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Inleiding

Senioren van nu zijn meer dan vroeger op zichzelf aangewezen 

voor hun levensvragen en zingevingkwesties. Dat heeft te 

maken met de ontkerkelijking en de individualisering. Het aantal 

kerkbetrokken ouderen daalt, en steeds meer mensen gaan zelf op 

zoek naar wat hun leven zin en betekenis geeft. 

In het beleidsplan van de Unie KBO voor 2006-2010, getiteld 

‘OpMaat naar de toekomst’, heeft de Unie KBO uitgesproken dat 

ze ouderen ruimte wil bieden om zelf of samen met anderen met 

levensvragen bezig te zijn. De grootste seniorenorganisatie van 

Nederland wil ook een platform voor levensvragen zijn. We zijn er 

namelijk van overtuigd dat aandacht voor zinvragen en spiritualiteit 

onmisbaar is voor de levensvreugde en de veerkracht van ouderen.

Deze brochure gaat over de vraag hoe ouderen, en dan vooral seni-

oren met een katholieke achtergrond, omgaan met spiritualiteit en 

geloof. De gegevens komen uit het grootschalige onderzoek God in 

Nederland, dat het bureau KASKI uitvoerde in opdracht van het RKK-

programma Kruispunt. 

Het onderzoek is in 2006 voor de vierde keer gehouden, en eerder in 

1966, 1979 en 1996. Daardoor geven de resultaten een goed beeld 

van de ontwikkeling van geloof en spiritualiteit in Nederland. Voor 

deze brochure zijn de gegevens van al die jaren opnieuw bekeken, 

toegespitst op 55-plussers. De conclusies worden hier samengevat. 

Veel senioren zijn geïnteresseerd in spiritualiteit en zingeving. Ze 

kijken terug op hun leven en vooruit naar de toekomst, vaak met 

meer rust dan in eerdere levensfasen. Ouderen moeten leren leven 

met het verlies van jeugdigheid, lichamelijke vitaliteit en werk, en 

ook moeten ze vaker dan voorheen afscheid nemen van dierbaren. 

Maar evenzeer merken veel mensen dat ze in de loop der jaren erva-

ring en geestkracht hebben opgedaan om het leven te waarderen 

en ervan te genieten. 

Zulke ervaringen spreken uit de persoonlijke verhalen die lezers 

van het ledenmagazine Nestor ons hebben opgestuurd. Bewerkte 

fragmenten uit hun verhalen zijn ter illustratie opgenomen bij de 

conclusies in deze brochure. En ook zijn er gespreksvragen terug 

te vinden, om uw eigen denken en het gesprek met anderen te 

stimuleren.
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1.  Veel ouderen beschouwen zich als gelovig  

Drie kwart van de senioren in Nederland beschouwt zichzelf 

als gelovig. Dat is een flink percentage, wat de laatste tiental-

len jaren nauwelijks veranderd is. Het is een interessant begin van 

deze brochure: het lijkt zo’n simpele conclusie, maar dat zal het niet 

blijken te zijn. Want in het vervolg zal blijken dat de spiritualiteit van 

ouderen niet statisch is, maar juist volop in beweging. 

Niettemin staat deze eerste conclusie als een huis: drie kwart van 

de ouderen in ons land beschouwt zichzelf als gelovig, en bijna 

zeventig procent van de ouderen vindt dat het gelovig zijn veel 

betekenis heeft voor hun leven. Dat maakt duidelijk dat we heel wat 

te bepraten hebben.

Van de betrokken katholieke senioren noemt bijna iedereen zichzelf 

gelovig. Van degenen die een katholieke achtergrond hebben – de 

katholieken ‘van-huis-uit’ – zegt ruim zestig procent gelovig te zijn. 

Dat laatste aantal is de afgelopen tien jaar sterk verminderd. Daaruit 

blijkt dat de ontkerkelijking nu ook de oudere generaties heeft 

bereikt.

Gelovig zijn hoeft overigens niet te betekenen dat mensen de leer 

van een kerk aanhangen. In het onderzoek God in Nederland is 

ook gevraagd naar het geloof in ‘iets’ boven- of buitennatuurlijks. 

Iedereen die zei te geloven in iets wat buiten de direct waarneem-

bare en manipuleerbare wereld ligt, wordt als ‘gelovig’ beschouwd. 

Dat toont in ieder geval aan dat veel ouderen gevoelig zijn voor 

de gedachte dat ons leven gegeven is, en dat er veel is wat wij niet 

weten en niet kunnen beheersen.

  I.
Geloof
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‘Spiritualiteit is voor mij’:

Tegen elke dag ja zeggen.

Dág dag, ik ben er.

Ik kom je tegemoet met open handen.

Ik ben bereid te luisteren.

Te luisteren naar de stem van het leven,

de stem van God.

Ik laat mij leiden.

 

Dat voelt onbeholpen.

De woorden ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’,

zijn groot in hun consequenties.

Waar brengen deze woorden mij?

Wat heb ik te doen en te laten?

In de koers van mijn leven is God voor mij een Vader.

In het vertrouwen dat ik er mag zijn zoals ik ben,

is God voor mij een Moeder.

In dit weten zet ik stap voor stap,

geef ik vorm aan mijn leven.

VR AGEN

-  Beschouwt u zichzelf als gelovig?

-  Zo ja, kunt u omschrijven waarin u gelooft?

-  Heeft dat geloof betekenis in uw leven?

-  Wat vindt u waardevol aan uw geloof of dat van anderen?

-  Zijn er elementen in het gedicht die u herkent – of juist helemaal 

niet?

2. Ik geloof in ‘iets’

Het aantal ouderen dat zich gelovig noemt, is dus nauwelijks 

veranderd. Wat wel veranderd is, is de inhoud van dat geloof. 

De invulling ervan is minder christelijk geworden. Momenteel 

gelooft nog maar een kwart van alle ouderen in een persoonlijke 

God, terwijl dat in 1966 nog bijna de helft was. Bijna veertig procent 

gelooft in een hogere macht, twintig procent weet het niet (is ag-

nost), en dertien procent ontkent dat er een God bestaat (is atheïst).

Ook van de betrokken katholieke ouderen gelooft slechts iets meer 

dan een derde dat er een persoonlijke God bestaat. Meer dan de 

helft van hen gelooft in ‘een hogere macht’, in ‘iets’. Daarmee is het 

‘ietsisme’ ook bij meelevende katholieke ouderen de meest voorko-

mende manier van geloven geworden. 

De katholieken ‘van-huis-uit’ laten weer een ander beeld zien. Van 

hen gelooft slechts tien procent in een persoonlijke God. Nog geen 

veertig procent is ‘ietsist’, ruim een derde weet het niet en een vijfde 

is atheïst.

De gegevens laten zien dat zevenentachtig procent van alle 55-plus-

sers op de een of andere manier ‘gelovig’ is. Tegelijk is het duidelijk 

dat de kerkelijke voorstelling van een persoonlijke God, die zich 

bemoeit met de wereld en met elke mens persoonlijk, steeds meer 

terrein verliest, ook onder katholieke ouderen. De ontkerkelijking, zo 

zou je kunnen zeggen, heeft niet alleen invloed op de kerkverlaters, 

maar ook op betrokken katholieken.

Het ietsisme is overigens een moeilijke term, omdat het voor allerlei 

overtuigingen kan staan. Een ‘ietsist’ kan geloven in een goddelijke 

kracht in de schepping, in licht, liefde of warmte. Dat geloof kan een 

belangrijke rol spelen in iemands levenshouding. Maar het ietsisme 

kan evenzeer staan voor een wat onverschillig idee, dat verder wei-

nig invloed heeft op iemands leven: ‘Er zal wel iets zijn…’
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‘Er is meer dan wat ik waarneem’

‘Voor mij betekent spiritualiteit onder meer dat ik weet dat er méér is 

dan wat ik waarneem. Ik ervaar dat het onzichtbare bestaat en werk-

zaam is. Dat is voor mij een ervaren van leiding.

Een aantal jaren geleden was mijn broer ernstig ziek en hij zou spoedig 

overlijden. Het was voor ons in de loop van onze levens onmogelijk 

gebleken om echt persoonlijk contact te hebben.

Op een zondag stapte ik in mijn auto om naar hem toe te gaan. Ik wilde 

gewoon bij hem zijn. Hem zeggen dat ik zijn diepe, mooie kern altijd 

gevoeld heb, maar hem niet kon bereiken. Na een half uurtje in de auto 

begon ik tegen hem te praten. Ik begon te zingen, en vroeg zijn engel 

om bij hem te blijven, hem niet alleen te laten.

Er stroomden tranen over mijn wangen, ik voelde een diepe, heel lief-

devolle emotie. Maar ik moest wel bij de les blijven, want ik reed op de 

snelweg. Ik keek op mijn horloge. Het was zeven over elf.

Een tijdje later kwam ik aan in het woonzorgcentrum waar hij woont 

en meldde mij. Of ik even wil wachten, werd me gevraagd. Een verpleeg-

kundige kwam me zeggen dat mijn broer was overleden, om 

zeven over elf. 

Zulke ervaringen heb ik meer gehad. Het gebeurt me nogal eens dat 

ik iemand bel op een voor die ander cruciaal moment. Ik hoor heus 

geen innerlijke stem, maar er is ‘iets’ waar ik aan gehoorzaam. Achteraf 

verwonder ik me erover en voel ik me dankbaar. 

Is dat nou spiritualiteit?’

VR AGEN

-  Is uw beeld van God veranderd in de loop van uw leven?

-  Hebt u wel eens heimwee naar het oude beeld van God?

-  Vindt u uw beeld van God bevredigend?

-  Wat vindt u van de opkomst van het ‘ietsisme’?

-  Herkent u zich in het verhaal over ‘iets’ dat u stuurt of begeleidt?

-  ‘Is dat nou spiritualiteit?’, vraagt de verhalenverteller. Wat zou u 

hem of haar antwoorden?
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1. Het traditionele geloof kalft af

E en katholiek gelooft in de hemel, in een leven na de dood. Die 

veronderstelling blijkt steeds minder waar te zijn. Nog maar 

een derde van alle katholieke ouderen gelooft vast in een leven na 

de dood. Opvallend genoeg is het aantal katholieke senioren dat er 

niet in gelooft, ook gedaald. Dat betekent dat het aantal twijfelaars 

gestegen is: bijna de helft van alle katholieke ouderen weet het niet 

goed. 

Datzelfde beeld geldt ook voor de andere ouderen: degenen met 

een katholieke achtergrond en de hele groep van 55-plussers. Velen 

twijfelen over het bestaan van een leven na de dood, en er zijn er 

maar weinig die stellig ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.

Het geloof in de persoon van Jezus Christus is door de ontkerkelij-

king iets minder aangetast. Toch verliest ook het geloof dat Christus 

de zoon van God is iets aan aanhang bij de ouderen in het alge-

meen. Bij de katholieke senioren gelooft ruim de helft in Jezus als 

Gods zoon. Wel zijn er minder ouderen die denken dat Jezus alleen 

maar een ‘normaal mens’ was. Er zijn meer mensen die Jezus een 

‘bijzonder mens’ noemen.

Ook het bezit van de Bijbel en het lezen erin neemt langzaam af. Van 

de katholieke ouderen heeft nog geen zestig procent een Bijbel in 

huis, maar slechts een vijfde van deze mensen leest er regelmatig of 

soms in. Toch is bijna zeventig procent van de katholieke ouderen 

ervan overtuigd dat de Bijbel op een of andere manier Gods woord 

is. Dat aantal is de laatste tien jaar gestegen. Van alle 55-plussers 

heeft twee derde een Bijbel in huis en van hen leest ruim een derde 

er regelmatig of soms in.

Het is boeiend om te zien dat er meer senioren zijn die vertrouwen 

dat de Bijbel iets van God vertelt, dan dat er ouderen zijn die gelo-

ven in Jezus Christus als zoon van God, of in het hiernamaals.

II. 
Relatie met de kerk
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‘De angst voor eenheid’

‘Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Er moest van alles en er 

mocht niets – pas op, God ziet alles! Hemel, hel en vagevuur; het heeft 

mij alleen maar angst voor het leven ingeboezemd. Ik was een heel 

gelovig en loyaal kind. Eenmaal volwassen ging ik steeds meer zien hoe 

die zogenaamde God (de katholieke kerk) angst zaaide en maar kinde-

ren liet komen, of er nu liefde voor was of niet.

Ik ben gestopt met naar de kerk gaan. Toen ik drieëndertig was, ben ik 

na mijn scheiding op zoek gegaan naar wie ik ben en wat ik wil. God 

was ver weg, maar ik voelde een leegte. Tijdens dit proces kwam er 

langzaam maar zeker een ander besef bij me boven. Mede door het 

lezen van allerlei spirituele boeken, waaronder de Bijbel en A Course in 

Miracles, groeide het besef dat wij allemaal één zijn. Er bestaat geen wij 

en zij! Wij zijn één in liefde, en alleen de angst houdt ons weg van elkaar. 

Alles is God, God is Al. Die eenheid ervaar ik als ik me vrij kan maken van 

angst.

Door die ontdekking heb ik een sterk gevoel van in contact zijn met God 

de Vader. Als ik blokkeer, vraag ik Hem om hulp, en ik dank Hem als ik 

weer een stapje verder ben gekomen. Ik deel het met Hem. 

Dat is voor mij spiritualiteit: liefde en eenheid met ‘Al’. Ik hoop dat dit 

verhaal zo afdoende is, voor mij is het dat wel.’

VR AGEN

- Gelooft u in een leven na de dood?

- Wat betekent uw visie op het hiernamaals in uw leven nu?

- Hoe kijkt u aan tegen Jezus Christus?

- Heeft u een Bijbel en leest u er wel eens in?

- Hoe kijkt u tegen de Bijbel aan?

- Zijn uw visies op hemel, Jezus en Bijbel veranderd in uw leven?

2. De ‘harde kern’ gelooft weer wat harder

Door de jaren heen, zo blijkt uit de cijfers van God in Nederland, 

zijn katholieke en niet-katholieke 55-plussers in Nederland 

steeds meer op elkaar gaan lijken. Vroeger waren de verschillen veel 

groter, waarschijnlijk omdat het toen een grote stap was om te bre-

ken met het geloof, en er sterke geloofstwijfel aan vooraf ging. Maar 

in de loop der jaren is het gemakkelijker geworden om minder naar 

de kerk te gaan, of er helemaal mee te stoppen en toch enigszins 

katholiek te blijven. 

Daarnaast, zo blijkt uit de cijfers, zijn er meer mensen die wel min of 

meer christelijk gelovig blijven, maar zich niet meer herkennen in 

een kerk. Dat is een ontwikkeling die samenhangt met het indivi-

dualisme: mensen voelen zich zelf verantwoordelijk voor hun eigen 

geloof en hun eigen keuze om al dan niet bij een kerk te horen.

Uit de laatste cijfers, van 2006, is echter een andere ontwikkeling te 

zien. De mensen die zich nog echt bij de katholieke kerk betrokken 

voelen, worden wat steviger in hun geloofsopvattingen. Ze worden 

iets traditioneler, waarschijnlijk omdat de meer vrijzinnige katholie-

ken veel eerder afscheid nemen van de kerk dan de traditionelere 

katholieken. 

De cijfers van eerdere onderzoeken leken aan te geven dat geloof 

en kerkelijkheid niet meer sterk samenhangen. De cijfers uit het 

onderzoek van 2006 geven aan dat geloof en kerkelijkheid welis-

waar niet hetzelfde zijn, maar ze geven ook aan dat er toch een 

sterke band tussen is. Misschien komt dat omdat geloof dat mensen 

in hun eentje beleven minder goed ‘onderhouden’ wordt dan als 

mensen bij een kerk betrokken zijn. Daar immers wordt hun geloof 

gevoed en gedeeld.


