatst in verrassende combinaties en nieuwe contexten, een 
literaire revolutie opleverden. 
 Met een geheel eigen betekenis luidt op gereformeerde 
erf het klassieke parool ‘semper reformanda’: veranderen 
om jezelf niet te verloochenen (ecclesia reformata semper refor-
manda secundum verbum Dei) – een dynamische opvatting van 
het erfgoed van de Reformatie.72 Om trouw te blijven aan de 
kern van het evangelie en Gods woord, om het klare water 
van de oorspronkelijke bron te kunnen blijven drinken, moet 
je je niet vastklampen aan het verleden, maar soms andere 
wegen inslaan. Als ik Johan Cruyff mag citeren, bij een recent 
bezoek aan Amsterdam: ‘Als ik zie dat de Noord-Zuid-as is 
opgebroken, nou dan ga ik gewoon vanuit het oosten.’ ‘Da’s 
logisch,’ zou ik eraan toevoegen. Maar een goed idee. Bijbels 
klinkt dat zo: ‘Beproeft alle dingen; behoudt het goede’73 – en 
dan niet alleen in Thessalonica. Een kerk is geen rondreizend 
circus, waar je snel bij moet zijn omdat het anders weer ver-
trokken is. Ook gaat het niet om het buiten adem achter de 
laatste modegril of de ketelmuziek van de nieuwe spiritualiteit 
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aanhollen, als iemand die een berg afrent en zich alleen door 
steeds harder te rennen op de been weet te houden; wel om het 
verstaan van de tekenen des tijds.74 De wereld waarin aan het 
geloof wordt vormgegeven, bleef niet beperkt tot de oevers van 
het Meer van Galilea maar ging ook die van de hedendaagse, 
dynamische, pluriforme, mondiaal georiënteerde metropool 
omvatten, waar zeer uiteenlopende groepen soms ongemakke-
lijk samenleven in een voortdurend veranderende samenstel-
ling. In zo’n samenleving gaat het verkondigen van de Blijde 
Boodschap dikwijls niet zonder ondertiteling. Het aantal native 
speakers van de tale Kanaäns is fors geslonken; in de heden-
daagse spiritualiteit wemelt het van de leenwoorden en van 
wat vertalers ‘valse vrienden’ noemen: van oudsher bekende 
begrippen die anders opgevat worden, collectieve kenmerken 
die een zeer persoonlijk gekleurde betekenis krijgen. We zullen 
nog zien dat veel traditionele christelijke noties (‘goddelijk’, 
‘heilig’, ‘wonder’, ‘leven na de dood’ etc.) anders geduid wor-
den in de nieuwe spiritualiteit.75 
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Spirituele revolutie

Wie zich een indruk wil vormen van het religieuze landschap in 
de nabije toekomst, kan het best beginnen met een blik op de 
wijze waarop hedendaagse Nederlanders tegen religie aan zijn 
gaan kijken.76 Daarvan maakt allereerst de massaal beleden 
overtuiging deel uit ‘dat je waarheid innerlijk moet ervaren’ 
en dat ‘de zin van het leven ligt in je eigen unieke ervaring en 
de ontwikkeling van je eigen vermogens’. Religie wordt gezien 
als ‘iets persoonlijks en niet zozeer als een groepsgebeuren’, als 
‘iets dat op zich niet zoveel met kerkelijkheid heeft te maken’; 
dat ‘iemand heel goed een religieus mens kan zijn zonder 
ooit een kerk te bezoeken’ is een opvatting die inmiddels door 
vrijwel de hele bevolking wordt onderschreven. Veel steun is 
er ook voor de mening dat ‘religie kan opwellen uit vele bron-
nen’ en dat je haar ‘zelf bijeen zal moeten zoeken uit de wijs-
heid van allerlei tradities en ideeën’. Dit soort zoekreligiositeit 
manifesteert zich eveneens in de breed gedeelde opvatting dat 
‘religie meer te maken heeft met zoeken dan met vaste overtui-
gingen’ en dat zij normaal gesproken ‘voortdurend verandert 
tijdens je leven’. Dat je je ‘denkbeelden over de zin van het 
leven hebt moeten herzien door wat je hebt meegemaakt in je 
leven’ wordt op zijn minst gedeeltelijk herkend door een ruime 
meerderheid. Met het bovenstaande in het achterhoofd zal het 
niet verwonderen dat eveneens een meerderheid aangeeft er 
‘geen moeite mee te hebben zijn opvattingen over de zin van 
het leven ter discussie te stellen’ en dat slechts een minderheid 
van oordeel is ‘dat bij echte religiositeit geen twijfel past’. De 
vermelde opvattingen maken het begrijpelijk dat Nederlanders 
zich eveneens in groten getale ‘noch tot de echte ongelovigen, 
noch tot de overtuigde gelovigen’ wensen te rekenen. Dyna-
misch en open, persoonlijk getint en actief, niet institutioneel 
en pragmatisch – zo ziet de onder moderne Nederlanders domi-
nante visie op religie er uit. Extra ecclesiam salus est, zo lijkt in 
elk geval, in weerwil van de banvloeken van een Origenes, een 
Cyprianus van Carthago en Bonifatius viii, te gelden voor zeer 
veel moderne inwoners van ons land. Theologisch of vanuit het 
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perspectief van de kerken mag het dynamische eclecticisme 
dan problematisch zijn, heel veel gewone Nederlanders, onder 
wie veel kerkleden77, zien er geen been in.
 Dit zijn niet de denkbeelden van een postchristelijke ver-
lichte voorhoede, het volksopvoedkundige programma van een 
hervormingsgezinde elite of de zweverige opinie van holistische 
cursusleiders. Nogmaals: het gaat om opvattingen die door 
hedendaagse Nederlanders in ruime meerderheid onderschre-
ven worden. Buiten de kerken zijn ze vooral wijd verbreid onder 
mensen zonder kerkelijke banden en wel religieuze belangstel-
ling (veelal ex-lid). Maar laten we niet denken dat ze daarvoor 
typerend zijn. Dat de innerlijke ervaring het ultieme criterium 
is van waarheidsvinding bijvoorbeeld wordt ook door zeven 
op de tien regelmatige kerkgangers in de Protestantse Kerk in 
Nederland onderschreven (waar de invloed van de bevindelijke 
traditie niet vreemd aan zal zijn). De katholieken drommen 
niet langer tezamen achter hun herders. Ook van de kerkse 
katholieken stelt tegenwoordig een ruime meerderheid dat 
religie voor haar primair iets persoonlijks is en niet zozeer een 
groepsgebeuren, terwijl nagenoeg de helft van de katholieken 
vindt dat religie niet zoveel met kerkelijkheid heeft te maken 
– en dat is dan weer iets waarmee vooral kerkse protestanten 
veel meer moeite hebben. 
 Met dergelijke gegevens in het achterhoofd spreekt Colin 
Campbell over een ‘Easternization of the West’ en schrijven 
Linda Woodhead en Paul Heelas over een ‘spirituele revolu-
tie’, die de volgende trekken vertoont: ‘Een bredere culturele 
omslag van transcendentie naar immanentie; van een externe 
gezagsinstantie naar een interne; van lot naar keuze; van ethi-
sche principes naar ethische ervaring; van tekst als toetssteen 
naar ervaring als toetssteen; van een negatieve beoordeling 
van de menselijke natuur naar een positieve; van leven in ter-
men van wat de gevestigde godsdienstige orde verkondigt (of 
oplegt) naar het uitleven van je eigen spiritualiteit; van gedif-
ferentieerde religie naar ongedifferentieerde; van verlossing 
via het volgen van de traditie naar verlichting via zelfgekozen 
rituelen (met inbegrip van technologisch geavanceerde); en, 
heel belangrijk, van het kijken naar de toekomst in termen van 
het verleden naar het ervaren van het ‘leven’ in het hier en 
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nu.’78 Let op de dynamische formuleringswijze, in termen van 
een overgang. Merk op dat het referentiekader (het startpunt) 
het traditionele, kerkelijk georganiseerde christendom is. Het 
gaat overigens niet per se om een beweging buiten of naar bui-
ten, maar om een ontwikkeling die ook binnen de godsdien-
stige tradities, binnen de kerken, waarneembaar is. In vele 
gemeentes en parochies valt een grote spirituele dynamiek 
waar te nemen. De conclusie dat er een ‘spirituele revolutie’ 
plaatsvindt, mag dan wat prematuur zijn (laat staan die van 
een wisseling van de wacht waarbij kernelementen van onze 
cultuur plaatsmaken voor ‘Oosterse’ noties)79, zeker is dat 
spiritualiteit binnen en buiten de kerkmuren nieuwe contou-
ren aan het krijgen is in veranderende sociale contexten.80 Zij 
heeft een open en vaak zeer persoonlijk karakter gekregen, 
is beweeglijk en ambulant geworden. Het gaat mij hier niet 
om de vraag hoe dergelijke ideeën theologisch geplaatst of 
geëvalueerd moeten worden (daarvoor moet u bij een ander 
loket zijn), maar om hun socio-logica, wat ze betekenen voor 
de godsdienstsociologische positie van religie in onze samen-
leving.

Protestant en katholiek

In menig opzicht staat het protestantisme aan de wieg van de moderne 
wereld. Thomas Carlyle beschouwde het (naast buskruit en de boek-
drukkunst) als een van de drie belangrijkste elementen van de moderne 
beschaving (in The state of German literature, 1827). Ook de Harvard 
historicus Crane Brinton noemt in zijn Ideas and men (1951) het protes-
tantisme (dit maal samen met het humanisme en rationalisme), een van 
de drie grote ideeën die de moderne wereld hebben vormgegeven.81 
Het bleef niet bij ideeën. In zijn beroemde these stelt Max Weber dat op 
tal van plaatsen en tijden allerlei voorwaarden voor de evolutie van het 
moderne kapitalisme aanwezig waren, maar dat de daarvoor cruciale 
‘rationele economische ethiek’ pas met de opkomst van het protestan-
tisme kon ontstaan, met zijn concepten van het beroep als roeping en 
wereldse ascetisme. In het voetspoor van de eerder genoemde auteurs 
kan worden vastgesteld dat de protestantse ethiek veel waardevols en 
vooral moderns heeft opgeleverd, zoals een veel actievere participatie 
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van de gewone gelovigen binnen en buiten de kerken.82 En over de 
moderne wetenschap en de moderne politieke democratie hebben we 
het dan nog niet eens, of over de traditie van geletterdheid en onafhan-
kelijk denken waarmee het traditioneel verbonden is. Terwijl we ook 
meer praktische verworvenheden als een eerlijk benoemingsbeleid of 
een goed functionerende salarisadministratie niet graag zouden willen 
missen. 
Wel lijkt daarvoor vaak wat ontspannenheid, gemak in de omgang en 
gevoel voor menselijke verhoudingen te zijn ingeleverd. En ook dreigden 
een hoge preektoon en hardhorende gelijkhebberigheid nog al eens het 
menselijke, al te menselijke te overstemmen.83 Een persoonlijke noot. Als 
katholiek jongetje in het calvinistische Kampen groeide ik op met het 
contrast tussen de christelijke tradities, een godsdienstige pluriformiteit 
die zit ingebakken in onze cultuur (laat u niets wijs maken door heden-
daagse politieke retorica die zich opmaakt voor een nieuwe Reconquista 
en daarbij gemakshalve alle schapen over één kam scheert). Vergelijk de 
verbale gerichtheid en tekstgevoeligheid van de reformatorische kerken 
(via preek, psalm en Bijbellezing) maar eens met de katholieke variëtei-
ten, die toch heel vaak eerder door visuele indrukken, door beelden, door 
rituele opsmuk en muziek worden geïnspireerd.84 Je ziet het verschil met-
een voor je als je het calvinistische ideaal van vier kale muren rondom de 
katheder met bijbel vergelijkt met het interieur van een echte kathedraal 
– rooms-katholiek, Russisch- of Grieks-orthodox. Het is de stadsomroeper, 
gedreven galmend vanaf zijn kistje, vergelijken met de kakofonie van een 
zomeravondkermis. Daar houdt elke mogelijkheid van generalisatie trou-
wens al gauw op. Van de zuivere ‘schriftuurlijke bevindelijke prediking’ 
bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika tot de 
geloofsgemeenschap als ‘oefenplaats, waar het verhaal van mensen mag 
rijmen op het verhaal van God-met-de-mensen’ bij de Remonstrantse 
Broederschap is nogal een sprong.85 Curieus, maar daarmee niet minder 
waar: wat ik wel eens heb als ik bijvoorbeeld een dienst in de Protes-
tantse Kerk in Nederland bezoek, is wat ik als kind had bij de Latijnse mis. 
Een aanvankelijk lichte vervreemding kan als een medium van bezinning 
werken en je tegelijk de ogen openen voor waar je anders achteloos aan 
zou zijn voorbijgegaan. Ongeveer zoals je je huis beziet als je het weer 
binnenloopt na een vakantie in het buitenland. Misschien wel weer 
erg katholiek: in mijn kinderjaren werd niet of nauwelijks van gedachte 
gewisseld over de woorden. Ze werden niet geanalyseerd of geduid, ze 
werden gezongen (Victimae paschali laudes immolent Christiani…) en 
nestelden zich dan zo als het ware via je adem in je hart. ‘Wie goed zingt, 
bidt dubbel’ (Qui bene cantat, bis orat86) – en zo is het. Zeker voor een 
kind vormde het Latijn natuurlijk een wonderlijke taal. Maar daarmee 
werd tegelijkertijd ruimte geschapen: je kon er je eigen gedachten in 
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laten uitwaaieren, gevoelens de vrije loop laten en het mysterie alleen 
maar vermoeden – juist omdát het niet was dichtgetimmerd met eendui-
digheid. ‘Poëzie is wat verdwijnt als je het vertaalt,’ zei de Amerikaanse 
dichter Robert Frost.87 Amen. Alleluja.
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Andere betekenissen

In de eerste helft van de vorige eeuw ontplooide Nederland 
zich in verzuild groepsverband, onder de hoede van koningin 
Wilhelmina (vorstin van 1898 tot 1948) en eendrachtig in het 
gareel gehouden door het driespan van burgerlijk fatsoen, 
kerkelijke bemoeienis en een energieke sociale controle. Terug-
blikkend overheerst het beeld van saamhorigheidsbesef, maar 
ook van afscherming, interne disciplinering en strakke gezags-
relaties. Bescheidenheid, opofferingsgezindheid, betrouwbaar-
heid en voorkomendheid waren hoog aangeschreven deugden. 
Het leven werd zoveel mogelijk anoniem en zonder aanstoot 
te geven geleefd in tamelijk voorspelbare patronen. Niet origi-
naliteit, emotionele bewogenheid, kritische zin en assertiviteit, 
maar inschikkelijkheid, bescheidenheid, verantwoordelijk-
heidsbesef, nuchterheid en een getemperd gemoed sierden de 
voorbeeldige Nederlander in pedagogische handreikingen en 
etiquetteboekjes. Het was een tijd van collectieve symbolen, 
massaspelen en vlagvertoon, van uniformen en muziekkorp-
sen, van toogdagen, parades en marcheren in het gelid. ‘De 
mens is een politiek wezen dat het liefst in klonten samenge-
bald zijn leven doorbrengt,’ schreef Kurt Tucholsky. ‘Men zegt 
dat er mensen bestaan zonder lever, zonder milt en met een 
halve long; mensen zonder vlag bestaan niet.’88 
 Tucholsky noteerde deze woorden in de loop van 1931, als 
inwoner van de Republiek van Weimar, waar hij vooral veel 
schreef voor het weekblad Weltbühne, een spreekbuis van 
progressieve intellectuelen. Kijk naar het straatbeeld van die 
dagen – ook in ons land en ook los van elke politieke context, 
naar beelden van sporttribunes en klassenfoto’s van toen, en 
je weet wat hij bedoelt. Tot in de jaren zestig heerste er een 
grote uniformiteit, iedereen zag er min of meer hetzelfde uit, 
wie uit de pas liep, viel onmiddellijk op. Ergens bij horen, het 
collectieve ideaal werd belangrijker gevonden dan aan jezelf 
toekomen en je persoonlijke stempel ergens opdrukken. Maar 
de tijd stond niet stil en evenmin de ontwikkeling van de 
samenleving. Sociale verbanden en identiteiten vervaagden 
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en verloren aan integrerend en identiteitverlenend vermogen. 
Veel van de moderne hang naar zelfontplooiing wordt overdui-
delijk gedicteerd door eigen vormen van conformisme en egali-
tarisme, sociale dwang en afhankelijkheid; zij kent haar eigen 
modes, gewoonten en gedragscodes. En de nationale staat is 
niet verdwenen, net zo min als het familieleven, klassencul-
turen, het buurtleven of sekserollen.89 De behoefte, de ruimte 
én de noodzaak om zelf invulling te geven aan je levenswijze 
en biografie is wel toegenomen.90 Aan mondigheid, zelfont-
plooiing en morele autonomie wordt gehecht op een schaal 
die in de jaren dertig, toen dit soort waarden hooguit door 
een culturele elite binnen haar eigen milieu ten volle konden 
worden uitgeleefd, nog ondenkbaar was. Gehuwde vrouwen 
houden vaker hun eigen naam en partners volgen vaker een 
eigen carrièrepad. Kinderen gingen steeds vaker elk over een 
eigen kamer beschikken, voorzien van alle comfort en com-
municatieapparatuur, waarvan de deur niet zonder kloppen 
wordt geopend. Er wordt weinig gebeld naar de huistelefoon, 
veel meer naar het eigen mobiele nummer van de gezinsleden. 
ict heeft het mogelijk gemaakt dat mensen zelf de plaats, het 
tijdstip en de vorm bepalen waarmee zij contact met elkaar 
hebben en wanneer zij dit weer wensen af te breken. 
 Dit is het tijdperk van de eenpersoonshuishoudens en 
lat-relaties, van de autonome consument en de multimedia 
pc. Van zorg op maat en het persoonsgebonden budget, van 
marktsegmentering en pinpoint specialisatie. Een tijd waarin 
winkelen zich in de steden heeft ontwikkeld tot favoriete zon-
dagsbesteding en de grafstenen van heel gewone Nederlanders 
veelal ogen als reclamezuilen voor de overledene.91 Ook bij 
mensen die geen enkele variatie dulden in de presentatiewijze 
van de evangelische boodschap hangt op het werk inmiddels 
een koffieapparaat met keuzetoetsen. Daar gaan de kinderen 
eveneens allemaal verschillend gekleed volgens de laatste 
mode (ook als broeken en kort haar voor de dochters taboe 
zijn). In zo’n wereld werkt de frietsnijdermethode (iedereen 
tegelijk evenveel van hetzelfde bieden) niet goed meer, want 
in religieuze aangelegenheden is de keuzevrijheid niet minder 
sterk toegenomen. Specifieke onderdelen van de christelijke 
geloofstraditie worden nog altijd breed gesteund, maar er zijn 
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maar weinig Nederlanders die het volledige pakket voor hun 
rekening willen nemen.92 En schaduw houden we het liefst 
achter ons, lekker met ons gezicht in de zon: de meeste steun 
krijgen nog altijd optimistische kanten van het geloof (dat er 
een leven is na de dood, dat bidden helpt, dat er wonderen 
bestaan). Veel minder geldt dit voor zijn pessimistische kanten 
(de mens als breekbaar riet, als kwetsbaar en zondig wezen, 
het bestaan van duivel en hel). Volgens Robert E. Warner 
zijn de lange schaduwen die Augustinus wierp over de West-
Europese religie (onontkoombare zondigheid van de mens, 
verlossing uitsluitend via Gods genade en nimmer buiten de 
kerk, overgave aan God als enige ware bron van zielenrust 
en vrijheid) opzijgeschoven door de nieuwe dageraad van de 
zelfspiritualiteit. Hij staat daarin niet alleen, ook een auteur 
als Paul Heelas bijvoorbeeld, groot kenner van de alternatieve 
spiritualiteit, is die mening toegedaan.93 
 Het aantal spirituele thuiswerkers lijkt de afgelopen decen-
nia fors toegenomen en in de nieuwe spiritualiteit krijgen 
begrippen en handelingen een andere betekenis.94 Gilbert 
Keith Chesterton vond dan wel dat het plaatsen van God bin-
nen de mens ertoe leidt dat mensen zich in zichzelf opsluiten, 
in plaats van boven zichzelf uit te stijgen95, maar onderzoek 
leert dat het geloof in God in het hedendaagse Nederland lang 
niet altijd betrekking heeft op een Opperwezen waarmee men 
een persoonlijke relatie onderhoudt. ‘G(g)od’ kan tegenwoor-
dig ook heel goed verwijzen naar iets dat eerder binnen elke 
persoon aanwezig is dan dat het extern aan deze bestaat (of 
verwijzen naar zoiets als ‘positieve energie’). Leven na de dood 
wordt opgevat als een soort voortleven in de herinnering of 
als reïncarnatie.96 ‘Hemels’ slaat op euforische gevoelens en 
ook de ‘zevende hemel’ op niet meer dan dat. In de dubbele 
betekenis van zalig en paradijselijk is er geen connectie met de 
van de christelijke traditie doordrenkte wereld van een Dante 
of een Milton, met het gedetailleerde beeld dat de eerste geeft 
van het hiernamaals en de tweede van het Paradijs (als een 
soort landschapstuin avant la lettre).97 Rituelen en ‘heilige’ 
plaatsen kunnen heel goed buiten de invloedssfeer van kerken 
of zelfs de gevestigde godsdienst voortbestaan: via deelname 
aan een stille tocht, als favoriete plek waar men zich terugtrekt 
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voor bezinning, in de vorm van een bermmonumentje.98 Ver-
der kan gedacht worden aan de veranderende betekenis van 
kerkelijke feestdagen en kunnen bijvoorbeeld elementen van 
de predestinatiegedachte in het leven van alledag opduiken 
via astrologische noties en de kennisname van horoscopen. De 
overstijging van de dagelijkse routines en gevoelens van samen-
smelting hoeft niet te verwijzen naar mystieke ervaringen in 
de godsdienstige zin van het woord – denk bijvoorbeeld aan de 
extase en catharsis die het voetbal kan bieden of de collectieve 
identificatie waarmee nationale herdenkingen of grote inzame-
lingsacties gepaard gaan.99 Denk ook aan wonderen. Goethes 
Faust is niet doof voor de christelijke boodschap, maar kan er 
geen geloof aan hechten. Volgens hem drijft zij teveel op won-
deren, zoals het wonder van Pasen.100 Het gaat om meer dan 
de koopmanswijsheid van boter bij de vis. In de kern hebben 
wonderen betrekking op doorbraken van wat als de natuurlijke 
gang der zaken wordt ervaren, om dingen die de rede in elk 
geval overstijgen.101 Positiever geformuleerd, en dan volgens de 
visie van Friedrich Schleiermacher, gaat het om het vermogen 
in gebeurtenissen een verwijzing naar ‘het oneindige’ te zien.102 
Waarmee heel veel het karakter van een wonder kan krijgen en 
ook het profane alledaagse leven zo zijn wonderen kent: goed 
wegkomen bij een verkeersongeluk, de geboorte van een kind 
meemaken, genezing van een ernstige ziekte. 
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Zwaar en licht

In veel opzichten komt secularisatie neer op individualisering.103 
Traditionele maatschappelijke verbanden (dorp, buurt, klasse, 
gezin, kerk) hebben veel van hun dwingende karakter verloren 
en zowel het verlangen als de ruimte is gegroeid om het leven 
naar eigen inzicht en behoefte in te richten. Het gedrag van 
moderne Nederlanders is veel minder voorspelbaar vanuit de 
buurt of het levensbeschouwelijke milieu waarin zij opgroei-
den, de opleiding of het beroep van hun ouders. Zij hechten 
er bovendien sterk aan de illusie van keuzevrijheid in stand te 
houden, ook wanneer zij in de file staan, op zoek gaan naar 
geestverwanten of kiezen in kuddeverband (zoals bij nieuwe 
modes in kleding of muziek). Anderzijds: alle subjectiviteit en 
eclecticisme, concentratie op persoonlijke ervaring en zelfver-
werkelijking, betekent niet dat zoekspiritualiteit in een sociaal 
vacuüm plaatsvindt. Ook in de nieuwe spiritualiteit spelen 
sociale interacties een rol en is er sprake van socialisatieproces-
sen, referentiegroepen en vormen van collectieve identificatie, 
de wetten van de markteconomie waarop de spirituele consu-
menten zich bewegen en de invloed van hun maatschappelijke 
positie. Opvattingen worden al dan niet bewust ontwikkeld in 
dialoog met bestaande tradities en instituties, ook (misschien 
wel juist) als deze expliciet verworpen worden.104

 De huidige cultuur heeft het individualisme hoog in het 
vaandel staan, maar slechts weinigen zoeken buiten elke groep 
om hun weg door de moderne wereld; individualisering moet 
niet te individualistisch worden opgevat.105 Er is veel zwerm-
gedrag en er is een grote behoefte aan gidsen.106 Kijk op inter-
net, loop een boekhandel binnen: gidsen heb je tegenwoordig 
voor van alles en nog wat – voor hoe je gezond moet blijven en 
hoe je jezelf kunt blijven ontwikkelen, voor hoe je je kinderen 
moet opvoeden en hoe je relatie vitaal te houden, voor hoe je 
je tuin kunt aanleggen en je dakkapel milieubewust te verbou-
wen, voor hoe te bidden of te begraven en hoe je spiritualiteit te 
beleven. Het is de prijs van een samenleving waar keuzevrijheid 
soms keuzedwang en keuzestress wordt, die veel verantwoorde-
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lijkheid bij het individu legt en niet meer op de automatische 
piloot vanuit een traditionele moraal functioneert. 
 ‘No man is an island entire of itself,’ zo luidt een sociolo-
gisch axioma, in de vermaarde formulering van de dichter 
John Donne.107 Individualisering moet niet worden verward 
met egoïsme, noch met volstrekte onafhankelijkheid en auto-
nomie. Ze sluit solidariteit, gevoelens van verbondenheid en 
bereidheid tot maatschappelijke inzet bepaald niet uit, en 
evenmin de bereidheid zich aan te sluiten bij organisaties. 
Wel draagt zij sterk bij tot wat de laatste jaren wel wordt aan-
geduid als de overgang van zware naar lichte gemeenschap-
pen.108 In het schema, even verderop, zijn de kenmerken van 
(aangeslotenen bij) zware gemeenschappen gecontrasteerd 
met die van lichte gemeenschappen.109 De bespreking van zo’n 
schema start altijd met de nodige relativeringen. De werkelijk-
heid is veranderlijk en complex, twee kolommen is niet veel. 
De scheidslijnen zijn niet absoluut en de elementen aan een 
zijde van de verticale streep hangen niet perse alle met elkaar 
samen. Ze worden verschillend ervaren door uiteenlopende 
individuen en groepen (de lezer zal ongetwijfeld zijn eigen 
accenten leggen). Uit zo’n ideaaltypische uiteenlegging kun-
nen uiteraard geen pasklare oplossingen worden afgeleid 
voor concrete kerken. Een schema als dit is minder geschikt 
als we ons willen verdiepen in wat er speelt aan de basis van 
het godsdienstige leven, waar gewone gelovigen vanuit de 
uitbundige volheid van hun dagelijks leven bijeenkomen.110 
De pretentie gaat niet verder dan dat zo een impressie wordt 
gegeven van een aantal kernelementen uit het godsdienstige 
leven waarin eerdere (vooroorlogse) generaties met een grote 
vanzelfsprekendheid werden gesocialiseerd. En van het sterke 
contrast met de hedendaagse belevingsstijl. 
 Nu we toch met sociologisch jargon bezig zijn: met de indi-
vidualisering zijn andere processen verbonden, zoals inten-
sivering en informalisering. Intensivering verwijst naar een 
sterkere nadruk op de gevoelscomponent en de eigen ervaring 
in religie (ten koste van bijvoorbeeld de dogmatische, rituele of 
groepscomponent). Informalisering naar de afbrokkeling van 
traditionele gezagsverhoudingen ten faveure van meer egali-
taire relaties.111 
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 Individualisering brengt improvisatie met zich mee. Col-
lectieve identiteiten (wij gereformeerden, wij socialisten, wij 
francofielen, vogelaars, Dylan-liefhebbers) zijn niet meer zo 
gemakkelijk op de volgende generatie over te dragen. Voor 
velen mag dit als een bevrijding zijn ervaren (weg uit het 
keurslijf van de oude instituties en hun bemoeizieke potentaten 
op leeftijd), voor anderen heeft het bestaan er een ondraag-
lijke lichtheid door gekregen die grenst aan vrijblijvendheid 
en sociale desinteresse. De vrije markt van ideeën, tradities en 
leefstijlen vraagt nogal wat van het (in de letterlijke zin van 
het woord) recreatieve vermogen van mensen. Zoals gezegd: 
te midden van al het heruitvinden van zichzelf is de behoefte 
aan gidsen, leidsmannen en aansprekende voorbeelden zeker 
niet verdwenen. Dat geldt ook voor de behoefte emotioneel 
gekleurde banden aan te gaan, ook al zijn die vaak vluchtig en 
komen ze ad hoc tot stand. De begrafenis van Feijenoord-icoon 
Coen Moulijn heeft dat onlangs weer eens laten zien. Maar we 
wisten het al langer: ook bij de dood van André Hazes en Pim 
Fortuyn was de belangstelling massaal, de emotie heftig en de 
saamhorigheid groot. Er lijkt in ons land een soort stand-by 
solidariteit te bestaan. Op sommige momenten, op bepaalde 
plaatsen wordt die in ijltempo geactiveerd: bij rampen of grote 
inzamelingsacties, op Koninginnedag en het wereldkampioen-
schap voetbal, rondom de Elfstedentocht, of als treinreizigers 
uit alle windstreken stranden op station Utrecht omdat het 
openbaar vervoer stokt.112 
 Het laat onverlet dat zelfontplooiing in het moderne Neder-
land een bijna sacrale status heeft gekregen. Het is een religie 
waarin de mens tegelijk gelovige en god is, schreef de Franse 
socioloog Émile Durkheim al rond de vorige eeuwwisseling.113 
Ook de kerken ondervinden daarvan de gevolgen. De indivi-
dualisering maakt de weg vrij voor creatief knutselgedrag ten 
aanzien van religieuze symbolen, rituelen en denkbeelden: ele-
menten worden in een nieuwe context geplaatst of ze worden 
gecombineerd tot een ensemble met elementen die eerder niet 
in die combinatie zijn geplaatst. Op het terrein van de spiritu-
aliteit is de selfmade man in opmars. Zo komen twee ontwik-
kelingen bij elkaar: een groeiende nadruk op het persoonlijke 
als motief en stijl van sociaal handelen, daarbij: de behoefte 
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aan geestverwanten, medeliefhebbers, lotgenoten, referentie-
groepen – kortom mensen met wie je iets deelt. In zijn oratie 
constateert Marcel Barnard een ‘overvloed aan rituelen in 
samenleving en kerk’ en tekent daarbij aan dat individualise-
ring ‘een dominante dimensie’ is in onze omgang met ritue-
len.114 Mensen gaan eigenzinnig om met het rituele repertoire 
en voegen zich niet zomaar in de kerkelijke reidans van veelal 
eeuwenoude gebruiken. Begrafenispraktijken bijvoorbeeld 
groeien steeds vaker uit tot advertisements for oneself – van de 
gestorvene al net zo als van de nabestaanden.115

 Bijna tien jaar geleden sprak Paul Dekker in zijn oratie over 
een vervaging van de grenzen van het vrijwillig associëren. Hij 
constateerde een ‘oplossing van de civil society’: traditionele 
kernfuncties van veel organisaties op het maatschappelijk mid-
denveld (tussen staat, markt en privésfeer) worden overgeno-
men of inmiddels ook behartigd door andere maatschappelijke 
sectoren (informele verbanden, buurtinitiatieven, werkrelaties, 
het onderwijs, mediagebruik – denk aan virtuele netwerken op 
internet etc.).116 Iets dergelijks lijkt met de kerken aan de hand, 
die al lang niet meer het monopolie op spirituele ervaringen 
of bezinning op zingevingvragen bezitten. Ook op religieus 
terrein is er een ontwikkeling waarneembaar van fysieke nabij-
heid en aanwezigheid, actieve deelname en face to face con-
tacten naar sympathie op afstand en een meer consumptieve 
houding, incidentele participatie en uitbesteding van diensten 
aan professionals (Grace Davies’ ‘vicarious religion’117). Ook 
daar worden veel traditionele sociologische functies van het 
kerkelijk leven (zoals de vorming van sociaal kapitaal) over-
genomen door andere instanties. De belangstelling voor spiri-
tualiteit heeft zich verbreed, maar de bijdrage van de kerken 
daaraan is beperkter geworden – als moreel oriëntatiepunt en 
referentiekader, als sociaal milieu en voedingsbodem van col-
lectieve identificatie, als infrastructuur voor maatschappelijke 
mobilisatie en leerschool voor de ontwikkeling van religieuze 
en sociale vaardigheden, als plek voor religieus onderhoud en 
spirituele verdieping. Er ontwikkelen zich alternatieven voor 
het kerkelijke aanbod in allerlei andere institutionele domei-
nen. Net als op uiteenlopende terreinen van de maatschap-
pelijke participatie het geval is, zijn religieus geïnteresseerden 
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bovendien hun eigen spiritualiteit en religieuze contacten gaan 
organiseren. Zij doen dit veelal via informele verbanden of bui-
ten elke groepscontext om. En ze hebben daarbij geen bood-
schap aan traditionele categorieën als kerkelijk-onkerkelijk, 
christelijk-onchristelijk, gelovig-ongelovig.
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Oud en jong: 
schematische weergave van betrokkenheid in verleden en toekomst

Ontwikkelingen:
individualisering, informalisering, intensivering, informatisering, internationalisering

de traditionele gelovige,
het traditionele lid

de spirituele nomade, de moderne 
deelnemer/geïnteresseerde

‘van de wieg tot het graf’, intrinsiek 
en vanzelfsprekend, individu ten 
dienste van de institutie/organisatie/
groep, een goed lid zijn

biografisch Passung belangrijk, perio-
dieke kosten-batenanalyse, instituties/
organisatie/groep facilitair, jezelf zijn

monocultuur, vaste rollen, dualistisch, 
binnenwereld-buitenwereld, vanuit 
gefixeerd totaalpakket, de macht der 
gewoonte, afgeronde en stabiele 
identiteit, los van context

meerdere keuzes, flexibele rollen, po-
reuze grenzen, openheid, eclectisch 
en pluralistisch, vanuit gemoduleerde 
constructie, zoekgedrag (quest is 
best), identiteit verandert per context

vaste plaats, fysiek aanwezig/bereik-
baar; statisch, herhaling, regelmatige 
participatie; zoveel mogelijk met zijn 
allen, gepland, doelstellingen

mobiel, virtueel aanwezig/bereikbaar; 
dynamisch, ad hoc, in bijzondere 
situaties; in kleine (sub)groepjes,  
ad hoc, spontaan, hier en nu

binnen formele structuur, hiërarchisch 
van opbouw (met lokale vertakkingen)

lokaal georiënteerd, informele circuits 
belangrijk, afgestemd op plaatselijke 
netwerken en media

externe autoriteit, volgens sjablonen 
van een specifieke collectieve traditie 
(clubgevoel), in groepsverband, 
genormeerd en verplicht

‘zelfontdekkend leren’, geloofwaardig-
heid verbonden met aansprekende 
personen, individueel gericht, auto-
noom en vrijwillig, leven en laten leven

wat het ‘ís’, vorm belangrijk, volgen 
van voorschriften en traditie, het 
woord

wat het ‘doet’, vanuit concrete 
ervaring, gevoel/geraakt worden 
belangrijk (more caught than taught), 
alle zintuigen

religieuze hegemonie (‘ware religie’), 
universalistisch-particularistisch, 
dualisme: waarheid-fictie

van onderop, bricolage, combineren, 
hybride, subjectieve waarheid,  
intuïtie, authenticiteit, holistisch

abstracte doctrines, dogma’s, 
ideologische systemen, argumenten, 
apologieën; het grote verhaal

ervaringskennis, narratief - mythen, 
voorbeelden, metaforen, urban  
legends, hearsay; verhaalfragmenten

fundament van leefstijl, bron van 
solidariteit

faciliteit voor leefstijl, ‘billboardfunctie’
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Het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt in zijn analyses veelal vijf 
langetermijnontwikkelingen tot uitgangspunt, die zich ook op religieus 
gebied manifesteren: individualisering, informalisering, intensivering, 
informatisering en internationalisering (de ‘vijf i’s’). De veranderende 
windrichting, die hierboven zeer schematisch is samengevat naar haar 
effecten op religieuze organisaties en de religieuze beleving, blijft niet 
beperkt tot het terrein van de godsdienst of de kerken. Ze valt op tal van 
plaatsen in de hedendaagse civil society waar te nemen, ook bij seculiere 
maatschappelijke organisaties. Wat de kerken betreft, is het duidelijk 
dat zij gepaard gaat met een behoefte aan het uitproberen van andere 
vormen. Daarbij gaan onder andere ervaring en emotie, ritueel en prikke-
ling van meerdere zintuigen overwegen boven parate kennis, dogma’s, 
cognitie en tekstgerichtheid. Een spontaan en pragmatisch gebruiken 
en inrichten van de religieuze ruimte gaat prevaleren boven wat voorge-
schreven, standaard en traditioneel gegeven is. Democratische, informele 
en persoonlijk getinte initiatieven vanaf de basis nemen de plaats in van 
top-down initiatieven, hiërarchie en anonieme deelname. Het actuele en 
hedendaagse (muziek, beweging) komt in de plaats van bijvoorbeeld 
achttiende eeuwse hymnen en de geoormerkte canons van het godsdien-
stige erfgoed.
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Geprangd gemoed

De voormalige Britse Labour-premier Harold Wilson bestem-
pelde zichzelf ooit als een optimist, maar wel eentje met een 
regenjas.118 Daar herkennen wij Nederlanders ons in. Het 
weerpraatje mag dan het meest bekeken onderdeel van het 
nos Journaal zijn, er blind op vertrouwen is toch wat anders. 
Onzekerheid over een goede afloop vormt een klassieke voe-
dingsbodem voor magisch handelen en ook voor het gebed 
– inderdaad: nood leert bidden. “De gelovige die sprak tot 
zijn god is niet alleen iemand die nieuwe waarheden ziet die 
de ongelovige onbekend zijn, maar iemand die nog veel meer 
vermag. Hij voelt meer kracht in zich voor het verdragen of 
overwinnen van tegenslagen. Hij is als het ware boven de 
menselijke ellende verheven omdat hij boven zijn menselijke 
bestaan is verheven; hij gelooft zich gered van het kwaad, in 
welke vorm hij zich dat kwaad ook denkt. Het eerste artikel van 
elk geloof is het geloof in de redding door het geloof.”, schreef 
(de zelf niet gelovige) Émile Durkheim.119 In een individuali-
serende cultuur kan bidden gezien worden als een belangrijke 
toetssteen van religieuze vitaliteit. 
 Voor christenen zijn het gebed en God niet los verkrijgbaar; 
dat wil zeggen: traditioneel gesproken. Wie in God gelooft, 
bidt tot Hem; wie bidt, richt zich tot God – zij het vaak via Jezus 
(of bij katholieken via Maria of een heilige) als een medië-
rende instantie. Bidden moet je, zeggen Paulus en Johannes, 
doen zonder ophouden en in vrijmoedigheid.120 Bidden is 
omkleed met hoop, met verwachtingen zelfs. Aanleiding zijn 
vooral bedreigende situaties, droevige omstandigheden (ik 
heb het hier over het persoonlijke, niet het rituele of liturgische 
gebed). Op zijn Marx geformuleerd: het is de zucht van mensen 
die in de knel zitten (der Seufzer der bedrängten Kreatur121). 
Exemplarisch voor het old school gebed is in de Evangeliën de 
noodkreet van Jezus, vlak voor zijn arrestatie door Romeinse 
soldaten, op de Olijfberg: ‘Vader, indien het mogelijk is, laat 
deze drinkbeker aan mij voorbijgaan! Maar niet mijn wil, maar 
Uw wil geschiede.’122 In wanhoop wordt God aangeroepen, en 
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er is geen twijfel aan zowel zijn concrete, persoonlijke aanwe-
zigheid, noch zijn vermogen het tij te keren. Tegelijkertijd is er 
het diepe besef dat Hij en Hij alleen beschikt.
 Dat ziet er toch een slag anders uit voor veel hedendaagse 
bidders. Bijna tweederde van de Nederlanders (63%) zegt wel 
eens te bidden. Is het gebed een soort reservewiel, voor als je 
ooit panne krijgt op de levensweg? Daar lijkt het niet op. Wie 
bidt, doet dat frequent: driekwart van de bidders minstens 
een keer per week, 55% dagelijks, 30% zelfs meerdere keren 
per dag. Ook van de buitenkerkelijken zegt bijna de helft 
(46%) wel eens te bidden, zelfs onder de buitenkerkelijken die 
expliciet het bestaan van een God of hogere macht afwijzen, 
geeft ruim een kwart aan dat te doen. Dat laatste is alleen te 
begrijpen als bidden ruimer gedefinieerd wordt dan het zich 
richten tot God of het uitdrukking geven aan het geloof in 
Hem.120 Zo’n bredere opvatting krijgt veel steun. Driekwart van 
de bidders kiest bij zijn omschrijving van wat ‘bidden’ is voor 
typeringen als ‘een soort van overdenken van je leven’, ‘het 
je bewust worden van jezelf’ en ‘je gevoelens uiten’, ‘kracht 
opdoen om dingen te veranderen’, ‘het accepteren van de situ-
atie waarin je je bevindt’ of ‘een manier om je te verzoenen 
met de omstandigheden’. Zoals gezegd: twee derde van alle 
Nederlanders bidt wel eens, maar voor de helft van de bid-
ders blijkt het gebed niet zozeer een uitdrukking van christelijk 
geloof te zijn, waarbij men zich richt tot God, maar eerder een 
soort psychotechniek, een vorm van meditatie of zelfbezinning, 
waarin je gebeurtenissen in je leven de revue laat passeren en 
je voorbereidt op wat nog komen gaat, zonder dat verwezen 
wordt naar enige God of hogere macht. 
 In zijn gedicht L’espoir en Dieu noemt Alfred de Musset het 
gebed tot God ‘een kreet van hoop’121, maar ook het regen-
jasoptimisme van Harold Wilson speelt een rol. Nog altijd 
vormen moeilijke situaties de favoriete aanleiding, maar wel 
vaak zonder verwachting dat het gebed die ten goede zal 
keren. Nieuw is dit allemaal niet en vermoedelijk vormt alleen 
de schaal waarop dit soort opvattingen in omloop zijn een 
modern verschijnsel. Ook vroeger werd bidden immers lang 
niet altijd theocentrisch geïnterpreteerd. Van Franciscus en 
Ignatius tot William James en Norman Vincent Peale (u weet 
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wel: van het ‘positieve denken’) is volgens Bernard Lang het 
gebed steeds weer als bron van steun, verzoening en vrede, 
inspiratie, kracht en energie, als coping mechanisme en the-
rapeutische methode aanbevolen.125 Wel is God als adressant 
blijkbaar geleidelijk aan uit het gebed verdwenen en vervan-
gen door de eigen gedachten, eigen innerlijke turbulentie, 
eigen wederwaardigheden.
 Wat voor bidden opgaat, geldt in menig opzicht voor reli-
gie in algemenere zin. Ook het persoonlijke godsbeeld kan 
als pars pro toto gelden voor de veranderende inhoud die 
aan ‘religie’ wordt gegeven. Daar wijken de leven en het leer 
eveneens vaak uiteen en slaan mensen een richting in die 
wegvoert van ’s Heeren wegen, vaak tot ver buiten de paden 
van het traditionele of officieel door de kerken uitgedragen 
Godsbeeld. Met name onder jongeren (maar niet alleen bij 
hen) is een verschuiving waarneembaar naar een abstracter 
en onpersoonlijker, vooral functioneel Godsbeeld, waarbij wat 
‘God’ doet belangrijker wordt geacht dan wat ‘God’ precies 
is.126 Vele oudere Nederlanders geven aan opgelucht uit de 
slagschaduw te zijn getreden van de als tiranniek ervaren God 
van hun kinderjaren. Meestal impliceerde dat ook een afscheid 
van de kerk, niet zelden met het gevoel van ontnuchtering als 
na het verlaten van een knus samenzijn, wanneer je eenmaal 
weer buiten staat. Er werd nog wat gedraald bij de deur, iets 
te luid zijn nog een paar hartelijkheden uitgewisseld. Nu is het 
toch echt voorbij en moet door het duister de weg naar huis in 
worden geslagen.



53

Zesde dag

Toen in mei 2011 mijn boek Zwevende gelovigen was verschenen, 
gaf een universitaire collega mij ervan langs omdat ik naar 
zijn mening niet op de juiste wijze had gemeten of de Neder-
landers nog religieus dan wel geseculariseerd zijn. Volgens 
hem had dat moeten gebeuren door ze de volgende uitspraak 
voor te leggen: ‘Er bestaat een god die de wereld in zes dagen 
schiep en wiens zoon gekruisigd werd om de mensen te verlos-
sen.’127 Maar dit (in alle ernst) gedane voorstel om de arge-
loze respondent de catechismus te gaan overhoren levert een 
duidelijkheid op die we natuurlijk al lang hebben: zó kijken 
niet veel Nederlanders meer tegen de kern van religie aan. We 
vormen ons aldus uitsluitend een beeld van een verdwijnend 
Nederland, zonder enig inzicht in de alternatieven die zich 
daarvoor aandienen, laat staan in andere religieuze dimensies 
(zoals rituelen, ervaringen of morele consequenties). Oudere 
Nederlanders worden op die manier aangezet te reflecteren op 
wat ze ooit leerden op de zondagsschool, veel jongere Neder-
landers hebben hoogstwaarschijnlijk nauwelijks enig idee wat 
de onderzoeker nu eigenlijk van ze wil weten. Wat niet hoeft 
te betekenen dat ze zich als areligieus of zelfs maar onchriste-
lijk zien, wel dat ze het vocabulaire van de onderzoeker niet 
beheersen en geen toegang hebben tot diens denkwereld. Er is 
niets tegen een examen kerkelijke dogmatiek, maar wie echt 
wil weten hoe het zit met religie in het moderne Nederland 
kan het daar niet bij laten, en bij de secularisatiethese gaat het 
niet slechts om het toetsen van de aantrekkingskracht van de 
Heidelbergse Catechismus.128 
 Bij het streven naar theologisch purisme vormen zich soms 
opvallende coalities. Vanachter de kantelen van het rechtzin-
nige christendom wordt sceptisch gekeken naar de nieuwe 
spiritualiteit. Daar probeert men de branding te breken en het 
eigen vaarwater te beschutten door dwars tegen de stroom in 
compromisloos vast te houden aan het eigen erfgoed. Regel-
matig krijgt men daar gezelschap – bien étonné – van niet 
alleen de eerder vermelde socioloog en sommige van diens 
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collega’s129, maar ook van de keurtroepen van het vaderlandse 
verlichte atheïsme. Die hebben een al even sterke aandrang 
om de christelijke wereld net zo overzichtelijk op orde te hou-
den als de catalogus van een museumdepot: zeer Bijbels geïn-
spireerd natuurlijk, uitermate kerks beleefd en vanzelfsprekend 
resulterend in een onwrikbare moraal. Al het andere geldt 
daar als ‘allemaal wind en een Engelse nothing’, om het eens 
met Multatuli te zeggen. Met grote regelmaat wordt in deze 
kringen de christen uitgelegd hoe het ware geloof eruit dient 
te zien, wil het iets voorstellen in intellectueel ongelovige ogen. 
Het is alsof je zwemles krijgt van een badmeester met water-
vrees – het blijft toch een beetje watertrappelen op het droge. 
Maar deze zelfbenoemde eindredacteuren van het Groot Eti-
quetteboek Van De Ware Christelijkheid sla ik nu even over en 
richt mij tot commentatoren van onverdacht christelijke huize, 
niet minder gericht op het bewaken van de klare lijn.
 Dan kan vermoed worden dat veel aspecten van de neo-
spiritualiteit geen genade zouden hebben gevonden in de 
ogen van Paulus. Hij zou zich ongetwijfeld kritisch hebben 
gekeerd tegen haar subjectivisme en morele ontmanteling van 
het kwaad die grenst aan onverschilligheid, haar hang naar 
esoterie en fixatie op het hic et nunc, haar theologische relati-
visme en inhoudelijke vaagheid, antropocentrisme en nadruk 
op persoonlijke ontplooiing. Voor Paulus (en ook voor een 
Augustinus) geen bevrijding zonder berouw, geen verlossing 
zonder goddelijke genade, geen zielenheil buiten de religieuze 
gemeenschap.130 Veel hedendaagse nieuwe spiritualiteit zou 
in hun ogen niet veel meer dan kitsch zijn geweest, gekunsteld 
en nep, niet the real thing. We kunnen er gerust vanuit gaan 
dat hetzelfde geldt voor een lange stoet van andere christelijke 
denkers, van Cyprianus tot paus Eugenius iv, en van Johan-
nes Calvijn tot Klaas Schilder. Maar steeds meer Nederlanders 
hebben met kerstmis een kunstboom in hun woning staan 
in plaats van een echte naaldboom,131 en dit betekent niet 
dat zij minder hechten aan dit ultieme kerstsymbool; feitelijk 
ontbreekt in nog geen twee op de tien huishoudens tijdens de 
kerstdagen een boom. Rituelen lijken onuitroeibaar, in het ver-
meend geseculariseerde Nederland duiken ze nog steeds overal 
op, en ook moderne mensen wandelen in een ‘woud van 
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symbolen’.132 Moderne devotie kan net zo goed opgebouwd 
zijn rond een mystiek ontvankelijke Italiaanse Kapucijn of een 
tocht naar het graf van de apostel Jacobus, als rond een gestor-
ven zanger van het levenslied of de zonnewendeviering door 
hippies, moderne druïden en heksen bij Stonehenge, eind juni. 
Nieuwe rituelen krijgen vorm via een bezinningsplek thuis of 
een bermmonumentje, via het planten van een troostboom of 
de deelname aan een stille tocht.133

 ‘God is in the detail,’ aldus een veeltalig bon mot134 – de 
duivel trouwens ook. Voor een socioloog is pagina 18 de inte-
ressantste pagina van de krant, waarmee ik maar wil zeggen 
dat niet alleen de wereldomspannende gebeurtenissen die 
prominent op voorpagina’s figureren, maar juist ook de kleine, 
alledaagse feitelijkheden vaak betekenisvol zijn voor het begrip 
van de samenleving. Terwijl de landelijke ochtendkrant signa-
leert dat de komende tien jaar waarschijnlijk een kwart van 
de kerkgebouwen gesloten gaat worden, stond op die pagina 
18 van mijn wijkblad onlangs, onder de aankondiging van een 
Taizéviering in een kerk (‘De viering is oecumenisch en medi-
tatief met veel liederen, gebeden en stilte’), vermeld dat een 
wijkvereniging een mini-cursus mindmapping voor beginnende 
tuinierders aanbiedt. Een daartoe bereid gevonden mevrouw, 
gespecialiseerd in ‘dynamische en energetische procesbegelei-
ding en lifecoaching’, zal de amateurhoveniers bijstaan met 
een ‘all-in-one benadering’, waarvan ook adem- en lichaams-
werk deel uit maken. ‘Dit alles wordt aangevuld met een 
stukje ervaren tijdens een energetische meditatie, waarbij het 
opladen met positieve energie centraal staat,’ lichtte zij toe in 
een vraaggesprekje. ‘Zo ontstaat de mogelijkheid aan jezelf en 
dus aan de invulling van je leven te werken.’ Geef toe: zo hebt 
u vast nog nooit tegen het wieden van onkruid aangekeken. 
Twee pagina’s verder (we zijn inmiddels op pagina 20) wordt 
reflexzone therapie (die ‘streeft naar een natuurlijk evenwicht 
in het lichaam’) preventief aanbevolen voor chronische en 
acute hoofdpijnklachten, maar ook zwangerschapsproblemen. 
Daarnaast is de leidster van een workshop ‘Zelf kleding maken 
of vermaken’ aan het woord, die ook breiles geeft: ‘Breien 
is niet het belangrijkste doel van deze bijeenkomsten. Het 
is wetenschappelijk bewezen dat het tikken van breipennen 
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voor een ontspanningsreactie zorgt.’ We bladeren nog even 
door naar een advertentie waarin ‘lichaamsverzorging vanuit 
het yoga-denken’ wordt aangeprezen met Himalaya herbals 
(‘100% traditionele kruiden uit het Himalaya gebied’, ‘bewe-
zen effectiviteit door honderden studies’, ‘wereldwijd gebruikt 
door ruim 250.000 dermatologen’). Nog één voorbeeld uit 
hetzelfde huis-aan-huisblad, waar in een advertentie te lezen 
valt: ‘Gezondheid, een gelukkig leven en succes in het werk: 
drie idealen. Vaak komen wij er niet aan toe of ontglippen ze 
ons. Alfatraining doorbreekt die impasse en zet de negatieve 
downspiraal om in een gezonde, energiegevende levenscirkel. 
Het geheim is het doelgericht gebruik van het alfaniveau, het 
gebied van rust en ontspanning tussen waken en slapen.’ 
 Bent u er nog? Hedendaagse nazaten van Voltaire zullen 
zich afvragen waar deze begoocheling door luchtspiegelingen 
vandaan komt. Hoe beoordelen wij (zij) eigenlijk wat waar-
heid is, wat realiteit? – het is een kwestie die eens Pontius 
Pilatus (uitvinder van het begrip reputatieschade) in han-
denwringende verwarring bracht. De locus classicus van dit 
soort vragen is natuurlijk Don Quichotte, het meesterwerk van 
Miguel de Cervantes.135 In hoeverre kan waarheid gemodel-
leerd worden naar je drijfveren, zonder jezelf geweld aan te 
doen? Maar ook: hoe slaagt Cervantes’ ridder van de droevige 
figuur erin ons Sancho Panzas ervan te overtuigen dat herber-
gen, schapenkuddes en windmolens eigenlijk kastelen, legers 
en reuzen zijn? En omgekeerd: hoe spelen wij het klaar ons 
zingevinguniversum in stand te houden als thuisbasis waarop 
wij altijd terugkeren en waarop de praktische interrupties van 
alledag al evenmin vat hebben als onze dagdromen en nacht-
merries, het lijden en de dood, en – niet te vergeten – wat in de 
wetenschapsbijlage van de krant staat opgetekend? De avontu-
ren van de man van La Mancha vormen even zovele variaties 
op het thema dat wij elk op onze eigen wijze en al naargelang 
onze situatie de werkelijkheid ervaren (en en passant maakte 
Cervantes’ beeldende vermogen van Don Quijote tegelijk de 
eerste roadmovie).
 Oecumenische initiatieven, transcendentie, gebed; medita-
tie, magisch handelen, zingeving: ook dat is Nederland anno 
2011. Een land dat zo te zien nog lang niet geseculariseerd is 



57

conform de strenge richtlijnen van vrijdenkersvereniging De 
Dageraad (1856-1957). De scepsis tegenover alternatieve spi-
ritualiteit in reformatorische kringen doet, met dit soort voor-
beelden tussen het kleine nieuws, misschien ineens een stuk 
begrijpelijker aan. ‘Make it new!’, proclameerde Ezra Pound, 
maar later stelde hij: ‘I cannot make it cohere.’136 De experi-
menteerlust van de modernisten liep tenslotte uit op postmo-
derne incoherentie en chronische rusteloosheid – dynamisch 
maar richtingloos, innovatief maar vluchtig, geïnspireerd en 
doorleefd maar egocentrisch vaak en maatschappelijk irrele-
vant, praktisch maar ook wat vrijblijvend, hypersensitief maar 
grillig en modieus.137 Die gebrokenheid zit in veel moderne 
kunst, maar typeert vanuit een traditioneel christelijk perspec-
tief ook de moderne houding tegenover God, Bijbel, gebed en 
traditie. Veel moderne spirituele belangstelling oogt nogal 
consumentistisch en als een soort window shopping. Met een 
Gregoriaans deuntje op de i-pod naar een weekendje spiritueel 
fitnessen in een rustieke abdij, waar de rigoureuze discipline 
en meditatieve monotonie van het voltijds kloosterleven zorg-
vuldig worden omzeild – zoiets. Het is religie à la carte, mystiek 
als tijdverdrijf. En het gaat misschien wel wat erg vaak om zelf-
ontplooiing, om je voegen naar de emoties van het moment en 
kortetermijnbevrediging. Voor een echte calvinist daarentegen 
is het leven als voetballen tegen Duitsers: je hebt de buit pas 
binnen als het allerlaatste fluitsignaal geklonken heeft en het 
is duidelijk wie de Scheidsrechter is. 
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The Reverend Robert Walker skating on Duddingston Loch, 
Sir Henry Raeburn (1795) 
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Gaandeweg spiritueel

‘Attentiereductie op het kruisend verkeer’ – politietaal voor 
wat wordt aangeduid als polderblindheid.138 Het gaat om 
verminderd concentratievermogen ten gevolge van een een-
tonige en voorspelbare weg, een leeg landschap zonder mar-
kante achtergrond, kortom: gebrek aan omgevingsprikkels. 
Daardoor wordt het moeilijk afstanden goed in te schatten en 
lijken bewegende objecten stil te staan. In overdrachtelijke zin 
leden veel kerken tot aan de jaren zestig aan een dergelijke 
aandachtsverslapping, die ervoor zorgde dat ze in de decen-
nia erna hard geraakt werden door vanuit onverwachte hoe-
ken kruisend verkeer. De homogeniteit van het milieu dat zij 
lange tijd met hun toegewijde gelovigen in stand hielden, de 
vaste patronen waarmee het kerkelijk jaar gestalte kreeg: het 
leverde naast een aanzienlijke voorspelbaarheid en illusie van 
veiligheid ook veel zelfgenoegzaamheid, wereldvreemdheid en 
gezapige routines op. En weinig stimulansen voor alertheid ten 
aanzien van de maatschappelijke verschuivingen die zich aan-
dienden en die weggebruikers op gang brachten die massaal 
andere routes volgden.
 In het voorgaande zijn enkele van die bredere maatschap-
pelijke veranderingen genoemd en heb ik aangestipt dat niet 
alleen de kerken maar ook andere maatschappelijke organi-
saties zich daarmee op een of andere manier uiteen zullen 
moeten zetten. Voor de kerken levert dat een tamelijk uitge-
breide agenda op, achterover leunen als een tevreden God na 
een toch nog drukke zesde dag is er niet bij. Het is hier niet 
de plaats om zo’n agenda tot in de finesses uit te werken of 
er erg diep op in te gaan, maar als een kerk haar maatschap-
pelijke bereik en aantrekkingskracht wil vergroten (iets wat 
overigens niet vanzelfsprekend is), dan zal zij onder andere de 
volgende kenmerken moeten cultiveren. Om te beginnen een 
heldere en overtuigende visie. Waarbij ze niet bezwijkt voor de 
verleiding om veilig te redeneren vanuit de incrowd van vaste 
bezoekers, doorsneeleden, traditionele geestverwanten – bij 
het laatste speelt ook een imagokwestie (‘religie is voor oude 
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mensen, gehecht aan hun routines’). Daarnaast zal zo’n kerk 
haar sociologische blik aanscherpen (voor maatschappelijke 
actie en reactie, voor haar publieke rol, voor lokale verschil-
len, groepsculturen e.d.). Zingeving bestaat nooit à l’état pur, 
maar is altijd ingebed in de menselijke leefwereld. Een kerk die 
haar actieradius wil verbreden, ontkomt er ook niet aan na te 
denken over het aanbieden van meer individuele trajecten en 
diversiteit. Zij heeft aandacht voor het belang van levensfases 
en de pluriformiteit van moderne leefstijlen. Tegelijkertijd 
bewaakt ze de kernelementen van haar eigen identiteit (zie 
boven) – herkenbaarheid is een groot goed in een veelkeuze-
maatschappij. Ze gaat experimenten of nieuwe technieken 
niet uit de weg en wil leren van succesnummers (bijvoorbeeld 
virtuele kerk). Ze investeert in maatschappelijke vaardighe-
den, scholing en goed onderzoek, sluit aan bij locale issues en 
onderkent het belang van kleine, informele groepen als dra-
gers van haar cultuur. Ze heeft weet van de sterk toegenomen 
levensbeschouwelijke dynamiek en schept meer mogelijkheden 
tot circuleren (o.a. via korte contacten en contracten). Ze pro-
beert netwerken te ontwikkelen waarin mensen kunnen door-
stromen als ze in een nieuwe levensfase belanden en nieuwe 
interesses omarmen en werkt vaker met modules, in plaats van 
alleen totaalpakketten aan te bieden (via een soort ‘slikken of 
stikken’ mentaliteit). Ze weet dat religie een multidimensioneel 
fenomeen is, zet bijvoorbeeld niet alleen in op geloofsinhouden 
en moraliteit, maar ook op beleving, nieuwe rituelen, sociale 
verbondenheid. Zo’n kerk is alert op haar maatschappelijke 
omgeving. En ze is niet bang haar vaste plaats te verlaten en 
naar de mensen toe te gaan, als een rondreizende predikster.
 Jezus zelf en Paulus zijn de bekendste voorbeelden van 
rondreizende predikers in het vroege christendom. Ik zou zeg-
gen: ‘Neemt hier exempel an!’ In het hedendaagse Nederland 
hebben we behalve huismussen, ook ijsvogels nodig. Vier 
eeuwen terug strekte er daarvan eentje zijn vleugels, niet ver 
van mijn woonplaats Zoetermeer. Daar trok in de zeventiende 
eeuw de Remonstrantse predikant Passchier de Fijne (1588-
1667) rond door de regio. Omdat het preken hem door de 
overheid verboden was, deed hij dat in vele vermommingen 
en op allerlei schuilplaatsen. Achtervolgd door schouten en 
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baljuws dook deze vrome Zorro overal op en liet hij bij nacht 
en ontij hardnekkig Gods woord opklinken. In de winter van 
1620 maakte hij definitief naam in de geschiedenisboeken. Op 
een heldere januarimorgen, na een paar dagen van strenge 
vorst, kleedde Passchier zich wampjes aan, knoopte een 
blauwe zakdoek om zijn hals en besteeg een slee die achter een 
paard was gehangen. Daarmee gleed hij het ijs van de Gouwe, 
nabij Gouda, over, al predikend tot een schare achter hem aan 
schaatsende volgelingen. Na de preek zong het hele gezel-
schap een psalm, verder schaatsend achter de vanaf zijn slee 
dirigerende Predikant, uiteindelijk tot aan Waddinxveen toe. 
Zo verwierf Passchier de Fijne onder de Goudse remonstranten 
de bijnaam en schuilnaam ‘het ijsvogelken’.139 
 De mobiele Passchier wist zich in goed Bijbels gezelschap. 
De God van Israel is een reisgod. Abraham stuurt hij van Ur 
naar Kanaän, van Mesopotamië naar de Nijldelta. Hij veror-
dent een exodus, weg van de vleespotten van Egypte, en Mozes 
leidt zijn volk door de Sinai naar het Beloofde Land. Jezus 
wordt op reis geboren, hij trekt met zijn leerlingen rond door 
Palestina en noemt zich ‘de weg, de waarheid en het leven’.140 
Paulus was een groot reiziger, net als de drie Wijzen uit het 
Oosten (van wie de wereldwijze ontheemdheid zo fraai is 
beschreven in The journey of the magi van T.S. Eliot). In de Bijbel 
wordt heel wat afgereisd: door de barmhartige Samaritaan 
en zijn protegé, door de bouwers van de toren van Babel en 
door Hagar en Ishmael na hun verbanning. Door David, op 
de vlucht voor Saul. Door Lot en Jacob, door Jacobs familie en 
door zijn zonen. Door Jozef, op zoek naar zijn broers – de lijst is 
eindeloos. Niet in de vorm van de Grand Tour, die in later eeu-
wen populair zou worden in de betere kringen, of op zoek naar 
fotogenieke exotica en ongerepte natuur, zoals in de reisgidsen 
van hedendaagse reisbureaus, maar omdat er zaken geregeld 
moesten worden, uit bestuurlijke overwegingen, en vooral: 
gedreven door uiterlijke of innerlijke noodzaak. Het ging er 
vaak ruig aan toe. ‘Driemaal heb ik schipbreuk geleden,’ ver-
telt Paulus, ‘een hele nacht en dag heb ik in de diepte door-
gebracht.’ Overal loerde het gevaar: woeste rivieren, duistere 
steden en verlaten woestijnen, moordenaars, roversbenden en 
oplichters. Met de woorden van Paulus: ‘In arbeid en moeite, 
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in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menig-
maal, in koude en naaktheid.’ (2 Korinthiërs 11: 25-27).
 Vandaag de dag gaat het er wat sneller en veiliger aan toe, 
maar hangen de woorden reizen en pelgrim in de lucht. De 
afgelopen jaren is er een gestage stroom van boeken gepubli-
ceerd over het onderwerp en dan bedoel ik niet alleen vanuit 
wetenschappelijk hoek. Margriet van der Kool-Dijkstra, Frank 
van Rijn, Carolus Verhulst, Herman Vuijsje, Karin Snoep en 
Nelleke Bos zijn een paar van de Nederlandse auteurs die alle-
maal recentelijk een boek schreven met in de titel het woord 
‘pelgrim’.141 Het is niet het type pelgrimage van John Bunyan 
in zijn The pilgrim’s progress. Die wist nog voordat hij op weg 
ging al precies waar hij heen wilde en zag alles wat hem ver-
der overkwam alleen maar als hinderlijke obstakels bij het 
bereiken van zijn bestemming. Het is ook een ander soort pel-
grimage dan die van de vermaarde Pilgrim Fathers, religieuze 
puristen waarbij de reis het karakter van een vlucht had, ver 
weg van de Engelse decadentie, op zoek naar een oord waar ze 
hun rechtlijnige zelf konden zijn. Evenmin is de tocht gericht 
op het staartbotje of ringvingerkootje van een of andere hei-
lige, opgebaard in een Roomse kathedraal. Maar waarop dan 
wel? 
 Het latijnse peregrinus had oorspronkelijk niet per se een 
religieuze betekenis, maar verwees naar een vreemdeling, 
reiziger of immigrant. De pelgrim die met de zegen van zijn 
kerk afreist naar een heiligdom, voorzien van staf en buidel, 
is een schepping van de middeleeuwen. Die is het beeld gaan 
bepalen, van Geoffrey Chaucer (ca. 1343-1400) en Birgitta 
Birgersdotter (beter bekend als Birgitta van Zweden, 1303-1373) 
tot Herman Vuijsje (1946-) en Shirley MacLaine (1934-), die 
niet alleen een knapzak maar ook een gsm en een laptop 
meenamen – de tijden veranderen. Verslagen van pelgrima-
ges zijn populair, op internet en in de boekhandel.142 Het gaat 
daarbij veelal om pelgrims in de oorspronkelijke betekenis van 
het woord: de nieuwkomer, de passant, de geïnteresseerde 
buitenstaander, die ons en onze vanzelfsprekendheden met 
frisse ogen bekijkt en daarbij ook zichzelf nimmer vergeet. 
Een pelgrimage gaat niet alleen ergens naar toe, zij gaat ook 
ergens vandaan. Net als in eerdere eeuwen hebben moderne 
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pelgrims heel uiteenlopende motieven om op bedevaart te 
gaan, nieuw is wel de grote nadruk op psychologische beweeg-
redenen, op zelfspiritualiteit en persoonlijke ervaring, op het 
verlangen de dagelijkse sleur, leefritmes en prestatiedruk te 
doorbreken en via de tocht ruimte te scheppen voor vrijheid en 
zelfbezinning.143 De aankomst is een extraatje, vooral de tocht 
zelf is van belang.144 ‘Waarom zou een mens eigenlijk ergens 
aan willen komen?,’ schrijft Herman Vuijsje. ‘Onderweg zijn, 
daar gaat het om. Start of finish zijn niet van belang – dat zijn 
begrippen uit een andere wereld (...).’145

Reisvaardig en geloofwaardig

Er zijn vaker periodes geweest waarin zwerflust de Westerse mens beving. 
Studenten, ambachtsgezellen, soldaten, kunstenaars, kooplui, boetepre-
dikers: allemaal dwaalden ze in hun tijd door de wereld. Van de grote 
volksverhuizingen tot het tijdperk van de grote ontdekkingsreizen, van 
de Wanderlust van de Romantiek tot de Wandervögel die rond 1900 hun 
wandelschoenen aanbonden: mensen die de blik tot ver over de grenzen 
van de locale gemeenschap richten, op weg naar onbestemde verten. 
Niet altijd kan een beroep gedaan worden op kloosterlijke gastvrijheid. 
De thuisblijvers, verknocht aan op tijd aan tafel en het lokale nieuws, zien 
het gedool vaak met lede ogen aan en treden soms de trekker met enig 
wantrouwen tegemoet. In Il milione (‘De beschrijving van de wereld’) 
vertelde Marco Polo over zijn verbazingwekkende reiservaringen,146 maar 
zijn mede- Venetianen zagen hem als een opdisser van sterke verhalen en 
gaven hem schamper de titel van zijn boek als bijnaam. Toen Columbus 
op een van zijn reizen was teruggekeerd van Cuba en Haïti (de Japanse 
archipel, dacht hij zelf) werd hij aanvankelijk in Lissabon en Spanje met 
scepsis bejegend.147 Hadden Marco en Christoffel foto’s en filmbeelden 
meegebracht van hun reizen, dan zouden ze tot enkele decennia terug 
waarschijnlijk wel serieus zijn genomen. Vandaag de dag is dat niet zo 
zeker. Met een Apple en wat applicaties valt beeldmateriaal in een hand-
omdraai te manipuleren. We zijn sophisticated geworden en op onze 
hoede geraakt ten aanzien van wat als de ‘realiteit’ wordt gepresenteerd. 
Tegelijkertijd – o paradox – modelleren we ons gedrag als nooit tevoren 
naar wat de media ons voorspiegelen: als we rouwen om bekende land-
genoten, als we juichen in een voetbalstadion, als we de politie bellen 
omdat er ergens een plastic tasje is blijven liggen, waarna die vervolgens 
met vaste hand het complete treinverkeer stil legt.
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Quest is best

Het bestendige wordt zelden als opmerkelijk ervaren. Ons 
denken vertoont de neiging ‘de coulissen van ons bewustzijn’ 
(zoals Robert Musil ze heeft genoemd148) over het hoofd te zien 
– de dingen van onze vertrouwde wereld, de sleur van onze 
dagelijkse bezigheden, de mensen die steeds in onze nabijheid 
verkeren. Om iets scherper in het vizier te krijgen, de details 
ervan te zien, helpt het om een tijdje ervan weg te kijken; rei-
zen is een beproefd middel om je bril op te poetsen. 
 De geestelijke ontdekkingsreis kom je in de sociaalweten-
schappelijke theorievorming regelmatig tegen. Daniel Batson 
spreekt van een ‘quest-orientation’ en Colin Campbell con-
cludeert dat ‘[…] er in de afgelopen decennia een grote ver-
schuiving heeft plaatsgevonden, niet zozeer van geloof naar 
ongeloof als wel van geloof naar zoekgedrag.’149 Wade Clark 
Roof schreef uitvoerig over de baby boomers als een ‘gene-
ratie van zoekers’.150 De Franse godsdienstsociologe Danièle 
Hervieu-Léger maakt een onderscheid tussen wat zij noemt 
de ‘bekeerlingen’ (of convertis) en de ‘pelgrims’ (of pèlerins).151 
De eerste groep heeft voor een vast omlijnde religie gekozen, 
de tweede ziet zich vooral als mensen die op weg zijn, op 
zoek naar meer betekenis, naar werkelijk doorleefde zin, mis-
schien wel naar zichzelf. In een tijd waarin allerlei traditionele 
godsdienstige instituties afbrokkelen, wordt het laatste model 
steeds belangrijker. Daarin gaat het niet zozeer om het je con-
formeren aan de voorschriften van een organisatie of om mas-
sale rituele samenkomsten in een vast en voorgegeven ritme. 
Centraal staat eerder de persoonlijke spirituele ontdekkings-
tocht en het delen van de emotionele en religieuze gevoelens 
die daarmee verbonden zijn. Spiritualiteit is een werkwoord in 
deze kring. 
 Als laatste voorbeeld noem ik de Amerikaanse socioloog 
Robert Wuthnow, een man die sneller een sociologische studie 
schrijft dan God kan lezen. Hij constateert een ontwikkeling 
van dwelling naar seeking op het terrein van de spiritualiteit.152 
De stabiele, veilige ‘woongerichte spiritualiteit’ contrasteert 
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hij met de meer dynamische en open ‘zoekgerichte spiritua-
liteit’.153 De woonspiritualiteit beleefde haar hoogtijdagen in 
de jaren vijftig, toen de kerk als Huis van God het centrum 
vormde waaromheen het godsdienstige gezinsleven van de 
Familie Doorsnee draaide. In de loop van de jaren zestig nam 
de populariteit van zoekspiritualiteit toe, toen mensen zich 
gaandeweg, steeds meer buiten elk kerkplein om, gingen 
oriënteren op zingeving. Terwijl de woonspiritualiteit steeds 
meer dreigde te vergroeien met conservatief verzet tegen het 
moderne leven en met denkbeelden die werden uitgestald ach-
ter kogelvrij glas, raakte de zoekspiritualiteit in de loop van de 
jaren tachtig en negentig met haar beentjes van de grond. Ze 
zweefde weg op roze wolkjes als holisme, ietsisme, persoonlijke 
ervaring en ontwikkeling. Ze ging vooral op zoek naar de gees-
telijke impuls die al het leven bezielt.
 Over de spiritualiteit van de toekomst schrijft Wuthnow: 
‘Het punt is niet om bepaalde geïsoleerde activiteiten te ver-
heffen boven de rest van het leven, maar om de geestelijke 
impuls die al het leven bezielt te elektrificeren.’154 ‘To electrify 
the spiritual impulse that animates all of life’ – dat kan op vele 
wijzen: bijvoorbeeld via gebed of meditatie, via wat je leest, 
hoort of om je heen ziet, via de contacten met medemensen en 
wat je daarin raakt. Het innerlijk kompas moet ons door het 
labyrint van het moderne leven leiden, niet de sjablonen van 
de traditie, culturele vanzelfsprekendheden of sociale controle. 
Doel is niet zozeer het bereiken van een uiteindelijke bestem-
ming of definitieve levensvisie — meer pilgrim’s process dan 
pilgrim’s progress dus.
 Als de tekenen niet bedriegen, dan heeft Wuthnow gelijk 
en is er een ontwikkeling gaande van woonspiritualiteit naar 
zoekspiritualiteit. ‘Woonspiritualiteit’ is verbonden met ves-
tingen, kloosters en abdijen, met de verhalen van de Hof van 
Eden en het beloofde land. Je vindt haar in extreme vorm in 
de stabilitas loci van kloosterorden: de gelofte het klooster of de 
abdij niet te verlaten.155 Zij bestaat uit tempelreligie en bloeit 
in de tijd van koningen en priesters. Bij het tweede model van 
spiritualiteit gaat het er anders aan toe. ‘Zoekspiritualiteit’ is 
tabernakelreligie, het geloof van pelgrims en gasten. Zij is een 
voorbeeld van de mobilisering van religie en verbonden met 
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de Diaspora, met profeten en Richteren, met woestijnmystici 
en rondtrekkende predikers.
 Net als het woord ‘zoeker’ drukt het begrip ‘pelgrim’ iets 
uit over de moderne ervaring. Veel mensen hebben Gods oude 
woning verlaten, maar Hem zelf daarmee nog niet uit het oog 
verloren. Dat ze weinig banden met de kerken hebben, bete-
kent niet dat ze nergens in geloven – verhuizen is iets anders 
dan dakloos zijn. Het brengt wel beweging met zich mee. En 
een nieuwe omgeving, ook nieuwe spullen vaak. ‘Tradition 
cannot mean standing still,’ vond Thomas Stearns Eliot.156 In 
zijn bestseller Het algemeen betwijfeld christelijk geloof schreef 
Harry Kuitert: ‘Wanneer we haar als zoekontwerp opvatten, 
kunnen we veel ontspannener met de christelijke traditie 
omgaan dan we vroeger geleerd hebben. De traditie is niet om 
te “slikken”, ze is om ermee op pad te gaan.’157 Drie voorbeel-
den nu waarin dat gebeurt.
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Geloofsvernieuwing (3x)

Hij werd geboren in wat nu Algerije heet als de zoon van Ber-
bers. Hij had een drankzuchtige vader die in overheidsdienst 
was en vroeg overleed. Zijn moeder was een vroom christen. 
Hij was een sensuele man met een wat onbesuisd karakter, 
een licht ontvlambaar temperament. Nadat hij zich, 32 jaar 
oud, had bekeerd tot het christendom bad hij: ‘Heer, geef mij 
kuisheid en onthouding, maar doe het niet meteen!’ (da mihi 
castitatem et continentiam, sed noli modo).158 Hij kende ‘een geva-
rieerd en schaduwrijk liefdesleven’ (variis et umbrosis amoribus), 
zoals hij later zou schrijven. Vijftien jaar had hij een innige 
relatie met een minnares, met wie hij een zoon kreeg; in zijn 
autobiografie vertelde hij later hoeveel pijn het hem deed de 
relatie te verbreken. Al vroeg in zijn leven kwam hij via zijn 
moeder in aanraking met het christelijk geloof, maar vond 
dat aanvankelijk maar een dooie boel. Liever las hij Plato, 
Aristoteles, Cicero en Plotinus, flirtte hij met het scepticisme, 
het manicheïsme, het neoplatonisme. Hij beschikte over een 
fenomenaal geheugen en maakte carrière als professor in de 
retorica. Na zijn overgang tot het christendom en wijding, half 
tegen zijn wil, tot priester werd hij een even vurig gelovige als 
onvermoeibare schrijver (113 boeken, honderden brieven en 
meer dan vijfhonderd preken zijn van hem bekend). In zijn 
boeken legde hij de nadruk op de vrije wil en het menselijk 
vermogen tot moreel oordelen. Diep in ons zelf kijken en dan 
voor God kiezen is God kennen, meende hij. Hij schreef: ‘En 
dan gaan de mensen er op uit om met verbazing te kijken naar 
de hoge bergtoppen, naar de machtige golven van de zee, 
naar de brede stromen van de rivieren, de wijdheid van de oce-
aan en de banen van de gesternten, maar voor zichzelf hebben 
ze geen aandacht […].’ En ook: ‘De haren van een mens zijn 
gemakkelijker te tellen dan zijn gevoelens en de bewegingen 
van zijn hart.’159 
 Er was een andere man, met gitzwarte en vriendelijke ogen. 
Klein en mager van gestalte, met tengere handen en een wel-
luidende, krachtige stem.160 Van gegoede komaf en met een 
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rijke lakenkoopman als vader. Hij kende een zorgeloze jeugd, 
leefde als een bon vivant, stond bekend om zijn zonnige karak-
ter en beschikte over een uitzonderlijk charisma. De naam 
waaronder hij bekend werd, is eigenlijk een bijnaam, die ver-
wees naar zijn vaders passie voor Frankrijk, Franse literatuur, 
vooral de lyrische poëzie. Ook hij had een bekeringservaring 
en wendde vervolgens het familiekapitaal aan om een verval-
len kerk te herbouwen. Toen zijn vader hem daarop aansprak, 
keerde hij zijn fortuin de rug toe en koos definitief voor de 
armoede, net als de Boeddha 1700 jaar daarvoor deed. Van de 
dandy, raddraaier en pias van de lokale jeunesse dorée werd 
hij een biddende dwaas, een zingende zwerver en prekende 
bedelaar, barrevoets voortgewaaid door de Heilige Geest.161 
Hij vond dat de kerk teveel zitvlees had gekregen, te log was 
geworden. Zij moest haar ankers lichten, mobiel worden. De 
straten en pleinen op trekken, weg van de schemerige besloten- 
heid van haar bastions, om daar te prediken, het oor te luiste-
ren te leggen bij het volk en de mensen zonder omhaal bij te 
staan waar ze maar leefden. Spiritualiteit zag hij niet als iets 
dat zich hoog boven de leken verhief, trouwens ook niet als een 
mannenzaak. Als haar doel zag hij vooral het bewegen van 
het hart en niet alleen het overtuigen en onderwijzen van het 
intellect.162 ‘Wij waren onontwikkeld en aan iedereen onderda-
nig,’ blikte hij terug in zijn testament. Hoewel een uitstekend 
prediker, was hij toch vooral wat Max Weber een exemplari-
sche profeet noemde163: hij onderwees door zelf het goede voor-
beeld te geven.
 En dan was er nog een derde man, die net als de eerdere 
twee een soort mystieke ervaring had.164 Waarna hij zijn lid-
maatschap van de humanistische broederschap opgaf en 
gefascineerd raakte door innerlijke vroomheid. Zijn kleine, nu 
eens twinkelende, dan plotsklaps vlammende, bruine ogen 
werkten hypnotiserend op gesprekspartners.165 Hij bezat de 
gave van de poëzie, maar als hij kwaad werd, kon hij zich ook 
zeer ongepolijst uitdrukken. Hij beschikte over een fraaie tenor-
stem, maar gebruikte die soms wat grofgebekt, want hij was 
een humeurig en licht geraakt type. Hij was een zeer fanatieke 
monnik, een tobberige priester en een scherpzinnige hoogle-
raar theologie, gedrongen en robuust van gestalte, de zoon 
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van een pragmatische mijneigenaar, die de carrière van zijn 
zoon als een verspilling van opleiding en talent beschouwde. 
Op zijn zevenentwintigste toog hij naar Rome, de stad waar 
Leonardo, Michelangelo en Rafaël hun meesterwerken schie-
pen, maar waar ook corruptie en cynisme floreerden onder 
de kerkelijke hiërarchie. Hij was geschokt. Eenmaal weer thuis 
trok hij zich aanvankelijk terug, verdiepte zich in de kerkvaders 
en had enkele jaren nodig om zijn standpunten te laten rijpen 
en genoeg moed te verzamelen. Dan is zijn besluit genomen en 
treedt hij voor het voetlicht met een radicale afwijzing van elke 
institutionele opsmuk en kerkelijke autoriteit en met een visie 
waarin de nadruk ligt op de Bijbel als uitsluitend baken voor 
de christen. Op het geloof en Gods ontfermende genade als 
godsdienstige peilers en enige hoop op verlossing. Nooit ver-
liest hij de beperkingen van gewone stervelingen uit het oog. 
‘Als de duivel je plaagt met sombere gedachten, ga er dan eens 
op uit, laat je een drankje inschenken of wissel wat schuine 
moppen uit,’ schreef hij. En ook: ‘Vaak kwelt de duivel mij met 
vragen tot het zweet op mijn voorhoofd staat en dan zeg ik ten-
slotte tegen hem: ga toch weg en leg dat alles maar aan God 
voor!’166

 Aldus een hink-stap-sprong door 1200 jaar godsdienstge-
schiedenis die eindigt bij de grote hervormers van de zestiende 
eeuw. Augustinus (354-430), Franciscus van Assisië (1182-1226) 
en Luther (1483-1546) – want om die gaat het, zoals u waar-
schijnlijk al had begrepen – kenden alle drie een keerpunt in 
hun leven. Niet als gevolg van gestaag voortschrijdend inzicht, 
maar via een diepe persoonlijke crisis verlieten zij de tredmo-
len van hun milieu en tijd om op zeker moment nieuwe wegen 
naar boven in te slaan. En toen zij zich, daar eenmaal aange-
komen, tenslotte omwendden, zag de wereld er anders uit en 
vertoonde zij een nieuwe structuur. Maak het nieuw! De leer 
en praktijk die zij vervolgens ontwikkelden had – elk op zijn 
eigen wijze – betrekking op de verinnerlijking van het geloof.167 

En dat is – ook in het derde millennium van onze jaartel-
ling - een uitermate eigentijds thema. Aan het begin van alle 
godsdienst staan individuen met een bijzondere ervaring en 
hun drang die te delen. De rij is lang en omvat een Boeddha, 
Paulus en Augustinus, een Franciscus, Luther en Mohammed. 
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Uitgewerkte geloofsleren en dogma’s, priesterkasten, kerkelijke 
bureaucratieën en ambtshiërarchieën, collectieve rituelen en 
gewijde ruimtes, concilies en synodes (maar ook het instellen 
van bijzondere leerstoelen en het houden van oraties): dat 
alles komt pas later. 
 Op allerlei momenten, op vele plaatsen is het gebeurd. Op 
weg naar Damascus, met een valpartij. In een Milanese tuin, 
met het geluid van zingende kinderen. Op straat, nabij Assisi, 
bij de ontmoeting met een melaatse zwerver. In de Thüringer 
bossen, angstig schuilend tijdens een onweer. In de Saoedische 
bergen, via een visioen, in een grot. Op tal van momenten en 
plaatsen kan het opnieuw gebeuren, misschien wat minder 
spectaculair. Bij het ziekbed, de dood van een dierbare of bij 
een geboorte. Tijdens een massale herdenking. Verstild op een 
heilige plek of dwalend door de majestueuze natuur. In uiter-
ste eenzaamheid of juist in diep contact met een medemens. 
Opgetild door de liefde. Terwijl het leven je aangrijnst of juist 
in opperste euforie. Dat soort gebeurtenissen kunnen mensen 
door elkaar schudden, terugwerpen in zichzelf, maar ook de 
gordijnen openschuiven naar een nieuw licht, al is het maar 
even. Het zijn – zo maakt onderzoek duidelijk – voor jong en 
oud belangrijke aanleidingen tot gebed.168 
 Drie keer Saulus die Paulus wordt, maar ook drie modellen 
van godsdienstigheid en van kerk-zijn. Uit de diepste diepten 
toch in vertrouwen opzien naar God. De naastenliefde als 
kloppend hart van de geloofspraktijk. Geloof niet alleen als 
troost maar ook als uitdaging die soms de sloop van heilige 
huisjes vraagt. Opbouw van de kerk, naar buiten dragen van 
de kerk, verandering van de kerk. Graag had ik de drie wegbe-
reiders als hoogleraar gezien aan de Protestantse Theologische 
Universiteit, ze zouden zeker heel bijzondere hoogleraren zijn 
geweest. Helaas, dat zit er niet in. U zult het met mij moeten 
doen.
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Hemeldak

‘Nog altijd, in het oude Frankrijk, verschijnt de kathedraal 
eerder aan de horizon dan de stad. Plotseling duikt vanachter 
de golvende hellingen, ijl en grijs, de akropool met den bussel 
torens. Zij verzinkt, herrijst, bergt zich op, herverschijnt, ver-
dwijnt. Ineens is zij vlakbij: berg gekapte puimsteen, die iriseert 
tegen de lucht. Daar is de stad, verweerd bivak rond de kan-
ten Ark. En ieder, die eindelijk de stad binnenrijdt en, aan de 
overkant van een trage stilglinsterende rivier – boven de daken 
van de grand siècle en de schoorstenen van de achttiende 
eeuw – het kathedrale schip ziet stevenen, zonnekaatsend met 
honderd ramen, breeduit met de dubbele roeiriemen van haar 
luchtbogen, staat met zijn gedachte reeds voor de verminkte, 
glorieuze portalen. [...] En ineens splijt het stadshart open en 
spat de gevel omhoog en het waait.’ Aldus een van de grote 
stilisten onder onze historici, de archeoloog en kunsthistoricus 
Frits van der Meer, in zijn kleine meesterwerk Geschiedenis van 
een kathedraal.169 En dat zijn dan nog maar de openingszinnen.
 Majestueus uittorenend boven alles en iedereen; de kathe-
dralen zijn een stenen encyclopedie en volksbijbel, gewijde 
ruimte, voorportaal van de hemel en adembenemende pronk-
zaal ineen. Het is een architectuur waarmee ik niet ben opge-
groeid (ik ben meer van de kleine, zeer gereformeerde kerkjes 
in de dorpen rondom Kampen: IJsselmuiden, Genemuiden, 
Zwartsluis, Staphorst). Maar het is er wel een waarbij ik mij 
altijd thuis heb gevoeld, verstolen in de deemoedig stemmende 
anonimiteit en omarmd door de al zoveel eeuwen hoog oprij-
zende luister van de immense sacrale ruimte. De kerk kan een 
burcht zijn, een herberg en een tempel, zoals De Roest heeft 
gesteld170 – een echte kathedraal is het alle drie. 
 Burcht, herberg, tempel: het zijn drie kerkmodellen. De 
burcht is de gemeente, waarin van de leden betrokkenheid 
wordt gevraagd; iedereen zet zich in. De herberg is de ‘tussen-
vorm’: er zijn betrokken leden, die als ‘obers’ de herberg draai-
ende houden, maar ook voorbijgangers, die even langswippen. 
De tempel ten slotte is er vooral voor de kruispunten van het 
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leven, voor de rituelen van doop, huwelijk en begrafenis, en 
speelt alleen in op de behoeften van mensen die komen in- en 
uitlopen wanneer het hen schikt. Aldus de uitleg die De Roest 
eraan heeft gegeven.171 Dat is wel vooral geredeneerd vanuit 
de aanbodzijde, de beschikbare voorzieningen. Maar een 
hotelgids is iets anders dan een reisgids en de realiteit is inmid-
dels dat velen net zo lief in de open lucht slapen en in het 
vrije veld bivakkeren. De eerder beschreven drie wegbereiders 
passen eigenlijk geen van drieën bij deze kerkvormen. Luther 
dichtte over ‘een vaste burcht’, maar hij had het over zijn God. 
De kloostergemeenschap als herberg, waar de reiziger gastvrij 
ontvangen wordt en verzorgd alsof het Christus zelf is, staat 
ook in de regel die Augustinus aan het eind van de vierde eeuw 
opstelde, maar hij had toen al heel wat omzwervingen achter 
de rug en was ook daarna niet het type van pantoffels bij de 
open haard. En het kerkje van San Damiano speelde een cruci-
ale rol in de ommezwaai die Franciscus (in 1205) doormaakte, 
maar hij bad toch het liefst buiten, onder de armen of in de 
vrije natuur. In kerken en behuizingen verwijlen wij slechts 
korte tijd als vreemdelingen en pelgrims, schreef Il Poverello d’ 
Assisi in zijn testament. 
 Burcht, herberg, tempel. Maar hoe staat het met de kerk 
als tent, als onderkomen van trekkers, zwervers, nomaden? De 
kerk als informele groep? De kerk als oploopje, soms zomaar 
op een plein of in een park? De kerk als gespreksthema?172 De 
kerk als virtuele gemeenschap van deelgenoten op internet? 
Moeten we niet naar een mobielere, meer dynamische opvat-
ting van kerkelijkheid? Een kerk zonder muren? Naar wat Henk 
de Roest ‘een netwerk van kerkplekken’ en Huub Oosterhuis 
een ‘netwerk van huizen voor “bezield verband’’ noemt?173 
Moeten we niet verder kijken dan de publiekelijke, maatschap-
pelijk zichtbare vormen van kerk-zijn?174 
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Uitpeilen

Iedere visser weet dat de visstek eerst moet worden uitgepeild, 
om de diepte van het viswater en de structuur van de bodem 
vast te stellen. Naast de stroming en de weersgesteldheid bepa-
len die in belangrijke mate het materiaal dat hij het beste aan 
kan wenden voor een succesvolle vangst. Ik zou zeggen: dat 
geldt ook voor ‘vissers naast God’. De sociale omgeving, de 
maatschappelijke dynamiek en de diepgang van de metingen 
en analyse zijn alle van invloed voor wat zal worden aange-
troffen met betrekking tot de stand van de religie. Voor een 
socioloog is de eerste impuls dan niet de vraag waar het bij die 
vernieuwing om zou ‘moeten’ gaan, geredeneerd vanuit Bijbels 
perspectief, of hoe zij gewaardeerd kan worden in het licht van 
de christelijke leer. Hij of zij zal eerder geneigd zijn eerst eens 
te kijken hoe het er eigenlijk feitelijk aan toe gaat en hoe dat 
door mensen wordt gepercipieerd, wat voor soort mensen erbij 
betrokken is en op welke wijze, wat die mensen samen delen 
en hoe de sociale contacten georganiseerd zijn, wat de sociale 
context is en hoe het een en ander maatschappelijk uitwerkt. 
Waarbij aangesloten kan worden bij de sociaalwetenschap-
pelijke theorievorming en de veronderstellingen die daarvan 
afgeleid kunnen worden. De missie van de godsdienstsocioloog 
is niet de validering of verspreiding van Gods Woord, maar een 
analyse van wat dit doet met mensen als sociale wezens.175

 Natuurlijk heeft de sociologie de wijsheid niet in pacht; 
sterker: zij wantrouwt zelfs van nature wat als wijsheid geldt. 
Het is al eens eerder geconstateerd: de socioloog is als socioloog 
een gepatenteerd agnosticus, die de sociale werkelijkheid, 
ook die van de gelovige, bestudeert etsi deus non daretur. Het 
sociologische credo laat zich samenvatten met een uitspraak 
van de drug dealer uit de opera Porgy and Bess: ‘It ain’t neces-
sarily so!’ Dat veronderstelt relativeringsvermogen, ook waar 
dit niet zo gewaardeerd wordt. Daarbij is het goed te blijven 
beseffen dat de evangelisten al net zo min als Augustinus of 
Luther godsdienstsociologen waren. Net als veel hedendaagse 
verspreiders van de Blijde Boodschap waren het overrompelde 
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gelovigen met een hart dat overliep van wat het had ervaren. 
Als Matheüs et al. wel sociologen waren geweest dan was het 
Nieuwe Testament uitgedraaid op een reader waarin Jezus 
vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd wordt aan de 
hand van Amerikaanse voorbeelden, met in de voetnoten alle 
eerdere publicaties van de editors en als bijlage de uitslagen 
van een enquête, gehouden onder de inwoners van Kafar-
naüm. Maar of dat boek zou zijn uitgegroeid tot de grootste 
mondiale bestseller die de Bijbel is? Ik waag het te betwijfelen. 
Godsdienstsociologie wordt niet beoefend in steriele labo-
ratoria, zij moet niet ontaarden in onleesbaar en routineus 
geneuzel rondom grafieken die eerder lijken te verwijzen naar 
de inhoud van een wekkerradio dan naar het handelen van 
mensen. Het streven moet zijn recht te doen aan de belevings-
wereld van de gelovige en daar is meer voor nodig dan wat 
jargon en een telraam. Van de andere kant is het nog altijd 
aanwezige wantrouwen in veel kerkelijke kringen tegenover 
wetenschappelijk onderzoek even naïef als misplaatst. De 
ontkerkelijking is een constatering, geen creatie van de sociale 
wetenschappen. Het is niet de uitslag van de barometer die het 
weer verandert.
 In het huidige Nederland – we hebben het als Sociaal en 
Cultureel Planbureau in meerdere rapporten vastgesteld – 
bestaat een grote hunkering naar gemeenschap, naar saam-
horigheid en solidariteit, zolang die maar niet van boven 
opgelegd wordt met voorbijgang aan de persoonlijke iden-
titeit.176 Met een catchphrase heeft Grace Davie (wat betreft 
Europa) gesproken van een tendens naar ‘believing without 
belonging’, maar daarnaast lijkt er heel vaak ook sprake te 
zijn van een ‘longing for belonging’ en neofundamentalisme is 
slechts één van de manifestatiewijzen daarvan.177 Nog steeds is 
er behoefte aan kerken met een vast adres, gebouwd uit zware 
steen, met onwrikbare fundamenten, aan kerken die van verre 
herkenbaar zijn en daarom als baken kunnen fungeren.178 
Maar tegelijkertijd zijn de mensen erbuiten volop in beweging 
en lang niet altijd in dezelfde richting. De centrifugale dyna-
miek vraagt een grote flexibiliteit van een kerk die zich niet 
wil terugtrekken op een eigen eiland; bestuurderen kunnen 
zich dan niet langer opstellen als de onverstoorbare kapitein 



75

van een mammoettanker met een kilometerslange remweg. 
De ontwikkelingen blijven niet beperkt tot de godsdienstige 
wereld. In een individualiserende cultuur organiseren mensen 
steeds vaker hun eigen sociale omgeving, al maken zij daarbij 
niet zelden gebruik van bestaande organisaties, die dan een 
facilitaire rol krijgen toebedeeld of gezien worden als knoop-
punten van communicatie en expertise, een soort servers in 
de netwerksamenleving. Bijna een op de zes kunstbeoefenaars 
bijvoorbeeld beoefent zijn hobby in informeel verband, van de 
Nederlandse amateursporters is bijna de helft niet aangesloten 
bij een vereniging, een derde beoefent zijn liefhebberij in een 
zelfgeorganiseerd verband.179 En nieuw is het allemaal ook 
niet. Geïnspireerde kleinschalige en informele groepen hebben 
heel dikwijls de grassroots van het religieuze leven gevormd 
en aan de wieg gestaan van religieuze verschuivingen. De 
eerste christengemeenschappen vormden een soort netwerk 
van informele groepen en huiskamergemeenten.180 Zo begint 
het ook vandaag de dag nog steeds, bij menige afscheiding in 
lokale gereformeerde gemeenschappen. Zo ziet het er ook uit 
bij veel samenkomsten van christenmigranten. En bij de alter-
natieve spiritualiteit die tot voor kort door het leven ging als 
new age is dat niet veel anders.181 
 Tussen de nationale inbedding van het godsdienstig en 
kerkelijk leven en de individuele religiositeit van mensen, zoals 
onderzocht via bevolkingsenquêtes of persoonlijke interviews, 
ligt het uitgebreide onderzoeksgebied van dit soort informele 
groepsvorming, de lichte gemeenschappen en de lokale gods-
dienstige initiatieven. Daar gebeurt veel wat ook vanuit het 
perspectief van een vitale civil society, maatschappelijke par-
ticipatie en de creatie van sociaal kapitaal relevant is.182 Tegen 
die achtergrond is enkele maanden terug vanuit het Sociaal en 
Cultureel Planbureau een (bescheiden) onderzoek gestart naar 
informele groepen183 binnen religieuze gemeenschappen, in 
het kader van informalisering en religieuze vernieuwing. Het 
project vormt een vervolg op de bundel over informele groepen 
die we begin 2011 publiceerden en waarin het terrein voor het 
eerst verkend is.184 Bij zo’n scp project ligt het accent niet op de 
praxis in dienst van het evangelie, de diaconiek, gemeenteop-
bouw of kerkplanting – dat zal duidelijk zijn.185 Het gaat daar 



76

primair om de vraag wat de religieuze deïnstitutionalisering 
en kerkelijke gedaanteveranderingen betekenen voor de soci-
ale bindingskracht van religieuze gemeenschappen als bron 
van sociaal kapitaal, voor hun maatschappelijke relevantie en 
positie binnen de Nederlandse civil society. Dat gebeurt tegen 
de achtergrond van de meer algemene vraag naar tendensen 
naar informalisering op het maatschappelijke middenveld 
tussen markt, staat en privésfeer, waar we als onderzoeksgroep 
Participatie en Bestuur onze blik de komende jaren op willen 
richten. In de Verenigde Staten is op dit terrein belangrijk voor-
werk verricht door een socioloog als de al genoemde Robert 
Wuthnow.186 

Niet georganiseerd, wel gezamenlijk actief

Samen hardlopen met een groepje liefhebbers, in plaats van lid te wor-
den van een sportvereniging. Particulieren die besluiten zelf actie te 
ondernemen, in plaats van geld over te maken naar goede doelen. Niet 
als lid van een vereniging, maar als een member van een internetforum 
contact met elkaar onderhouden.187 Kleinschalige, losse en informele 
verbanden worden steeds belangrijker in de moderne maatschappij 
en informele groepen zijn wijdverbreid. Naar schatting een op de drie 
Nederlanders neemt er regelmatig deel aan. 
De groepen vormen geen vluchtig verschijnsel, mensen maken er soms 
decennia lang deel van uit. De deelnemers komen vaak wekelijks bijeen 
en hechten er veel belang aan. Er wordt weinig verzuimd en naar eigen 
zeggen zijn de groepen voor de deelnemers van grote betekenis. Zij 
zoeken elkaar ook op voor andere activiteiten, zoals onderlinge hulp-
verlening, uitgaan of op bezoek gaan bij elkaar. Hoewel bij veel infor-
mele groepen ontspanning centraal staat, is er vaak sprake van allerlei 
neven- en leereffecten. Groepsleden praten over maatschappelijke en 
politieke onderwerpen, helpen bijeenkomsten organiseren, ontwikkelen 
zich persoonlijk en krijgen meer vertrouwen in medeburgers. Niet alles 
wordt aan de spontaniteit overgelaten. Er is ook structuur en een zekere 
regelmaat, met onderlinge afspraken. Opvallend is de vaak intensieve en 
langdurige betrokkenheid van de deelnemers bij hun groep.188
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In meer algemene zin kan worden gesteld dat auteurs als 
James Coleman, Pierre Bourdieu en Robert Putnam op de 
belangrijke functies van sociale netwerken als maatschappe-
lijke organisatiemechanisme hebben gewezen.189 Verbinding 
van dit inzicht met de godsdienstsociologie opent een uitge-
breid onderzoeksterrein dat pas vrij recent (sinds de jaren 
negentig) werd ontdekt en opengesteld voor het publiek. Inte-
ressante vragen zijn hier onder andere de volgende. Waar en 
hoe fungeren religieuze en kerkelijke netwerken als bron van 
samenbindend en als bron van overbruggend kapitaal? Welke 
rol spelen politieke randvoorwaarden, overheidsbesluiten en 
staatsinvloeden hierbij? Waar fungeren kerkelijke netwerken 
als compensatie voor maatschappelijke lacunes (bijv. ont-
brekende verzorgingsarrangementen)? Waar als maatschap-
pelijke hulpbron, als leerschool voor de ontwikkeling van civic 
skills?190 Hoe zien regionale verschillen eruit? Waar en op welke 
wijze vormt het religieuze gemeenschapsleven een alternatief 
of kritisch milieu met betrekking tot de overheid of politieke 
instanties, waar fungeert het juist als een verlengstuk van de 
staat (zoals bij de Scandinavische staatskerken)? Wat betekent 
dit voor de sociale functies van religie? Hoe zijn religieuze soci-
ale netwerken aan de basis van het kerkelijk leven gerelateerd 
aan de kerkelijke hiërarchie of het optreden van kerkelijke 
professionals? Welke betekenis hebben allerlei initiatieven van 
kerkelijke vernieuwing vanuit het perspectief van de opbouw 
van sociaal kapitaal (c.q. sociale netwerken, varianten van 
intermenselijk vertrouwen, reciproque normen)? Als bron van 
maatschappelijke inzet (vrijwilligerswerk, informele hulp, 
politiek activisme, ondersteuning van goede doelen en ideële 
organisaties) en de socialisatie in prosociale normen? Hoe 
verhouden religieuze netwerken zich tot seculiere netwerken, 
op het niveau van de individuen, dat van de kerken, op natio-
naal niveau? Waaraan ontlenen ze hun mobilisatiekracht? Zijn 
religieuze netwerken verbonden met specifieke morele noties, 
gedragingen, leefstijlen? Hoe beïnvloeden maatschappelijke 
processen als individualisering, informalisering, intensivering, 
informatisering, internationalisering, secularisering de vorm 
en vitaliteit van religieuze netwerken? Wat betekenen ze voor 
de communale basis van religie? Hoe zit dit bij ontwikkelingen 
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als de leegloop bij de grote, vrijzinnige kerken, de opkomst van 
charismatische stromingen en migrantenreligies, de verbrei-
ding van alternatieve spiritualiteit? In hoeverre vormen veran-
deringen in religieuze netwerken een pendant van algemenere 
verschuivingen in de organisatiestructuur van moderne 
samenlevingen en de civil society?191 Hoe zijn de subjectieve 
inhoud van religie en de morele consequenties die daaraan 
worden verbonden, gerelateerd aan de deelname aan religi-
euze netwerken en samenkomsten? Verschillen godsdienstige 
groepen in de genoemde opzichten?192 Waar en hoe doorbreekt 
religie bestaande sociale grenzen, waar scherpt zij maatschap-
pelijke, politieke en ideologische verschillen aan, binnen en 
buiten de eigen gemeenschap? 
 Het is maar een greep uit de vele interessante sociologische 
vragen die rondom het thema zijn te formuleren. In een rea-
der die gepland is voor volgend jaar worden een aantal van 
deze vragen vanuit een internationaal perspectief aan de orde 
gesteld.193 Ik hoop dat de kerken bereid zijn kennis te nemen 
van de uitkomsten van dit soort sociaalwetenschappelijk onder-
zoek. Goed om je heen kijken en luisteren naar je achterban 
is belangrijk, daarbij gebruik maken van goed onderzoek is 
alleszins aan te bevelen, maar je moet er vervolgens wel zelf iets 
mee doen – en dat betekent anticiperen op wat zich aandient. 
‘Aannemen en open draaien,’ zeggen we op het voetbalveld.
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Maak het nieuw! 

‘Het gaat goed, we zijn op de terugweg!’ Zo luidt volgens Kees 
van Kooten het parool van de echte conservatief. Conservatie-
ven zijn altijd ‘op zoek naar de verloren tijd’, ze projecteren het 
paradijs in het verleden. Maar de opdracht van de kerken gaat 
verder dan het opwarmen van de vacuümverpakte kliekjes van 
gisteren. De kerken moeten geen nest maken van hun vrees 
voor vernieuwing.194 Pessimisme is geen christelijke deugd; 
christenen leven in de belofte van Gods heil – hope is grief’s 
best music, zegt men in Engeland. De kerken moeten zich ook 
niet, vanuit een bunkermentaliteit, verschansen in de burcht 
van het eigen gelijk, met hun vingers in de oren, doof voor wat 
in de samenleving gebeurt.195 Hun geloofsleer moet niet het 
karakter krijgen van iets wat zich volledig buiten de huidige, 
dagelijkse leefwereld van mensen afspeelt. De kunst is nu net 
om de relevantie, juist ook voor de moderne wereld, duidelijk 
te maken. Daarvoor is naast inspiratie ook expiratie nodig. 
Niet met een leesbril op je neus kijken naar de ontwikkelingen 
in de samenleving, maar proberen ze scherp in het vizier te 
krijgen – en het is mijn vaste overtuiging dat daarvoor alleen 
theologische bagage niet toereikend is. Het is verstandig goed 
kennis te nemen van de uitkomsten van sociologisch onder-
zoek. Niet om je daardoor te laten dicteren, wel om je visie, 
wat jou drijft te confronteren met wat er in de hoofden en har-
ten van gewone Nederlanders omgaat. Zonder een radar voor 
het overige verkeer, botst een kerk als een spookrijder overal 
tegenop. Wat natuurlijk niet betekent dat zij geen eigen koers 
heeft te bewaken. 
 Dynamisch en open, persoonlijk getint en actief, niet insti-
tutioneel, geïmproviseerd vaak, eclectisch en pragmatisch – 
aldus heb ik hierboven een aantal elementen samengevat van 
een visie op religie die in het huidige Nederland breed gedeeld 
wordt. Vaak betreft het zoekspiritualiteit: mensen zijn op zoek 
naar zingeving, naar een religieuze dimensie in hun leven, 
maar weten nog niet waar hun zoektocht zal eindigen. Natuur-
lijk zijn er grenzen aan de mate waarop een kerk vraaggestuurd 
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bezig kan zijn en kan toestaan dat geïnteresseerden aan elke 
voorsortering voorbijgaan in de vorm van een soort religion-
on-demand. Maar als ze de beschreven spirituele nomaden wil 
bereiken dan vraagt dat een grote alertheid en beweeglijk-
heid. Net als Jezus zal ze zo af en toe haar vaste stek moeten 
verlaten. Eigenlijk worden de grenzen voor haar als christelijke 
gemeenschap, dunkt mij, pas bereikt als een kerk daarbij haar 
oorspronkelijke bron niet langer weet te vinden: de Bijbelse 
inspiratie, het fundament van haar bestaan als kerk.
 In zijn praktisch theologische studie over het geloof in God 
schrijft Gerrit Immink dat het sociale voor de geloofsgemeen-
schap is geworteld in een ideële dimensie; de omgang met 
Christus motiveert het sociale leven van de gelovigen, het heeft 
een impact op de tussenmenselijke relaties die zij onderhou-
den.196 Dat is behalve een theologische ook een sociologische 
waarheid. Nog steeds is de invloed van de kerken in allerlei 
opzichten aanzienlijk. Ze nemen een bijzondere positie in op 
het maatschappelijke middenveld. De kerkelijke hoofdrichtin-
gen hebben een – vergeleken met andere maatschappelijke 
organisaties - lange geschiedenis, aanzienlijke omvang en rijk 
geschakeerd ledenbestand. De kerken zijn van belang voor de 
maatschappelijke participatie van mensen vanwege de reik-
wijdte van de onderwerpen waarop zij hun visie formuleren en 
de invloed die zij hebben op de beslissingen van hun kernle-
den. De meeste kerken zijn bovendien ingebed in uitgebreide 
sociale netwerken. Niet alleen bestaan er van oudsher tal van 
banden tussen de grote kerken en bestuurlijke instanties en cir-
cuits van politieke besluitvorming, maar ook zijn kerken sterk 
geworteld in lokale gemeenschappen. 
 Kerken fungeren niet alleen als instituties die spirituele 
en praktische bijstand geven aan hun leden, maar ze genere-
ren ook vaak breder sociaal engagement.197 Uit Amerikaans 
onderzoek komt naar voren dat veel mensen die, vanwege hun 
opleidingsniveau en beroep, anders veroordeeld zouden zijn 
tot politieke passiviteit, via hun kerkelijke activiteiten vaardig-
heden ontwikkelen die de weg openen voor een succesvolle 
participatie op andere sociale terreinen.198 Een hedendaags 
voorbeeld zijn de migrantenkerken, historische voorbeelden 
zijn Abraham Kuypers kleine luyden en de katholieke emanci-
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patie. Soms spelen kerken een manifeste politieke rol, en dat 
gebeurt ook in landen met een formele scheiding tussen kerk 
en staat. Ook daar oefenen kerken nu en dan politieke druk 
uit. Kerkleiders vertolken politieke standpunten, kerkelijke 
gemeenschappen leveren faciliteiten voor politieke mobilisatie 
en maatschappelijk protest, kerkbesturen geven ruimte aan 
solidariteitsbijeenkomsten of politieke discussies. Meer gevoi-
leerd en maatschappelijk niet meteen zichtbaar geldt nog iets 
anders: het kerkelijk leven is een heel belangrijke schepper van 
sociaal kapitaal, van sociale solidariteitsnetwerken waarin de 
gemeenteleden anderen ontmoeten en gemotiveerd worden 
tot activiteit. Binnen gemeenten en parochies ontwikkelen 
zich persoonlijke banden, die aanzetten tot informele hulp-
verlening, het doen van vrijwilligerswerk en het schenken aan 
goede doelen.199 De kerken gebruiken Bijbelse normen, verha-
len en voorbeelden om het bewustzijn van menselijke noden te 
scherpen en de gelovigen te mobiliseren. Ze organiseren met 
grote regelmaat concrete hulpacties en creëren een zekere soci-
ale druk om daadwerkelijk iets te doen. De maatschappelijke 
betekenis van de kerken staat buiten kijf. 
 Wat zegt dit alles over de individuele betekenis van religie? 
Zou Spinoza bijvoorbeeld anders over het universum hebben 
geschreven als hij een calvinist was geweest? Ongetwijfeld. Pas-
cal zou de Pensées niet hebben geschreven als hij een atheïst 
was geweest. Mozarts Zauberflöte had beslist anders geklon-
ken als hij in een islamitische cultuur was opgegroeid. Zonder 
Inquisitie en Reformatie zouden in Erasmus’ Lof der zotheid 
heel andere uitwassen zijn gehekeld. Maar zou de partituur van 
Schuberts strijkkwartet in C er anders uit hebben gezien als hij 
in Vaticaanstad had gewoond? Dat lijkt mij niet. De Hagia Sop-
hia en de kathedraal van Charters zouden er zonder religie niet 
zijn geweest, maar de Eiffeltoren wel en de Deltawerken ook. 
Wie zal het betreuren dat de kerkelijke armenzorg is vervangen 
door de moderne verzorgingsstaat, kerkelijke bevoogding door 
de eigen verantwoordelijkheid van professionele leerkrachten? 
Dat wetenschappers hun theorieën kunnen formuleren zonder 
de angst voor levenslang huisarrest, zoals een al bejaarde Gali-
leo Galilei overkwam? Religie is belangrijk, religie doet er toe. 
Maar niet altijd en overal, en evenmin voor iedereen. 
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 ‘De toekomst van een kerkplek vormt zich in ontmoetin-
gen,’ zegt de praktisch theoloog De Roest in Een huis voor de 
ziel.200 ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est,’ heet het in een min-
stens tien eeuwen oude hymne, die werd gezongen op Witte 
Donderdag – waar vrienschap is en liefde, daar is God.201 Moe-
ten we daarom wel zo dramatisch doen over het wegdeemste-
ren van de christelijke geloofsleer en de snelle ontkerkelijking 
van de afgelopen decennia? Misschien niet, maar enige zorg 
lijkt mij wel op zijn plaats. Als de kerken zouden verdwijnen 
dan heeft dat zeer waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor 
de maatschappelijke participatie en sociale betrokkenheid. 
In Nietzsches Die fröhliche Wissenschaft (1882) proclameert 
een man luidkeels roepend de dood van God, maar het is een 
eenzame man en hij heeft bepaald niet het idee dat hij goed 
nieuws brengt: het is voor hem het einde van alle houvast, een 
voor eeuwig dwalen door de kille, inktzwarte nacht. Er moet 
niet te luchtig gedaan worden over de lege kerkgebouwen 
die overal in de grote steden zijn te vinden. Bij een kerk gaat 
het niet alleen om een gebouw, een kerk is ook een sociaal 
fenomeen, een ‘vergadering van gelovigen in Christus’, zoals 
Paulus zegt. De kerk is niet alleen maar een instituut, het is een 
archipel van geloofsgemeenschappen die dezelfde inspiratie 
delen. In Italië spreekt men van Campanilismo, dat wil zeg-
gen: de onderlinge band van mensen die geboren zijn binnen 
gehoorsafstand van dezelfde klokkentoren. Die onderlinge 
herkenbaarheid en solidariteit is een groot goed, waar we zui-
nig op moeten zijn. Maar tegelijkertijd leven wij in een tijd van 
terugwijkende grenzen. De wereld van moderne Nederlanders 
is zoveel groter en rijker geschakeerd dan het kerkplein of de 
activiteitenkalender van de buurtvereniging. En het is een 
dynamische wereld, een wereld waarin dingen voortdurend 
veranderen. De stijging van het opleidingsniveau en welvaarts-
peil hebben daar in hoge mate aan bijgedragen, net als de 
enorme uitbreiding van vrijetijdsvoorzieningen en de moderne 
media. 
 Op allerlei manieren proberen kerken daarop in te haken. 
Door innovaties in hun aanbod, via het zoeken naar nieuwe 
rituele vormen. Door andere opvattingen van kerk zijn.202 De 
kerk als pleisterplaats bijvoorbeeld, waar mensen niet per defi-
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nitie van de wieg tot het graf deel van uitmaken, maar waar ze 
uit vrije beweging zo nu en dan langskomen op scharniermo-
menten in hun leven.203 Denk ook aan initiatieven als Alpha-
cursussen, Thomasvieringen, digikerken, jongerenfestivals of 
van alles wat wel wordt gevangen onder het begrip emerging 
church.204 Wat de relevantie en betekenis van dit soort dingen 
zijn – voor de kerken en voor de Nederlandse samenleving, 
voor kerk en wereld, is voor mij geen uitgemaakte zaak. Dat 
nu is precies wat ik de komende jaren wil gaan onderzoeken. 
Voorlopig nog in Kampen, aan de oever van de IJssel, gedu-
rende meer dan een decennium de literaire biotoop van een 
groot en zeer calvinistisch dichteres: Ida Gerhardt.

Het water gaat voorbij,
wiss’lend gelijk gebleven, -

het heeft stilaan in mij
een nieuw begin geschreven.205
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Als een beknopte versie van deze beschouwing verscheen, 
tegelijk met dit boek: 

Joep de Hart – Maak het nieuw! Religieuze ontwikkelingen en 
de positie van de kerken. 
Kampen: Protestantse Theologische Universiteit, 2011. 
Zie: http://www.protestantsetheologischeuniversiteit.nl/id-
page.aspx?lIntNavId=247&lIntEntityId=191 

Op een aantal van de centrale gedachten uit deze beschou-
wing wordt nader ingegaan in: 

Joep de Hart - Zwevende gelovigen: oude religie en nieuwe 
spiritualiteit. 
Amsterdam: Bert Bakker, 2011. isbn 978 90 351 3628 1
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