
Ongelovig zijn vergt iets meer moeite 

Nederland, is dat nog het land van dominees en zondagsrust? Nee, de Nederlandse 

bevolking is voor meer dan de helft ongelovig, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau. In een representatieve enquête noemde nog maar een derde van de 

vierduizend ondervraagden zich religieus, en 16 procent wilde wel ‘spiritueel’ heten. De 

leegloop van moskeeën en kerken zet dus door, een gestaag en onafwendbaar proces dat 

zich al meer dan een halve eeuw voltrekt. 

De gevolgen ervan worden nu duidelijk. Neem het vrijwilligerswerk. Helpen bij de sportclub 

of de school van de kinderen, dat gaat wel door. Maar vrijwilligerswerk doen bij een 

organisatie waar je zelf geen lid van bent, zoals een voedselbank of de opvang van 

asielzoekers, dat doen vooral mensen die zichzelf religieus noemen. In dat opzicht is de 

ontkerkelijking een maatschappelijk verlies dat wel op de een of andere manier ingevuld zal 

moeten worden. 

Religie als stabiele basis 

Vanuit een visie dat godsdienst een knellend keurslijf is met voorschriften en verboden is 

ontkerkelijking een positieve ontwikkeling, die meer vrijheid en meer geluk zal brengen in 

het individuele leven van mensen. Uit het onderzoek van het SCP komt echter een 

genuanceerder beeld naar voren. Voor degenen die gebaat zijn bij structuur en duidelijke 

zingeving betekent religie een stabiele basis in hun leven. Een vorm van houvast die 

gevoelens van zinloosheid of uitputting kan voorkomen. Mensen die niet in een hogere 

macht geloven kiezen in zoverre voor een lastiger levensweg, omdat ze zelf moeten invullen 

wat voor hen het leven zin geeft, welke waarden en normen leidend zijn. Dat kan een grote 

belasting zijn. 

Dat Nederland een joods-christelijke basis heeft, dat kan nog steeds gezegd worden. Juist uit 

die traditie komt de vrijheid voort om te kunnen kiezen wel of niet gelovig te zijn. Of om 

over te stappen naar een ander geloof. Of om toch weer naar moskee of kerk te gaan. Die 



individuele vrijheid om het religieuze leven een persoonlijke keuze te laten zijn, is iets om 

zuinig op te zijn. Daarom is het goed om te realiseren waar die traditie uit voortkomt. 

Marginalere rol 

Seculier, religieus of spiritueel, de behoefte ergens bij te horen is universeel. In het verzuilde 

Nederland was dat een vanzelfsprekendheid. Nu kerken niet meer het cement van de 

samenleving zijn, maar een steeds marginalere rol hebben, dreigt een vorm van 

maatschappelijke versplintering, zoals ook in de politiek. Mensen willen wel ergens bij 

horen, al is dat niet meer levenslang, zoals vroeger. Gelovig zijn leidt niet zomaar tot geluk, 

en ongelovig zijn evenmin, dat maakt het SCP rapport duidelijk. Nederland is gelukkig een 

land waarin dit een individuele keuze kan zijn. 

 


