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1. Inleiding 
Anke Bisschops, Kees de Groot, Jos Pieper en Willem Putman 

 
Hoe wordt in de laatmoderne samenleving voor de ziel gezorgd? Met deze 
vraag ging in 2005 een onderzoeksprogramma van start aan het Theologisch 
Onderzoeksinstituut Tilburg. Een klassiek begrip werd hernomen en verkend 
op zijn bruikbaarheid voor de hedendaagse cultuur (Zondag 2007). Bij de 
oprichting van de Tilburg School of Catholic Theology in 2007 werd de groep 
onderzoekers uitgebreid met collega’s van de voormalige Katholieke Theolo-
gische Universiteit te Utrecht. Het onderzoeksproject ‘Soul and Care’ ging 
deel uitmaken van een breder onderzoek naar de manieren waarop de katho-
lieke identiteit in de late of ‘geavanceerde’ moderniteit telkens opnieuw wordt 
geactualiseerd (Hellemans en Wissink 2012). Het onderzoek werd toegespitst 
op een welomschreven onderwerp: het aanbod van en de belangstelling voor 
spirituele centra met een christelijke achtergrond in de Nederlandse samen-
leving. Hoe ziet de zorg voor de ziel er daar uit? 

Zielzorg verloopt tegenwoordig niet meer volgens geijkte patronen. De 
wereld globaliseert, veranderingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller 
op en ook onze persoonlijke levens wijzigen zich in rap tempo. Gangbare 
manieren van doen en zijn verdwijnen, zowel traditionele als moderne, zowel 
in de werksfeer als in de persoonlijke sfeer. De deelname aan vieringen in de 
meeste parochies en gemeenten daalt en ook de identificatie met het christe-
lijk geloof vertoont in het Westen al decennia een neerwaartse trend. Groei is 
er bij parochies en gemeenten met een trouwe orthodoxe achterban of een 
interculturele uitstraling en bij evangelicale emerging churches die de ver-
trouwde kerkstructuur inwisselen voor meer fluïde vormen. Tegelijkertijd 
verschijnen andere soorten religiositeit en spiritualiteit dan de christelijke, en 
oefenen hedendaagse spirituele auteurs, stromingen en centra een opvallen-
de aantrekkingskracht uit. 

Mensen blijven er religieuze en spirituele ideeën en overtuigingen op na 
houden – meer dan vanuit een grove versie van de secularisatiethese werd 
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verwacht. Waar bijvoorbeeld bijna 70 procent van de Nederlandse populatie 
tot geen enkel kerkgenootschap behoort, gelooft wel meer dan de helft in 
God (Becker 2006). De populaire cultuur weerspiegelt een zekere omslag: in 
1982 zette Toontje Lager het lied ‘Niks na de dood’ op de plaat; vijftien jaar 
later zong Freek de Jonge speels-bemoedigend: ‘Er is leven na de dood’. De 
laatste jaren maakt de ontkenning van een hiernamaals inderdaad plaats voor 
onzekerheid daarover en bij de jongere generatie neemt het geloof hierin 
zelfs toe (Bernts, Dekker en De Hart 2007, 49). Sommige religieuze en spiri-
tuele overtuigingen worden meer gangbaar, andere, zoals het geloof in een 
hel minder. 

Weinig is nog bekend over de precieze aantallen spirituele zoekers, over 
wat hen drijft en wat hun praktijken, ervaringen en overtuigingen zijn. De 
belangstelling voor spiritualiteit is niet alleen een nieuw, maar ook een moei-
lijk grijpbaar verschijnsel. Paul Heelas en Linda Woodhead (2005) spreken 
over de betwixt and between: zij die noch atheïsten of agnosten zijn en even-
min regelmatige kerkgangers. Joep de Hart (2008) gebruikt de termen ‘spiri-
tuele nomaden’ en ‘zoekende spirituelen’. Maarten Meester (2008) hanteert 
de term ‘neospirituelen’. Soms spreekt men, met het oog op een veel bredere 
categorie, van ‘ietsisten’. Onderzoeksbureau Motivaction (Kronjee en Lampert 
2006) hanteert het etiket ‘ongebonden spirituelen’. In dit boek spreken we in 
navolging van God in Nederland (Bernts, Dekker en de Hart 2007) over 
‘nieuwe spirituelen’. 

Deze nieuwe spiritualiteit vormt een veelkleurig palet. Er is de wereld 
van ‘wijsheidsscholen’ met auteurs als Eckhart Tolle (2002), Byron Katie 
(2002) en A.H. Almaas (2004) met een groeiend aantal psycho-spirituele 
scholen in de Verenigde Staten en Europa. Ze gaan ervan uit dat ons denken 
ons vaak gevangen houdt in illusies en beloven de aandachtige lezer en beoe-
fenaar meer zelfkennis, innerlijke groei en een ontwikkeling tot meer liefde-
volle mensen. Andere spirituele zoekers melden contact met wezens van 
andere planeten of met engelen, spreken over naderende omwentelingen in 
de wereld of geloven in kabouters. Ook hier is liefde en eenheid van de gehe-
le mensheid vaak het wenkend perspectief. Voor het gros van de mensen dat 
zich bezighoudt met zaken als wicca, mandala’s schilderen, yoga, de tarot, 
aura reading, astrologie en het enneagram geldt dat zij dit doen om beter met 
zichzelf en met hun omgeving om te kunnen gaan (Meester 2008). Niet 
zozeer materiële bezittingen, winst en succes zijn het doel, maar verbonden-
heid, zelfreflectie, innerlijke groei, authenticiteit, harmonie, vrede en com-
passie. Velen oriënteren zich hierbij op het alternatieve circuit, maar er wordt 
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ook geput uit de christelijke traditie, de islam, het hindoeïsme of boeddhis-
me, al dan niet in onderlinge combinatie. 

Deze opkomst van nieuwe spiritualiteit vormt een uitdaging voor de tra-
ditionele kerken. Welke rol kan de christelijke traditie hier spelen? Om deze 
vraag te beantwoorden dienen we eerst te bezien welke rol christelijke orga-
nisaties in feite al spelen. Op lokaal niveau ondernemen kerkgenootschap-
pen, religieuze ordes en leefgemeenschappen regelmatig pogingen om de 
kloof tussen het aanbod van de kerken en de hedendaagse spirituele vraag te 
overbruggen. Zo gingen de afgelopen jaren op diverse plekken in Nederland 
spirituele stadscentra van start. Deze centra gaan de uitdaging aan en treden 
op als een soort verkenners van de kerk (Peeters 2008). Persoonlijke groei en 
de ontwikkeling van een persoonlijke spiritualiteit staan er centraal vanuit het 
geloof in de vitaliteit van de christelijke traditie. In kloosters en abdijen be-
staat al een lange traditie om spiritueel geïnteresseerden te verwelkomen die 
in hun eigen parochie onvoldoende aan hun trekken komen. Ook trachten 
hier en daar individuele pastores aan te sluiten bij de nieuwe spirituele be-
langstelling, bijvoorbeeld door een leesgroep te starten voor geïnteresseerden 
in de geschriften van Eckhart Tolle, Paulo Coelho of Marianne Williamson 
(Bisschops, Pieper en Putman 2003). Ook op andere manieren doen paro-
chies soms moeite om buitenstaanders gastvrij tegemoet te treden. 

Waar wij in deze studie naar op zoek zijn, is de reactie van christelijke 
zijde op het verschijnsel van de ervaringsgerichte belangstelling voor spiri-
tualiteit, ook buiten kerkelijke kaders en leerstellige begrenzingen om. Hoe 
wordt in katholieke en protestantse spirituele centra omgegaan met deze 
nieuwe spiritualiteit én met de christelijke traditie waarvan de aanbieders 
zeggen dat zij zich erdoor laten inspireren?  

Deze bundel bestaat uit drie delen: Achtergrond, Onderzoek en Commen-
taar. Het eerste deel, Achtergrond, begint met een beschrijving van het ver-
schijnsel nieuwe spiritualiteit in relatie tot de christelijke godsdienst door 
Kees de Groot. De christelijke traditie kent ook het begrip spiritualiteit. Hoe 
verschillend zijn die twee begrippen van spiritualiteit eigenlijk? En hoe onge-
bonden is de nieuwe spiritueel? Het kan best dat iemand die zich spiritueel 
noemt een zeer getrouwe en orthodoxe aanhanger van een bepaalde leer-
meester is, terwijl een religieuze gelovige haar levensoriëntatie bij elkaar 
blijkt te sprokkelen uit een veelheid aan opvattingen en praktijken. Welke 
constructies van ‘christelijk’ en ‘spiritueel’ kunnen we onderscheiden? In de 
literatuur worden drie thesen geponeerd over de manier waarop spiritualiteit 
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en godsdienst zich door de tijd heen tot elkaar verhouden. Wat zien we hier-
van terug in dit onderzoek? 

Een tweede achtergrond vormt de Nederlandse situatie, in het bijzonder 
de recente geschiedenis van het katholicisme in Nederland. Deze wordt be-
schreven door Stefan Gärtner. Van de tweede helft van de negentiende eeuw 
tot aan het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw was het katholi-
cisme prominent aanwezig in de Nederlandse samenleving. Na ingrijpende 
processen – voor Nederland en voor de katholieken – van emancipatie en 
integratie langs verzuilde weg is de rol van het katholicisme aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw eerder marginaal te noemen. Deze positie aan 
de zijlijn kan leiden tot een diffuse katholieke identiteit, maar ook is het mo-
gelijk dat de katholieke traditie, weliswaar vanuit de marge, op een betekenis-
volle manier wordt ingebracht. Hiermee ligt de algemene vraag op tafel naar 
de katholieke omgang met de laatmoderniteit, die in de Nederlandse situatie 
van sterke ontkerkelijking na een zeer kerkelijk verleden op een bijzondere 
manier aan de orde is. Hoe kunnen spirituele centra bijdragen aan de actua-
lisering van de katholieke identiteit? 

In het tweede deel van dit boek, Onderzoek, presenteren de onderzoe-
kers Anke Bisschops, Jos Pieper, Willem Putman en Suzette van IJssel de 
resultaten van hun empirisch onderzoek, allereerst naar het aanbod van de 
centra. Hoe reageren christelijk geïnspireerde centra op de religieuze trans-
formatie in de Nederlandse samenleving? De doelstellingen en het pro-
gramma-aanbod van 57 centra zijn geanalyseerd door bestudering van websi-
tes en interviews met programmacoördinatoren. De onderzoekers onder-
scheiden zeven soorten centra: kloostergemeenschappen, Karmel-
communiteiten, bezinningscentra, nieuwe kloosters, stadspastoraat, paro-
chies met een spiritueel aanbod voor de omgeving en jongerencentra. Het 
voornaamste doel van deze centra is het bevorderen van de persoonlijke en 
spirituele groei van de gasten.  

De analyse van het aanbod van de centra wordt gevolgd door de resulta-
ten van een vragenlijstonderzoek onder de bezoekers van 41 centra. Bijna 
800 respondenten vulden in het najaar van 2010 de vragenlijst in, veelal 
oudere, hoog opgeleide vrouwen met een christelijke achtergrond. De mate 
van verbondenheid met kerk en parochie varieert. Een aanzienlijke groep 
bezoekt de centra omdat de spirituele voeding die de parochies biedt hen te 
karig is. In de centra ervaren zij meer ruimte en aandacht voor hun eigen 
spirituele weg. De belangrijkste effecten die de deelnemers noemen zijn: 
‘vergroten van zelfkennis en zelfontplooiing’, ‘geloofsverdieping’ en ‘toena-
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dering tot de ander’. In een drietal excursen worden de resultaten nader uit-
gediept. Het eerste excurs gaat in op de sterke oververtegenwoordiging van 
vrouwen. Literatuurstudie suggereert vier verschillende verklaringen voor dit 
opvallende fenomeen. In een tweede excurs diepen de auteurs de resultaten 
uit in het licht van de godsdienstpsychologische en -sociologische literatuur. 
In hoeverre verschaft een zelfdefiniëring als ‘religieus’ dan wel ‘spiritueel’ 
inzicht in de affiniteit met de christelijke traditie of de nieuwe spiritualiteit? 
Een derde excurs is gewijd aan het sociale engagement van de onderzochten. 
Hoe verhoudt dit zich tot hun interesse in zelfontplooiing?  

In het derde deel van de bundel, Commentaar, houden onderzoekers die 
niet bij dit onderzoek waren betrokken de opzet en resultaten kritisch tegen 
het licht. Frans Jespers stelt de principiële vraag aan de orde of christelijke 
spirituele centra wel moeten inspelen op de nieuwe spiritualiteit. De religie-
wetenschap laat aanzienlijke verschillen zien tussen de christelijke gods-
dienst en nieuwe spiritualiteiten – in meervoud – waarvan sommige zeer 
afwijzend staan ten opzichte van het christendom. Religie onttrekt zich van-
daag de dag aan de beheersing door een religieuze elite, de wereld raakt her-
toverd en de spiritualiteit die dat oplevert, is veelal holistisch. Hierin gaat het 
om het aanboren van een Levenskracht; iets heel anders dus dan het vereren 
van de God die zich laat kennen door bestudering van Schrift en Traditie.  

Willem Marie Speelman betoogt dat de laatmoderne mens zich niet 
meer onder het gezag van een traditie stelt. Dat geldt ook voor de bezoekers 
van de spirituele centra. Ze eigenen zich de traditionele vormen toe ten be-
hoeve van hun eigen levensorde. Daarmee zijn ze echter nog geen consu-
menten. Bezig zijn met spiritualiteit veronderstelt betrokkenheid; altijd is het 
goddelijke, het menselijke en het aardse daarin betrokken. De godsontmoe-
ting doet daarbinnen onstuitbaar haar werk, of mensen zich nu verbinden 
met een religie of niet. Openstaan voor het andere volstaat.  

Annemie Dillen ziet drie mogelijke houdingen die pastores kunnen 
aannemen tegenover spirituele centra en hun bezoekers. De negatieve hou-
ding ziet de klassieke parochie als de eigenlijke kerkgemeenschap. Niet bele-
ving en ervaring staan centraal maar het leren kennen van de christelijke 
traditie. De positieve houding onderkent dat er vele plaatsen bestaan waar 
men zich spiritueel kan opladen. In deze benadering wordt ervoor gepleit dat 
parochies mensen begeleiden op hun geestelijke weg. De auteur zelf geeft de 
voorkeur aan een kritisch-genuanceerde houding. Hiermee nemen pastores 
het aanbod van de spirituele centra en hun bezoekers serieus, maar durven 
ze ook kritische vragen te stellen, bijvoorbeeld over de grote aandacht voor de 
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persoonlijke beleving – die overigens juist vaak tekort komt in de parochie. 
Centra en parochies dienen elkaar aan te vullen in het actualiseren van de 
katholieke traditie.  

Aan het slot van deze bundel worden conclusies getrokken over de feite-
lijke verhouding tussen christelijke godsdienst en spiritualiteit in de centra, 
de theologische waardering daarvan en de lessen die daaruit kunnen worden 
getrokken voor het optreden van de kerken. Twee illusies kunnen in ieder 
geval worden vastgesteld. De eerste is de gedachte dat de laatmoderniteit aan 
de deuren van de kerk voorbij zou gaan; de tweede dat de kerken onder de 
huidige omstandigheden terrein zouden kunnen heroveren. De christelijke 
traditie is zelf drager geweest van de verschuiving naar het zelf, en deze inte-
resse vinden we tegenwoordig terug in een uitgewaaierde spiritualiteit. Wat 
zij die opereren vanuit de christelijke traditie hierin kunnen betekenen, is 
luisteren naar de veelheid aan stemmen en hierbinnen een eigen geluid laten 
horen. Dat is in elk geval een strategie die wij menen te hebben aangetroffen. 
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2. Spiritualiteit en christelijke godsdienst  
Op zoek naar een verhouding 
 
Kees de Groot 1 

INLEIDING 

Wanneer ik op een borrel of feestje vertel dat ik werkzaam ben als praktisch 
theoloog, volgt doorgaans direct de vraag of ik zelf gelovig ben. Na mijn be-
vestigende antwoord is het vervolgtraject tweeledig. Ten eerste zet deze me-
dedeling mijn gesprekspartner ertoe aan om over wonderlijke en inspireren-
de ervaringen te vertellen, uit eigen of andermans hand, doorgaans na de 
verzekering dat hij of zij niets met kerk en religie heeft. Ten tweede volgt 
desgevraagd mijn uitleg over wat mijn onderwijs en onderzoek inhoudt. Nu 
is mijn onderwijs grotendeels gericht op de georganiseerde christelijke gods-
dienst, zelfs waar het gaat om de omgang met ongeorganiseerde vormen van 
religiositeit. Dit gespreksspoor loopt dan ook gewoonlijk dood, want begrip-
pen als ‘parochie’ en ‘pastor’, ‘religieuze beweging’ en ‘geestelijke verzor-
ging’ blijken geen levendige belangstelling op te roepen. Wel kan ik me re-
centelijk gelukkig redden met mijn onderzoek naar religie in theatervoorstel-
lingen (De Groot 2011) en onderhavig onderzoek naar spiritualiteit. 

Nu verkeer ik vast en zeker in een specifiek milieu van zelfverklaarde 
heidenen die niettemin (of wellicht juist daarom) geen enkele overtuiging 
uitsluiten, behalve een dogmatische. Toch weerspiegelt dit gesprekspatroon 
ook een algemenere trend in de recente Nederlandse religiegeschiedenis. Na 
een zeer kerkelijk einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw, 
is de belangstelling voor kerk en christelijke godsdienst al enige decennia 
tanende, terwijl de belangstelling voor allerhande rituelen aanhoudt, en er 

                                                 
1 Met dank aan Monique van Dijk-Groeneboer voor haar bijdrage aan de eerste opzet 
van dit hoofdstuk. 
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ook volop geloofd wordt in wonderen en in een leven na en voor dit leven. 
Het geloof in een God die zich met ieder persoonlijk bezighoudt is de afgelo-
pen veertig jaar tot een kwart gedaald; het geloof in een hogere macht is toe-
genomen, evenals het betwijfelen en ontkennen van het bestaan daarvan, zij 
het dat de laatste categorie, die van de atheïsten, veruit in de minderheid blijft 
(Bernts, Dekker en De Hart 2007, 40). 

Deze gelijktijdige ontwikkeling van dalende kerkelijkheid en christelijke 
gelovigheid bij een veel minder dalende of soms zelfs gelijkblijvende belang-
stelling voor religieuze thema’s wordt wel als een paradox gezien (Sengers 
2005, 15), maar dat is deze welbeschouwd alleen maar vanuit de veronderstel-
ling dat religiositeit thuis hoort in de kerk. Wie religiositeit als cultuurver-
schijnsel ziet, hoeft zich er helemaal niet over te verbazen dat dit verschijnsel 
niet wegebt bij de teloorgang van de grote christelijke kerken. Ook zonder 
kerken voelen mensen op zijn tijd wel de behoefte om stil te staan bij het 
leven en de dood, en de vragen die daarmee gepaard gaan. Ook zonder aan-
sporing tot geloofsonderricht gebruiken makers van films en games religieu-
ze thema’s. En ook zonder dat priesters hen rituelen leren, proberen mensen 
heil te bezweren en onheil af te weren. In gemoderniseerde samenlevingen 
als de Nederlandse geldt God als minder belangrijk dan elders, maar is de 
toewijding aan andere zaken (sport, natuurbehoud) vaak juist groter (Van 
den Brink 2012, 114). 

CATEGORIE OF VERSCHIJNSEL 

Ook buiten de identificatie met (de vanouds bekende) religieuze groeperin-
gen om is er interesse in religie en spiritualiteit. Onderzoekers trachten deze 
interesse veelal te lokaliseren bij een bepaalde bevolkingscategorie. Zo onder-
scheidt onderzoekbureau Motivaction de ‘ongebonden spirituelen’ en schat 
hun aandeel in de Nederlandse bevolking op 26 procent, naast 25 procent 
‘christenen’ (dat wil zeggen: alle kerkleden die spiritueel of religieus zijn 
ingesteld), drie procent aanhangers van een andere grote religieuze stroming 
(vooral jonge moslims) en 46 procent niet-religieuzen. Mensen worden als 
‘ongebonden spiritueel’ geclassificeerd, wanneer ze wel, of enigszins, spiri-
tueel dan wel religieus zeggen te zijn ingesteld, maar niet konden worden 
ondergebracht bij één van de grote religieuze stromingen. (De ‘overige’ gelo-
vigen werden dus ook in deze categorie ingedeeld.) De levensbeschouwing 
van de ongebonden spirituelen kenmerkt zich, aldus de onderzoekers, door 
een transcendente, spirituele oriëntatie, die zich niet conformeert aan doctri-
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3. Geschiedenis en actualiteit van het katholicisme 

in Nederland  
 

Stefan Gärtner  

INLEIDING 

Kennis is altijd contextgebonden. Dit is één van de basisinzichten van de 
moderne hermeneutiek. Wie de vraag stelt naar de reactie van christelijke 
spirituele centra op de transformaties in de laatmoderne maatschappij ont-
komt niet aan dit inzicht. De concrete sociale randvoorwaarden vormen een 
specifieke context waarin spiritualiteit en geloof plausibel of minder plausibel 
worden geacht. 

In ons geval gaat het om de context van de Nederlandse samenleving 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw en in het bijzonder om de rol van 
het katholicisme daarin. ‘Katholicisme’ staat hier voor een confessioneel 
gebonden sociale formatie van het christendom onder de condities van de 
(laat-)moderniteit, ofwel de reacties van katholieken op de uitdagingen van de 
moderniteit, waarbij deze reacties als tijd- en contextgebonden handelingen 
en overtuigingen worden geïnterpreteerd (Altermatt 2004; Gärtner 2000). 
Het ligt voor de hand dat hierbij niet meer sprake is van een sociaal en ideo-
logisch gesloten groepsverband. De oude grenzen zijn vloeibaar geworden in 
de laatmoderniteit. Er bevinden zich bijvoorbeeld niet-gelovigen binnen de 
katholieke kerk. Aan de andere kant zijn er katholiek gedoopten die gelovig 
zijn, maar expliciet niet meer willen horen bij deze kerk. 

Binnen de laatste restanten van de katholieke zuil en in de katholieke 
gemeenschap zijn differentiatieprocessen gaande. De transformatie van on-
derdelen van kloosters en abdijen naar spirituele centra die openstaan voor 
iedereen, of van parochies naar centra voor stadspastoraat, zijn daar voor-
beelden van. In de kerk is sprake van interne pluriformiteit maar ook van 
inkrimping. Sommigen gebruiken het beeld van een karavanserai of van 
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verspreid liggende eilandjes van kerkelijk leven om dit te beschrijven (Knie-
ling 2006). Het is niet meer duidelijk wie ‘erbij hoort’ en op basis van welke 
criteria in- en exclusie zijn te bepalen. Wat gelooft een goede katholiek? Hoe 
hoort deze zich te gedragen? De standaardantwoorden op deze vragen wer-
ken niet meer.  

In de laatmoderne samenleving als geheel heerst een grote pluriformi-
teit wat betreft geloof en spiritualiteit. De ontwikkeling in Nederland vertoont 
parallellen met die in andere Westerse landen, maar ook komen typisch Ne-
derlandse trekjes tevoorschijn. Dit geldt zeker voor het katholicisme. Deze 
sociale formatie werd met dezelfde uitdagingen geconfronteerd als andere 
religieuze groeperingen en denominaties en komt deels tot dezelfde oplos-
singen, maar er zijn ook verschillen. Beide willen we in dit artikel schetsen, 
allereerst in een historisch overzicht en vervolgens in actueel perspectief. Op 
deze wijze wordt duidelijk in welke context de in dit boek onderzochte spiri-
tuele centra en hun bezoekers zijn gesitueerd. 

EEN GESCHIEDENIS IN FLITSEN 

Katholieke minderheid in een protestants gedomineerde samenleving2 
Na de Reformatie en de bevrijding van de Spaanse bezetting werd het chris-
tendom in een calvinistische variant tot het dominerende geloof in Neder-
land. Er was echter geen sprake van een staatskerk zoals in de Scandinavi-
sche landen. De overeenkomst in de Godsdienstvrede van Augsburg (1555) 
cuius regio, eius religio was in Nederland nooit geldig. ‘De overheid bepaalde 
hier wel welke confessie in het publieke leven de overhand zou hebben, maar 
zij heeft die confessie nooit dwingend aan alle onderdanen opgelegd’ (Nissen 
2004a). 

Er bestond namelijk naast lutheranen, joden en andere religieuze groe-
peringen ook een groot aantal katholieken. Zij maakten ruim een derde van 
de totale bevolking uit. In het Zuiden waren zij zelfs ruim in de meerderheid. 
De overheid bejegende deze minderheid vooral vijandig, ook al waren er per 
provincie lokale verschillen. Katholieken mochten bijvoorbeeld geen functies 
aanvaarden bij de overheid en publieke manifestaties van het katholieke ge-
loof werkte men tegen. Schuilkerken getuigen hiervan tot op de dag van van-
daag. Wel garandeerde artikel 13 van de Unie van Utrecht van 1579 principi-
eel de vrijheid van godsdienst. In de praktijk echter werd dit ‘artikel opgevat 

                                                 
2 Deze titel verwijst naar  de dissertatie van Walter Goddijn (1957). 
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Deel II: Onderzoek 
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4. Christelijk geïnspireerde spirituele centra  

Tussen christelijk geloof en nieuwe spiritualiteit 
 
Willem Putman, Anke Bisschops, Jos Pieper en Suzette van IJssel 

INLEIDING 

De grootschalige veranderingen in de samenleving stellen de traditionele 
religies voor grote uitdagingen. Betrokkenheid bij traditionele vormen van 
kerkelijkheid en religiositeit neemt af en niet of nauwelijks geïnstitutio-
naliseerde, spirituele zoekers lijken in aantal toe te nemen. Deze opkomst 
van de nieuwe spiritualiteit vormt een uitdaging voor de traditionele kerken. 
Welke houding in te nemen, is dan de vraag. Op diverse plekken in Neder-
land doet men pogingen om spirituele zoekers aan te trekken en tegelijkertijd 
de eigen christelijke traditie niet te verloochenen. Te denken valt aan de op-
komst van spirituele stadscentra en aan spirituele centra al dan niet verbon-
den met kloosters en abdijen. Met name kloosters en abdijen hebben een 
lange traditie als vrijplaatsen van spiritualiteit, waardoor ze bij uitstek tege-
moet kunnen komen aan de behoeften van spiritueel geïnteresseerden, die 
deze vrijheid in hun eigen parochies niet of te weinig kunnen vinden. 

Ons onderzoek richt zich op spirituele centra, die christelijk geïnspi-
reerd zijn. We willen achterhalen hoe zij in hun doelstellingen en program-
ma-aanbod reageren op de religieuze transformatie in de Nederlandse sa-
menleving. Daarvan doen wij in dit hoofdstuk verslag. Wij analyseerden 
doelstellingen en programma-aanbod van 57 katholieke, protestantse en cen-
tra met een gemengd christelijke4 signatuur. De indeling van dit hoofdstuk is 
als volgt. Eerst presenteren we de analyse van de christelijke centra. We kij-
ken naar de verschillende soorten centra, hun gegevens over de bezoekers, 

                                                 
4 We gebruiken de term ‘gemengd christelijk’ en niet de term oecumenisch, omdat de 
inzet niet in alle gevallen de oecumene is. 
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hun missie en doelstellingen en hun programma-aanbod. We eindigen met 
een aantal conclusies en evaluerende opmerkingen over de (toekomst van 
deze) centra. 

ANALYSE VAN DE CHRISTELIJKE CENTRA 

Keuze van de centra en werkwijze van het onderzoek 
Teneinde te achterhalen hoe christelijk geïnspireerde centra in hun doelstel-
lingen en programma-aanbod reageren op de religieuze transformatie in de 
Nederlandse samenleving, bewandelden wij de volgende weg. We zochten 
naar centra die ervoor kiezen om in het proces van religieuze transformatie te 
gaan staan. Daarbij hanteerden we de volgende criteria. De centra: 

 hebben een link met de christelijke traditie en zien het als hun taak en 
opdracht ‘spirituele zoekers’ te bereiken; 

 bieden voor deze doelgroep programma’s aan; 
 staan in meerdere of mindere mate open voor andere spirituele stromin-

gen dan de eigen traditie;  
 opereren actief op de spirituele markt. 

 
Onze inventarisatie geschiedde op basis van zoekacties op het internet, con-
tacten in het circuit en literatuurstudie. Van de 57 centra die wij vonden, 
waren er 40 katholiek, 10 protestant en 7 van gemengd christelijke signatuur. 
De centra zijn als volgt over de provincies verdeeld:  
 
Tabel 1: demografische verspreiding 
 

 r.-k. protestant gemengd christelijk 

Noord-Holland 7  1 

Zuid-Holland 5 3  

Utrecht 2 2  

Noord-Brabant 7  2 

Limburg 6   

Gelderland 9 4 1 

Overijssel 4 1  

Groningen   2 

Friesland   1 

Totaal 40 10 7 
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De katholieke centra zijn het meest verspreid over het gehele land. Ze zijn 
afwezig in het noorden van het land. De protestantse centra liggen vooral in 
het midden van het land en de gemengd christelijke centra bevinden zich 
relatief veel in het noorden van het land. De lijst met 57 centra zal niet uitput-
tend zijn, maar bevat zeker het grootste deel van dit type centra.  

Van deze 57 centra bestudeerden we de websites. Daarnaast namen we 
contact op met verantwoordelijken ter plekke. Dit gebeurde voornamelijk 
telefonisch en soms in een persoonlijk gesprek. Deze dataverzameling betreft 
de stand van zaken in het najaar van 2009. De ingewonnen gegevens brach-
ten wij in de volgende categorieën onder: 

  Soorten centra: achtergrond, historie, ontstaan 
  Bezoekers: deelnemers en doelgroepen 
  Missie en doelstelling 
  Programma-aanbod: vorm en inhoud 

 
Vervolgens schetsten we per categorie de belangrijkste karakteristieken van 
de centra. Onze analyse is enerzijds redelijk objectief, omdat wij als vier on-
derzoekers de gegevens onderling bediscussieerden alvorens met een defini-
tieve beschrijving te komen. Anderzijds kon een zekere ‘zachtheid’ van de 
gegevens niet worden vermeden, omdat de ingewonnen informatie per cen-
trum kwalitatief verschilde. Bij sommige centra verkregen wij uitgebreide en 
gedetailleerde gegevens. Bij andere centra lukte dat minder, bijvoorbeeld 
omdat zij niet over harde gegevens over hun bezoekersaantallen beschikten. 
Hieronder volgt een beschrijving van de vier categorieën. 

SOORTEN CENTRA: ACHTERGROND, HISTORIE, ONTSTAAN 

De door ons onderzochte christelijke centra staan bewust in het hierboven 
beschreven proces van religieuze transformatie. Zij wortelen echter in de 
rooms-katholieke traditie, in een vorm van protestantisme of in een combina-
tie van beide, waarbij zij zich al dan niet expliciet oecumenisch opstellen. Er 
bleken zeven typen centra te bestaan (zie tabel 2). 

De centra verbonden aan kloostergemeenschappen, de Karmel commu-
niteiten en de jongerencentra (die ook aan ordes en congregaties gebonden 
zijn) zouden nog samengevat kunnen worden onder de noemer ‘ordes en 
congregaties’. 
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Tabel 2: soorten centra 
 totaal r.k. protestant gemengd 

christelijk 

Centra verbonden aan 

kloostergemeenschappen 

155 15   

Karmel communiteiten 96 9   

Bezinningscentra 157 8 5 2 

Leefgemeenschappen of nieuwe 

kloosters 

38   3 

Stadspastoraat 36 1  2 

Parochies of gemeenten met een 

spiritueel aanbod voor de omgeving 

67 1 5  

Centra die zich richten op jongeren 68 6   

Totaal  57 40 10 7 

 

                                                 
5 Centra verbonden aan kloostergemeenschappen, te weten: St. Adelbertabdij, Bene-
dictijnen, Egmond; Klooster Sint Gabriel, Passionisten, Haastrecht; La Verna, Fran-
ciscanen, Amsterdam; Huize Loreto, Maristen, Lievelde; Het Thomashuis, Domini-
canen, Zwolle; Priorij Emmaus, Cannunicanessen, Maarssen; Abdij van Berne, Nor-
bertijnen, Heeswijk; Elimgroep, Paters van Tilburg, Tilburg; Klooster Wittem, Re-
demptoristen, Wittem; Priorij De Essenburgh en Communiteit Mariëngaard, Norber-
tijnen, Hierden; Dominicaans Activiteiten Centrum, Dominicanen, Huissen; Min-
derbroeders Kapucijnen, Velp-Grave; Abdij de Slangenburg, Benedictijnen, Doetin-
chem; Centrum St. Michael, Missionarissen/missiezusters van Steyl, Steyl; Cisterci-
enzerabdij Maria Toevlucht, Trappisten, Zundert (van deze laatste hebben wij geen 
cijfers maar wel een analyse van de website). 
6 Karmel communiteiten: Karmel Den Haag; Karmel Aalsmeer; Raakpunt Amstel-
veen; Karmelkring Twente (Almelo en Zenderen); Karmel Elia, Dordrecht; Karmel 
Boxmeer; Titus Brandsma Memorial, Nijmegen; Karmelkring Oss; Karmel Heerlen 
(van deze centra analyseerden wij voornamelijk de websites, persoonlijk contact had-
den wij met Nijmegen en Dordrecht). 
7Bezinningscentra: Vrijzinnig leerhuis Mennorode, Elspeet; Leeftochtgemeenschap, 
Papendrecht; Retraitehuis de Spil, Giessenburg; De Zwanenhof, Ambt Delden; 
Tso’ar, Leidschendam; Centrum de Kapel, Roermond; Stichting het Groenewold, 
Venlo; De Drie Ringen, Brunssum; Het Woodbrookershuis, Barchem; Centrum de 
Poort, Groningen; Gemeenschap de Hezenberg, Hattem; Karmelklooster Drachten; 
Het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, Haarlem; Het Graalhuis, Utrecht; Het 
Ignatiushuis, Amsterdam. 
8 Nieuwe kloosters: Monastiek centrum Zeeveld/Jan 17, Castricum (geen cijfers, wel 
website); Gemeenschap de Hooge Berkt, Thorn/Bergeijk; De Kloeze/Debora commu-
niteit, Uithuizen. 
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voor spiritualiteit’, ‘een spiritueel thuis’, ‘pleisterplaats’, ‘herberg’, ‘de Sprang 
(een bron)’. Het zijn plekken in de samenleving waar mensen zich even terug 
kunnen trekken om aan hun behoefte aan bezinning en verdieping toe te 
komen. De metaforen drukken uit dat de bezoekers meestal passanten zijn, 
die langskomen wanneer hen dat uitkomt. 

Gemeenschappelijk is de veronderstelling dat de behoefte aan geloof of 
spiritualiteit in de moderne samenleving niet is afgenomen, maar door het 
functieverlies van de traditionele kerken zelfs is toegenomen. Men geeft aan 
dat velen de weg naar de traditionele christelijke kerken niet meer weten te 
vinden, maar wel hulp willen bij het articuleren van hun verlangens. Vaak 
geloven zij nog wel in ‘iets’, maar weten zij niet onder woorden te brengen 
wat zij daarmee bedoelen en wat dit voor hen betekent. De christelijke spiri-
tuele centra willen op deze behoefte inspelen. 

PROGRAMMA-AANBOD VAN DE CENTRA 

Het programma-aanbod van de centra is uitgebreid en divers, maar vertoont 
wel een aantal overeenkomsten. Hieronder beschrijven we dit aan de hand 
van een categorieënstelsel. Centrale categorieën hierbij zijn werkvorm ener-
zijds en inhoud anderzijds. 
 

Werkvormen 
Bij de manier waarop het programma wordt aangeboden, onderscheiden we 
vier werkvormen: deelname aan het communiteitsleven, openbare functie, 
cursussen en individuele begeleiding. 
 
1. Deelname aan het communiteitsleven  
Bij deze werkvorm worden deelnemers uitgenodigd deel te nemen aan het 
leven van de gemeenschap die het centrum runt. Dit kan bestaan uit het 
volgen van vieringen, retraites en deelnemen aan kloosterdagen of klooster-
weekends. 
 
2. Openbare functie 
Hier presenteert het centrum zich als een ruimte waarin het algemeen pu-
bliek terecht kan om exposities (vooral van schilderijen) te bekijken, muziek-
uitvoeringen te beluisteren, naar een film te kijken en een maaltijd (eetcafé) 
te nuttigen. 
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3. Cursussen 
Deze werkvorm vormt de hoofdmoot van het aanbod van de door ons onder-
zochte centra. De centra verzorgen een grote variëteit aan cursussen, die 
doorheen het jaar worden aangeboden. Het karakter van de cursussen ver-
schilt nogal. Wij onderscheiden vier soorten cursussen: cursussen gericht op 
het lichaam, op het affectieve domein, op het cognitieve domein en groepsge-
richte cursussen. De eerste drie soorten cursussen zijn op het individu ge-
richt; bij de laatste cursusvorm staat de groepsuitwisseling centraal. 
a. Lichaamsgerichte cursussen, zoals: wandelen, bedevaarten, voettochten in de 

natuur en (sacred) dans.  
b. Affectief gerichte cursussen (gericht op de innerlijke beleving en gevoelswe-

reld), zoals: het stimuleren van de verbeelding door kunst (schilderwerk of 
iconen bekijken of zelf maken, poëzie en muziek beluisteren, bijvoorbeeld 
Bachcantates), het beleven van stilte (‘klank en stilte’ en ‘stille kamer’), het 
beoefenen van meditatie en contemplatie en het stimuleren van introspec-
tie (verhalen schrijven, dagboek schrijven en oefening in zelfherinnering). 

c. Cognitief gerichte cursussen, die vooral het denkvermogen aanspreken, zoals: 
lezingen, bespreken van boeken en informatieoverdracht. Doel is het aan-
bieden van een interpretatiekader voor levensvragen. 

d. Groepsgerichte cursussen. Hier gaat het om onderlinge communicatie en de 
uitwisseling van gevoelens en ervaringen. Cursussen die hier thuis horen 
zijn bijvoorbeeld ‘samen delen’ en ‘samen oplopen’.  

 
4. Individuele begeleiding. Sommige centra bieden ook de mogelijkheid van 
individuele begeleiding bij probleemsituaties of bij het vormgeven van (over-
gangs)rituelen bij belangrijke levensgebeurtenissen.  
 

Inhoud 
De inhoud van de programma’s, is onder te verdelen in zes thema’s: de 
joods-christelijke traditie, andere religieuze tradities, esoterische tradities, 
filosofie, (alternatieve) psychologie en diaconale/maatschappelijke gericht-
heid. 
 
1. Joods-christelijke traditie 
Voorbeelden zijn: Lectio Divina; broeder zon en de ster; kerst in het licht van 
Franciscus; engelenworkshop; adventlabyrint; de traditie van de Clarissen; 
Jezus en de Gnosis; Goede week en Pasen vieren; christelijke meditatie; op 
weg met een psalm; Jezus van Nazareth: venster op Jezus etcetera. 



 

[ 65 ] 

Tabel 3: programma-aanbod, verdeeld naar denominatie 
 
Werkvorm alle 

centra 

(n=57) 

rooms-

katho-

liek 

(n=40) 

protestant 

 

(n=10) 

gemengd 

christelijk 

(n=7) 

1: deelname aan communiteitsleven: 

vieringen, retraite, klooster-

dagen/weekend 

39 33 

 

3 

 

3 

 

2: openbare functie: expositie,  

muziek-uitvoering, eetcafé 

18 13 

 

3 

 

2 

 

3a: cursus, lichaamsgericht:  

wandelen, dans  

33 23 

 

6 

 

4 

 

3b: cursus, affectief: meditatie, con-

templatie, stilte, verbeelding, kunst  

50 36 

 

8 

 

6 

 

3c: cursus, cognitief: lezingen,  

informatie  

47 31 10 6 

3d: cursus, groepsgericht:  samen 

delen, samen oplopen 

33 23 

 

9 

 

1 

 

4: individuele begeleiding bij pro-

blemen en overgangsrituelen 

12 9 

 

2 

 

1 

 

  

Inhoud     

1: joods-christelijk 57 40 

 

10 

 

7 

 

2: andere religies 

 

27 17 

 

7 

 

3 

 

3: esoterie, oude  

tradities 

14 7 

 

5 

 

2 

 

4: filosofie 

 

14 5 

 

8 

 

1 

 

5: (alternatieve) 

psychologie 

 

29 18 9 2 

6: diaconale, maatschappelijke ge-

richtheid 

 

17 13 

 

4 

 

0 
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5. Bezoekers van christelijke spirituele centra 

in Nederland 
 

Jos Pieper, Anke Bisschops, Willem Putman en Suzette van IJssel 

INLEIDING  

Nadat we in het vorige hoofdstuk onderzochten hoe christelijk geïnspireerde 
centra in hun doelstellingen en programma-aanbod reageren op de religieuze 
transformatie in de Nederlandse samenleving, staan in dit hoofdstuk de be-
zoekers van de centra centraal. Veel centra blijken slechts een globaal idee te 
hebben over wie hun bezoekers zijn, wat hen motiveert en wat de effecten 
zijn van deelname aan de activiteiten van de centra vinden. Empirische gege-
vens ontbreken veelal. 

Om hier meer zicht op te krijgen, verrichtten we een kwantitatief (vra-
genlijst)onderzoek onder bezoekers van de centra. Daarmee hopen we vragen 
te beantwoorden als: hoe verhouden de nieuwe spiritualiteit en de christelijke 
traditie zich bij hen tot elkaar? Hoe komt deze verhouding tot uitdrukking in 
de religieuze/spirituele kenmerken van bezoekers, in hun motieven voor 
deelname aan activiteiten van deze centra en in de effecten van hun deelna-
me? De precieze vraagstelling luidt: in hoeverre zijn de religieuze/spirituele 
kenmerken, motieven en ervaringen van de bezoekers van christelijke spiri-
tuele centra gerelateerd aan de nieuwe spiritualiteit en in hoeverre aan de 
christelijke traditie? We hebben geprobeerd de kenmerken en functie van het 
geloofs-/spirituele leven van de bezoekers te relateren aan een meer traditio-
neel christelijke invulling en een invulling die meer aansluit bij de nieuwe 
spiritualiteit. Dit onderscheid tussen traditioneel christendom en nieuwe 
spiritualiteit is niet onproblematisch, want er zijn geen heldere criteria. In de 
discussie over de criteria probeert men op velerlei manieren nieuwe spiritua-
liteit van traditionele christelijke religie te onderscheiden (zie bijvoorbeeld 
Barker 2008; Berghuijs, Pieper en Bakker (2013, in druk); De Hart 2011; Hill 
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et al. 2000; Gall, Malette en Guirges-Younger 2011; Popp-Baier 2010; Zinn-
bauer et al. 1997; Zwingmann, Klein en Büssing 2011). Bij de presentatie van 
de resultaten zullen we onze keuzes aangeven.  

In de volgende paragraaf komt eerst de uitvoering van het onderzoek 
aan de orde. Daarna presenteren wij de resultaten aansluitend bij een viertal 
invalshoeken in bovengenoemde discussie. We gaan achtereenvolgens in op: 
de institutionele verankering van het geloof/de spiritualiteit van de bezoe-
kers, de mate van pluriformiteit van het geloof/de spiritualiteit, de relatie 
tussen zelfgerichtheid en zorg voor de ander en de mate van ervaringsge-
richtheid van het geloof/de spiritualiteit. In die paragraaf presenteren we ook 
het sociale profiel van de bezoekers. We sluiten af met het formuleren van 
conclusies. 

UITVOERING VAN HET VRAGENLIJSTONDERZOEK  

Respondenten 
Uit de in hoofdstuk 4 onderzochte centra maakten we een selectie. We lieten 
de centra die zich specifiek op jongeren richten afvallen en namen slechts 
twee Karmel-centra op. Sommige centra bestonden inmiddels niet meer of 
waren van koers veranderd. Verder besloot een aantal centra toch niet mee te 
doen met het vragenlijstenonderzoek, voornamelijk op grond van tijdsdruk. 
We voegden nog een aantal centra toe die we over het hoofd hadden gezien of 
die in de tussenliggende jaren ontstaan waren. Aldus kwamen we op een 
totaal van 41 centra, waarvan 25 met een r.-k. achtergrond, 9 protestantse en 
7 gemengd christelijke centra. Deze 41 centra vielen uiteen in vijf categorieën 
(zie tabel 1).  

We bekeken het najaarsaanbod van de deelnemende centra in 2010 en 
maakten een selectie van de activiteiten. We kozen waar mogelijk voor alle 
activiteiten die begonnen in het najaar van 2010 en een wat langere duur 
kenden, een paar weken, of een weekend lang. Na uitleg hierover lieten we 
het uitdelen van de vragenlijsten over aan de centra zelf.19 

Er werden een kleine 2000 vragenlijsten uitgedeeld aan deelnemers aan 
het activiteitenaanbod; daarvan ontvingen we iets meer dan 800 lijsten terug. 
 

                                                 
19 Twee r.-k. kloostercentra lukte het uiteindelijk niet om in de door ons aangewezen 
periode vragenlijsten uit te delen. Dat betekent dat ons onderzoek uiteindelijk 39 
verschillende centra betreft: 23 r.-k.; 9 protestant en 7 gemengd christelijk. 
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komen’, ‘kan ik iets voor een ander betekenen’ en ‘is mijn relatie met 
God/het mysterie/de Ander verdiept’. De beantwoording liep via een 5-punts 
Likertschaal, lopend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Ook 
werden enkele open vragen gesteld over onder meer motieven en ervaringen. 
Deze gegevens blijven hier buiten beschouwing. 

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

Wie zijn de bezoekers? 
De volgende gegevens tonen het sociale profiel van de respondenten.  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedraagt 61.1 jaar (lopend van 
23 tot 90 jaar). De leeftijd van 65 jaar is het meest vertegenwoordigd (40-
maal). De standaarddeviatie is 11.8. Van de bezoekers is 24% man, 76% 
vrouw. 43% is alleenstaand, 57% woont samen of is gehuwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het opleidingsniveau is erg hoog: 26% universitair geschoold, 49% HBO, 
9% VWO, 11% MBO, 4% LBO en 1% LO. Van de Nederlandse bevolking 
tussen 45-65 jaar heeft ongeveer 28% een HBO of universitaire opleiding 
(CBS, Statline). 40% is nog werkzaam, 60% niet (meer). De laatste groep valt 
uiteen in: 45% met pensioen, 6% werkloos en 9% huisman of huisvrouw. 
Dat betekent dat de deelname aan het aanbod van de centra niet primair te 
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brein meer met elkaar in contact staan. Daarmee toont het vrouwelijke brein 
meer coherentie voor wat betreft neuro-elektrische activiteit. Hoewel Persin-
gers neurologische theorieën sinds het artikel van Van der Lans van vele 
kanten ter discussie zijn gesteld en zijn empirische resultaten geen onafhan-
kelijke herhaling kennen, is hij van alle onderzoekers op het gebied van de 
neurotheologie wel een van de weinigen die getracht heeft de gender-
ongelijkheid binnen het veld van religiositeit en spiritualiteit van een ant-
woord te voorzien.  

Bovenstaande vier argumentatielijnen bevinden zich op het in de sociale 
wetenschappen welbekende spectrum nature-nurture. Men gaat er meestal 
vanuit dat zowel nature als nurture bijdragen aan het tot stand komen van 
menselijk gedrag en dus ook van menselijk religieus/spiritueel gedrag. Daar-
om hoeven geschetste verklaringen elkaar niet te bijten, maar kunnen alle 
een deel van het antwoord in zich bergen. 

INSTITUTIONELE VERANKERING VAN DE LEVENSBESCHOUWING  

Eerdere onderzoeken stellen vaak dat de nieuwe spiritualiteit in tegenstelling 
tot de meer traditionele, christelijke spiritualiteit wordt gekenmerkt door een 
gebrek aan structuur (Versteeg 2007), door een oriëntatie op een interne 
autoriteit in plaats van op een externe autoriteit (Heelas en Woodhead 2005) 
en door een lage organisatiegraad (Possamai 2000). Ook kenmerken als 
zelfbeschikking/autonomie versus heteronomie (Taylor 2009, Kronjee en 
Lampert 2006) en individualisme versus een nadruk op gemeen-
schap(pelijkheid) komen herhaaldelijk terug (Meester 2008). Hieronder 
bekijken we in hoeverre de deelnemers zich verbonden voelen met kerk en 
lokale geloofsgemeenschap. 

 
Religieuze socialisatie 

Gevraagd werd hoe men op religieus/spiritueel/levensbeschouwelijk terrein 
is opgevoed. 
 
Tabel 2: religieuze socialisatie 

r.-k. protestant andere 

godsdienst 

spirituele 

traditie 

humanistisch niet 

44% 41% 2% 2% 3% 9% 
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De overgrote meerderheid van de bezoekers (85%) blijkt als kind christelijk 
gesocialiseerd. Het betreft ongeveer evenveel katholieken als protestanten. Er 
zijn meer deelnemers met een protestantse achtergrond die katholieke centra 
bezoeken (31%) dan deelnemers met een katholieke achtergrond die protes-
tantse centra bezoeken (9%).  

 
Huidige verbondenheid met de kerk 

Eerst werd gevraagd ‘behoort u tot een religieuze/spirituele of levensbe-
schouwelijke groepering/kerk?’ 51% beaamt dat. Hierbij gaan we ervan uit 
dat voor de meesten een dergelijke groepering een kerkgenootschap zal zijn.  

Een andere vraag die iets zegt over de institutionele verankering is het 
bezoeken van kerkelijke vieringen. De volgende tabel laat zien hoe dit geldt 
voor de onderzochten. 

 
Tabel 3: bezoek kerkelijke viering 

(vrijwel) elke week regelmatig soms hoogst enkele keer nooit 

29% 24% 18% 14% 14% 

 
In vergelijking met de gemiddelde Nederlander is het kerkbezoek erg hoog. 
De gemiddelde Nederlander scoort maar 16% (‘regelmatig’ plus ‘elke week’ 
samen) (Bernts, Dekker en De Hart, 2007). 

Een derde vraag die enig uitsluitsel kan geven over de institutionele ver-
ankering ging over de ruimte die men binnen de kerken ervaart voor spiritua-
liteit. De stelling luidde: ‘Ik ervaar te weinig ruimte voor spiritualiteit binnen 
de kerken’. 

 
Tabel 4: te weinig ruimte binnen de kerken voor spiritualiteit 

helemaal  

mee eens 

mee eens niet mee eens,  

niet mee oneens 

mee oneens helemaal  

mee oneens 

17% 36% 36% 8% 2% 

 
Een grote groep van 36% van de bezoekers had geen duidelijke mening. Van 
de mensen die wel een duidelijke mening hebben, ervaart het merendeel 
(53%) te weinig ruimte voor spiritualiteit binnen de kerken. Een kleine groep 
van 10% ervaart wel voldoende ruimte. 

Een soortgelijk beeld komt naar voren in antwoorden op de vraag ‘of de 
kerken genoeg te bieden hebben aan mensen met spirituele vragen en be-
hoeftes’. Een behoorlijk grote groep heeft geen mening (24% van de geën-
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quêteerden). De meerderheid (54%) komt niet aan zijn trekken in de kerken 
en voor 22% biedt de kerk voldoende of zelfs veel.  

 
Huidige verbondenheid met de lokale parochie/gemeente 

Vervolgens werd gevraagd in welke mate de bezoekers zich verbonden voelen 
met een parochie, kerkelijke gemeente of plaatselijke geloofsgemeenschap. 

 
Tabel 5: verbondenheid met parochie/gemeente 

(zeer) sterk verbonden matig verbonden niet verbonden 

38% 26% 36% 

 
Een meerderheid van 64% is dus (sterk tot matig) verbonden met parochie of 
gemeente. Degenen die (zeer) sterk verbonden zijn, zijn gemiddeld iets ou-
der dan de niet-verbondenen: 63 versus 59 jaar. Een andere vraag in het on-
derzoek ging over de mate waarin men actief is in parochie of gemeente. 
Daaruit blijkt dat 51% tevens actief is binnen de lokale geloofsgemeenschap, 
waarvan 26% (zeer) sterk en 25% matig. 

Naast naar de huidige verbondenheid met een parochie of gemeente 
werd de bezoekers ook gevraagd naar een eventuele vroegere verbondenheid. 

 
Tabel 6: vroegere verbondenheid met parochie/gemeente 

vroeger en nu nog steeds vroeger wel, nu niet meer nooit vroeger niet en nu wel 

                 52% 32% 11% 6% 

 
Een behoorlijk grote groep (32%) voelt zich nu niet meer met een lokale ge-
loofsgemeenschap verbonden, maar vroeger wel. De centra trekken daarnaast 
ook mensen aan die nooit een dergelijke verbinding hebben gekend (11% van 
de deelnemers). De grootste groep (52%) betreft echter mensen die zowel 
vroeger als nu verbonden zijn aan een parochie of gemeente. Tellen we daar-
bij de groep van 6% nieuwkomers op, dan voelt 58% zich verbonden met een 
parochie of gemeente. We zien bij deze vraag een iets lagere verbondenheid 
dan bij de vorige vraag: 64% sterk en matig verbonden (tabel 5). 

Een derde reeks vragen die enig uitsluitsel kunnen geven over de insti-
tutionele verankering in de lokale kerk ging over de ruimte die men binnen 
de lokale geloofsgemeenschap ervaart voor spiritualiteit en in hoeverre men 
in de centra een plek vindt voor de eigen religieuze/spirituele behoeften – 
iets wat men mogelijk niet (meer) vindt in de lokale geloofsgemeenschap. De 
volgende drie vragen gingen over deze lokale kerk, de plaatselijke geloofsge-
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vensbeschouwing. De combinatie van een vorm van christendom en boed-
dhisme komt met 10% het meest voor. 

De meerderheid van de bezoekers voelt zich dus nog het meest verwant 
met de christelijke traditie. De zuiver spirituelen wijken hiervan af.31 Zij 
waaieren uit over de verschillende stromingen. Het christendom, het boed-
dhisme en de nieuwe spiritualiteit wordt door telkens ongeveer een kwart van 
hen gekozen; het humanisme scoort 13% en geen stroming 11%. Opmerkelijk 
is dat een grote groep respondenten tegen de instructie in twee of meerdere 
stromingen aankruist. Dit wijst erop dat een zekere mate van bricolage niet 
ongewoon is.   

 
Transcendentie 

In hoeverre gelooft men in een transcendente werkelijkheid? De vraag: ‘Ge-
looft u in God of een bovennatuurlijke werkelijkheid?’ wordt als volgt beant-
woord: 73% gelooft er zeker in; 18% twijfelt aan het bestaan ervan en 8% 
gelooft er niet in. In het bestaan van een immanente transcendentie (‘Gelooft 
u in een diepere werkelijkheid in uzelf?’) geloven meer onderzochten: 82% 
gelooft erin, 14% twijfelt en 4% gelooft er niet in. Zie ook tabel 12.  

 
Tabel 12: transcendentie/immanentie  

 transcendent immanent 

Zeker 73% 82% 

Twijfel 18% 14% 

Niet 8% 4% 

 
Versteeg (2006) wijst erop dat in de nieuwe spiritualiteit God in het zelf, niet 
daarbuiten wordt gezocht. Ook Heelas (1996) betoogt dat in de nieuwe spiri-
tualiteit de ervaring van het zelf – dat als goddelijk, spiritueel en sacraal 
wordt ervaren – het startpunt is om tot een authentiek leven te komen. Hee-
las en Woodhead (2005) spreken over een goddelijke kern (het Zelf), die in 
verbinding staat met een universele geest, energie of levenskracht. 

Veel (67,4%) van de door ons onderzochten geloven zowel in de meer 
traditionele transcendente God, als ook in de God ‘within’ (immanente trans-
cendentie). Blijkbaar gaan beide concepten vaak goed samen en ervaart men 

                                                 
31 Chi2= 209.92 *** (*= significant op 0.05 niveau, **= significant op 0.01 niveau, 
***= significant op 0.001 niveau) 
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geen onderscheid tussen theïstische en holistische spiritualiteit. Opmerkelijk 
hierbij is ook dat de God ‘within’ zowel bij gebonden als ongebonden bezoe-
kers breed leeft. 80% van degenen die nooit met een plaatselijke gemeen-
schap verbonden zijn geweest, gelooft hier ‘zeker’ in, evenals 83% van dege-
nen die zich niet meer verbonden achten met zo’n lokale gemeenschap. Maar 
gelijke cijfers vinden we voor degenen die altijd en degenen die nu wel ver-
bonden zijn met zo’n lokale gemeenschap, respectievelijk 82% en 80%. Bij 
het geloof in een transcendente God is er wel een onderscheid. Naarmate 
men meer gebonden is, gelooft men er meer ‘zeker’ in: nooit: 51%; niet meer: 
67%; altijd: 80% en nu wel: 80%. 

Het geloof in een leven na de dood is als volgt verdeeld: 52% gelooft 
erin, 36% weet het niet zeker en 12% gelooft er niet in. Ter vergelijking: in de 
Nederlandse populatie gelooft 38% in een leven na de dood, 34% weet het 
niet zeker en 28% gelooft er niet in (Kregting en De Jong 2009). 

 
Pluralisme 

We gebruikten drie stellingen om expliciet een pluralistische levensbeschou-
welijke houding te meten: 

 het is goed om te experimenteren met wijsheden en praktijken afkomstig 
uit verschillende tradities 

 er zijn vele bronnen van levenswijsheid waar we uit kunnen putten 
 je kunt verschillende wijsheden en praktijken combineren tot wat het 

beste bij je past 
Deze drie vragen hadden als antwoordmogelijkheid een 5-punts Likertschaal, 
lopend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Ze konden wor-
den samengevoegd tot een component.32 Deze component is gemiddeld 
81,7% van toepassing. Van deze drie items is de schaal ‘pluralisme’ ge-
maakt.33 Onze onderzochten scoren hoog op pluralisme. De zuiver spirituelen 
scoren het hoogst (4.3 op de 5-puntsschaal). Ter vergelijking: de zuiver religi-
euzen scoren 3.6. 

Een vraag die eveneens een pluralistische oriëntatie meet, luidt: ‘hebt u 
wel eens deelgenomen aan een activiteit bij een spiritueel centrum met een 
niet christelijke signatuur?’ 40% heeft dit nooit gedaan, 60% wel. Ook dit 
getuigt van een behoefte aan verbreding van het eigen gezichtsveld. Deze 

                                                 
32 Principale componenten analyse met varimax rotatie, missing pairwise; minimale 
eigenwaarde= 1; lading > 0.40. De verklaarde variantie= 70.6%. 
33 Cronbach’s alpha = 0.80. 
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4: Verbondenheid met de natuur 

- Als ik in de natuur ben, voel ik me daar sterk mee verbonden 

- De schoonheid van de natuur ontroert me 

(gemiddeld 5.15 van toepassing) 

 

De verbondenheid met de natuur scoort het hoogst (in hoge mate van toepas-
sing). Aanvaarding van de tragiek van het leven scoort bijna ‘in hoge mate’. 
Ervaringen van vertrouwen en zinvolheid scoren in de buurt van ‘in redelijke 
mate’. Het daadwerkelijk ervaren van samenvallen met of contact hebben 
met een transcendente werkelijkheid scoort het laagst: ‘enigszins’.  

 
Personalisering 

Er werden vier stellingen voorgelegd die informeerden naar de ervaren ruim-
te in de activiteiten voor een persoonlijke zoektocht. Er kon weer geantwoord 
worden met behulp van een 5-punts Likertschaal, lopend van ‘helemaal mee 
oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. De vier stellingen vormden één compo-
nent43 (zie tabel 21).  

De ruimte voor het aan bod komen van de eigen spirituele ervaringen 
en de eigen spirituele weg is als zeer groot ervaren.  
 
Tabel 21: personalisering 

 % (helemaal) 

mee eens 

Ik heb in deze activiteit ervaren dat het inzake spiritualiteit niet zozeer 

om regels en voorschriften gaat, maar dat een spirituele of religieuze 

traditie ruimte kan bieden voor mijn ervaringen en belevingen. 

Ik heb in deze activiteit de spirituele voeding ontvangen waarnaar ik 

op zoek ben. 

Ik heb in deze activiteit ervaren dat spirituele of religieuze tradities 

een belangrijke ondersteuning kunnen bieden bij het gaan van mijn 

spirituele weg. 

Ik heb ervaren dat mijn persoonlijke vragen/zoektocht in deze activi-

teit alle aandacht kreeg. 

Gemiddeld: 

 

 

82% 

 

73% 

 

 

76% 

 

63% 

73.5% 

                                                 
43 Principale componenten analyse met varimax rotatie; missing pairwise;  minimale 
eigenwaarde= 1; lading > 0.40. Verklaarde variantie= 56.9%. 
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Motieven 
 

Tabel 22: rangorde van motieven 

             % ja-scores 

- om geïnspireerd te worden 

- om dichter bij mijn eigen kern te komen 

- om levenswijsheid te ontwikkelen 

- om mij te bezinnen op mijn leven 

- om mijn bewustzijn te verruimen 

- om mijn relatie met God/het mysterie/de Ander te verdiepen 

- omdat ik op zoek ben naar rust en stilte 

- om gelijkgezinden te ontmoeten 

- om lichaam en geest beter in balans te krijgen 

- om het leven meer te aanvaarden zoals het komt 

- om met meer vertrouwen in het leven te staan 

- om een vrijer mens te worden 

- omdat ik meer inzicht in mezelf wil krijgen 

- om ontspanning te ervaren 

- om een liefdevoller mens te worden 

- om meer op mijn intuïtie en gevoel te vertrouwen 

- omdat ik mijn vragen met anderen wil delen 

- om mijzelf beter te leren accepteren 

- om een betere geestelijke gezondheid te krijgen 

- om liefdevoller met anderen te leren omgaan 

- om mijn ego te leren loslaten 

- om mijn verborgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen 

- omdat ik deel wil uitmaken van een groep  

- omdat ik op zoek ben naar meer zin in mijn leven 

- om iets voor een ander te betekenen 

- om meer van de christelijke traditie te begrijpen 

- om mezelf beter te leren uiten 

- om meer van andere religieuze tradities te begrijpen 

- om mijn gezondheid te verbeteren 

- om een bijdrage te leveren aan de maatschappij 

- omdat ik tegen problemen aanloop in mijn leven die ik niet opgelost krijg 

66% 

48% 

47% 

44% 

44% 

43% 

41% 

41% 

39% 

36% 

34% 

33% 

31% 

30% 

29% 

28% 

27% 

25% 

24% 

23% 

20% 

20% 

18% 

17% 

17% 

17% 

16% 

16% 

13% 

13% 

12% 
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Een laatste aanwijzing voor het belang van de ervaring levert de analyse van 
de motieven. Er werd een lijst met 31 motieven voorgelegd. Ieder motief dat 
van toepassing was, moest worden aangekruist.  

Wat valt op in deze tabel? Er zijn weinig motieven die breed gedragen 
worden.44 Dus is de diversiteit in motivaties aanzienlijk. Het motief ‘inspira-
tie’ springt eruit met de hoogste score van 66%. Wellicht komt dit omdat het 
een containerbegrip is, waaronder vele soorten inspiratie gevangen kunnen 
worden. De hoogst scorende motieven zijn vooral gericht op zelfontplooiing, 
zowel psychisch als geestelijk. Er is weinig behoefte om de christelijke tradi-
tie en andere religies beter te leren kennen (17% en 16%). Het meer erva-
ringsgerichte motief ‘om mijn relatie met God/het mysterie/de Ander te 
verdiepen’ scoort daarentegen met 43% wel hoog.  

Het beeld dat naar voren treedt is dat de bezoekers zeker op religieus 
gebied eerder voor ervaringen komen dan voor meer kennis. Deelname aan 
de activiteiten laat veel ruimte voor aansluiten bij de eigen ervaring, de eigen 
zoektocht. In het dagelijks leven is verbondenheid met de natuur een veel 
voorkomende ervaring. Diepgaande religieuze/mystieke ervaringen komen 
eerder beperkt voor. 

CONCLUSIES 

In deze paragraaf trekken we een aantal conclusies uit de resultaten van het 
onderzoek onder de bezoekers van de centra. 

 
Wie zijn de bezoekers? 

De bezoekers van de centra zijn doorgaans hoogopgeleid, gemiddeld 61 jaar 
en bestaan voor driekwart uit vrouwen. De overgrote meerderheid is christe-
lijk gesocialiseerd. De oververtegenwoordiging van vrouwen hebben we uit-
gebreid proberen te duiden. Het hoog opgeleid zijn zou kunnen betekenen 
dat deelname aan de activiteiten toch een zekere intellectuele bagage veron-
derstelt. De hoge leeftijd contrasteert enigszins met de gegevens over deel-
name aan cursussen gericht op spiritualiteit, zoals De Hart ze verzameld 
heeft in het God in Nederland 2006/7-onderzoek (De Hart, 2011b). Daar ligt 
de piek tussen 40 en 45 jaar met overigens een kleine tweede piek tussen 60 
en 65 jaar. Vermoedelijk zijn onze bezoekers voor een deel christenen, die 

                                                 
44 Dit kan mede veroorzaakt worden door de mogelijkheid dat de onderzochten 
 alleen de belangrijkste motieven hebben aangekruist. 
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Deel III: Evaluatie 
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6. Inspelen op nieuwe spiritualiteiten 
 

Frans Jespers 
 

In het begin van de eenentwintigste eeuw is de religieuze situatie in Neder-
land (en geheel West-Europa) tamelijk onoverzichtelijk. Het behoren tot en 
de invloed van de christelijke kerken is sterk verminderd en loopt nog verder 
terug. Vooral islam en boeddhisme winnen daarentegen aanhang, terwijl 
nieuwe spiritualiteiten diffuus maar onmiskenbaar doorwerken in een overi-
gens behoorlijk seculiere leefwereld. In deze complexe situatie vragen de 
Tilburgse onderzoekers hoe christelijk geïnspireerde spirituele centra op 
dergelijke religieuze ontwikkelingen reageren en in hoeverre bezoekers van 
deze centra in deze reactie meegaan. In de uitkomsten tekenen zich duidelij-
ke standpunten en ervaringen af, zowel van aanbieders als bezoekers, en toch 
is het moeilijk om scherpe antwoorden te geven op bovengenoemde vragen. 
Dit ligt op de eerste plaats aan de zojuist vermelde complexiteit van de actue-
le religieuze situatie, waardoor de uitkomsten niet eenduidig geïnterpreteerd 
kunnen worden. Maar op de tweede plaats blijft de onderliggende principiële 
vraag onaangeroerd, namelijk de (pastoraal-)theologische vraag: zijn chris-
tendom en nieuwe spiritualiteiten verenigbaar, en zo ja, op welke wijze dan? 
Anders gezegd: moeten en kunnen christelijke spirituele centra wel inspelen 
op de nieuwe religieuze ontwikkelingen en zo ja: in hoeverre? De impliciete 
instemming van de onderzoekers met deze verenigbaarheid en met het ‘in-
spelen’ leidt naar mijn idee tot een ruimhartig begrippenkader dat onvol-
doende bijdraagt aan een scherpe interpretatie van de uitkomsten van de 
enquête. 

Nu kan ik vanuit mijn eigen discipline van vergelijkende godsdienstwe-
tenschap de principiële theologische vraag niet beantwoorden. Wel kan ik op 
basis van mijn studie van de actuele religieuze situatie in Nederland wat 
meer nuances van de nieuwe spiritualiteiten laten zien, waardoor enkele 
uitkomsten van de enquête begrijpelijker worden en argumenten voor een 
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antwoord op de theologische vraag worden aangedragen. Hiertoe zal ik eerst 
een overzicht geven van de belangrijkste vormen van nieuwe spiritualiteit, 
voornamelijk buiten de kerken. Ik zal hierbij laten zien dat elk van deze prak-
tijken gepaard gaat met heel verschillende opvattingen van spiritualiteit. Toch 
tekenen zich drie hoofdlijnen van nieuwe spiritualiteit af. In al die groepe-
ringen is de opstelling ten opzichte van christenen eveneens verschillend, 
maar overwegend negatief. Op basis van het voorafgaande lever ik enig 
commentaar op het onderzoek naar de christelijke spirituele centra, en wel 
eerst met betrekking tot de aanbieders en hun aanbod. Dan komen de uit-
komsten over de bezoekers en hun ervaringen aan de orde. De hoofdpunten 
van het commentaar komen samen met mijn inleidende paragrafen in een 
discussie over popularisering, hertovering en holisme. 

NIEUWE SPIRITUALITEITEN IN NEDERLAND 

Een kort overzicht van spirituele praktijken in Nederland laat zien dat er 
nogal wat verschillende belevingen van en opvattingen over spiritualiteit 
circuleren. Hierbij breng ik een ordening aan op basis van praktijken en ga ik 
vervolgens in op de opvattingen. Het omgekeerde is verleidelijk, namelijk om 
een globale indeling te maken op basis van opvattingen of leerstellingen, 
zoals bijvoorbeeld Maarten Meester deed, maar daardoor verdwijnen te veel 
groeperingen uit het zicht (Meester 2008). Ik bespreek de spirituele praktij-
ken als een reeks op een denkbeeldig continuüm die begint bij de verering 
van een verre, transcendente godheid en eindigt bij genieten van leven en 
natuur, binnen deze wereld. Dit overzicht berust op veldwerk (vergelijk Jes-
pers 2007 en 2009), analyse van websites zoals spiritualiteit.startpagina.nl en 
de website van Koorddanser, en op literatuur (bijvoorbeeld De Hart 2011b, 99-
214). Hiermee heb ik niet de pretentie om een sluitend overzicht te bieden, 
want ik besef dat over de situering van bepaalde groepen valt te twisten. Ik 
wil wel laten zien hoe uiteenlopend de praktijken en opvattingen zijn. 

Bij de pool van de godsverering treffen we gelovige praktijken aan van 
christenen, moslims, joden, hindoes, boeddhisten en kleinere groepen zoals 
bahá’ís en sikhs. Voor zover zij zich bezig houden met spiritualiteit kan deze 
meestal als ‘oude’ of klassieke spiritualiteit aangemerkt worden, in de zin van 
het systematisch nastreven van mystiek en deugdzaamheid, of zoals Kees 
Waaijman het formuleert: ‘de geregelde beoefening van het op omvorming 
gerichte godmenselijke betrekkingsgebeuren’ (Waaijman 2000, 6). Zelfs in 
de voor Nederland relatief nieuwe takken van deze godsdiensten, zoals soefi-
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7. Vrije spiritualiteit? Een zware last! 
Willem Marie Speelman 

INLEIDING 

We hebben van dit onderzoek geleerd dat de spirituele centra vooral hoogop-
geleide christelijke vrouwen van rond de zestig bereiken, vaak omdat zij te-
leurgesteld zijn in het aanbod van de kerk. In de kerk missen zij de moge-
lijkheid tot geestelijke groei. De spirituele centra springen in op die behoefte 
door middel van een ruim aanbod aan spirituele vormen uit verschillende 
religieuze tradities. Daarmee komen zij misschien ongewild in een concur-
rentiepositie te staan tegenover andere aanbieders en andere religieuze tradi-
ties, waarmee zij een markt vormen. We hebben ook gezien dat de bezoekers 
van de spirituele centra zich soms wel, soms niet als religieus beschouwen, 
en dat sommigen veel en anderen weinig met spiritualiteit hebben. Ik moet 
eerlijk zeggen dat mij nog altijd niet duidelijk is wat de vraag en het antwoord 
op deze vraag betekenen. Want wat zoekt iemand die bijvoorbeeld niets met 
spiritualiteit heeft in een spiritueel centrum?  

Er zijn twee vragen die me na het lezen van dit onderzoek blijven bezig-
houden. De eerste is de vraag wat er aan de spiritualiteit verandert wanneer 
zij onderdeel wordt van een markt. Zijn spirituele centra winkels tussen de 
winkels? Of is er sprake van een ander soort markt? De tweede vraag is wat 
mensen bedoelen als ze zeggen: ‘Ik beschouw mij niet als religieus, maar wel 
als spiritueel’. Bedoelen ze dat ze niet met de kerk verbonden zijn, maar wel 
betrokken zijn op God of op het hogere? Wat is religie, wat is spiritualiteit, en 
wat is hun verhouding? Kan er eigenlijk zoiets als ‘ongebonden spirituelen’ 
(Kronjee en Lampert 2006) bestaan? Wat is nieuw aan de nieuwe spiritue-
len?  

Ik wil op deze vragen ingaan en maak daarbij gebruik van het door Mi-
chel de Certeau geïntroduceerde begrip toeëigening, appropriation (Certeau 
1990). Alle mensen moeten zich hun cultuur eigen maken. Maar de wijze 
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waarop dat gebeurt, is de laatste eeuwen sterk veranderd. Vroeger maakten 
mensen zich de traditie eigen door er als het ware in op te gaan. Zij werden 
geboren als en opgevoed tot rooms-katholieken. Tegenwoordig is het cen-
trum meer naar het individuele zelf geschoven. Dat moet kiezen wat en hoe-
veel het zich van zijn traditie wil toe-eigenen om er zijn eigen ‘originele’ 
levensbeschouwing mee vorm te geven. Daardoor kunnen mensen geloven 
in de geboorte van het goddelijk kind, maar ook in reïncarnatie. Op het eerste 
gezicht zullen mensen dit doen omdat zij graag de vrije keuze willen hebben 
wat betreft hun eigen levensbeschouwing, maar er is ook sprake van dwang. 
Mensen worden door hun omgeving geacht te kiezen en te staan voor hun 
keuze. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor hun geloof: ‘Waarom 
bidden jullie eigenlijk voor het eten? Wordt het daar lekkerder van?’ Je mag 
tegenwoordig niet zomaar katholiek zijn. Nader beschouwd gaat achter de 
vrij ogende spiritualiteit een zware last schuil.  

Waar staan de bezoekers van de spirituele centra in dit veld van de spiri-
tuele markt en de eigen spirituele (re)constructie? Ik wil beginnen met de 
schildering van de spirituele markt om daarna in te gaan op de vragen rond 
religie en spiritualiteit. Tot slot wil ik de ontwikkeling waarderen: is dit eigen-
lijk goed of slecht?  

SPIRITUELE CENTRA IN EEN MARKTCULTUUR 

Toen de kerk in de vierde eeuw na Christus in het publieke domein kwam, 
werd er onderscheid gemaakt tussen de kerk (fanum, tempel) enerzijds en 
het kerkplein (profanum, letterlijk vóór de tempel) anderzijds. Wat in de kerk 
gebeurde stond in een ander licht dan wat buiten de kerk op het marktplein 
gebeurde. Zo gaf men enerzijds de kerk de ruimte heilig te zijn, en stond 
men de wereld toe werelds te zijn. De christen leefde in beide ruimten, stond 
nu eens in het licht van Gods aanschijn en dan weer in de wereldse duister-
nis (Speelman 2009). Via de gelovige kon het licht van het heil ook in de 
wereld schijnen en via diezelfde gelovige drong het duister van de wereld het 
fanum binnen. Aan de kerkvaders de taak om die wederzijdse doordringing te 
beheren. 

Kerkvaders als Basilius en Augustinus, die als bisschop midden in de 
wereld stonden, waren zachtzinniger en evenwichtiger dan kerkvaders als 
Benedictus en Cassianus, die de wereld verlaten hadden om als monnik hei-
lig te leven. Monniken probeerden de wereld zoveel mogelijk buiten de deur 
te houden. Toch kwamen er altijd mensen, voornamelijk vrouwen, naar hen 
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8. Omgaan met nieuwe spiritualiteitsbeleving 
Pastoraaltheologische reflecties 

 
Annemie Dillen 

INLEIDING: METHODE 

Christelijke spirituele centra met een vernieuwend aanbod vervullen een 
belangrijke rol in het hedendaagse christelijke landschap in Nederland. Dat is 
de meest rudimentaire conclusie die ik in de eerste plaats uit het hiervoor 
beschreven onderzoek afleid. In deze bijdrage zal ik deze stelling verder uit-
werken en onderbouwen.  

De eerdere artikelen in deze verzamelbundel gaan uitvoerig in op cijfer-
gegevens en mogelijke theorieën die de empirische data kunnen verklaren of 
verder duiden. Deze bijdrage spitst zich toe op de derde ‘stap’ in wat klassiek 
als praktisch theologische methode omschreven wordt, met name de strategi-
sche reflectie over de relevantie en de consequenties van de eerdere inzichten 
voor het pastorale handelen. Doorgaans wordt gesproken over ‘zien’, ‘oorde-
len’ (of ‘evalueren’) en ‘handelen’ of over ‘beschrijven’, ‘verklaren’ en ‘stimu-
leren’ (Dillen 2010). Eenvoudig gezegd is de vraag hier: wat betekenen deze 
analyses voor de praktijk in het pastorale veld?  

Om die vraag naar het concrete handelen of het stimuleren van bepaal-
de vormen van handelen te kunnen beantwoorden, volstaat het echter niet 
om een beroep te doen op de empirische gegevens en de analyses ervan zoals 
ze in de eerdere artikelen werden voorgesteld. Op het niveau van het waar-
nemen en het analyseren kunnen nog andere vragen gesteld worden, die 
mede van invloed kunnen zijn voor de derde stap van het ‘stimuleren van 
handelen’. Ik zal focussen op handelingsopties, en daarbij vooral ingaan op 
achterliggende denkbeelden die deze mogelijke opties kenmerken – en die 
aldus ook binnen het ‘oordelen’ gesitueerd kunnen worden. Welke hande-
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lingsstrategie men zal kiezen, hangt immers af van de manier waarop de 
empirische gegevens theologisch geïnterpreteerd en beoordeeld worden.  

VERDERE VRAGEN IN AANSLUITING BIJ HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

Het onderzoek dat in dit boek beschreven wordt, geeft een antwoord op heel 
wat vragen. We krijgen een – divers – beeld van bezoekers van spirituele 
centra en van het aanbod van deze centra. De centra bieden een gevarieerd 
aanbod aan, dat zeker niet louter de klassieke christelijke traditie weerspie-
gelt. De focus ligt wel voornamelijk op persoonlijke vorming, en minder op 
diaconale activiteiten. De centra bereiken een heterogeen doelpubliek, al 
blijven bepaalde groepen toch meer afwezig dan andere. Hierbij valt in het 
bijzonder te denken aan mannen en jongeren, vaak ook aan mensen die 
weinig of niets met de christelijke traditie te maken hebben. Deze groepen 
zijn ondervertegenwoordigd bij de bezoekers van de spirituele centra. Hier-
mee hebben we een zicht op (een deel van) de feitelijkheid in verband met 
aanbod van en deelname aan activiteiten binnen spirituele centra. 

Er zijn nog meer vragen te stellen, zowel op beschrijvend empirisch 
vlak, als op het vlak van eerder normatieve basisvragen rond pastoraal strate-
gisch handelen. Ten eerste is er de vraag hoe andere pastorale sectoren het 
best naar deze centra kunnen kijken. Met andere woorden: welke houdingen 
kunnen pastores en kerkelijke beleidsverantwoordelijken aannemen ten 
aanzien van het nieuwe aanbod in spirituele centra en welke houding is 
daarbij de meest wenselijke? We beschikken niet over empirische gegevens 
die visies en houdingen van pastores ten aanzien van de spirituele centra in 
kaart brengen. We kunnen wel theoretisch en theologisch nadenken over 
mogelijke en wenselijke houdingen op dit vlak.  

Een tweede en derde vraag zijn analoog, en betreffen de houding van re-
ligieus en spiritueel gemotiveerde en geëngageerde mensen die binnen eer-
der klassieke kerkstructuren hun weg vinden en die niet deelnemen aan 
nieuwere activiteiten van de spirituele centra. We komen niet te weten waar-
om zij niet deelnemen en wat hen in de klassiekere kerkstructuren nog aan-
trekt. Evenmin weten we hoe zij denken over de spirituele centra en hun 
bezoekers. Verder zou het goed zijn om te weten te komen hoe mensen die 
niet deelnemen aan activiteiten van spirituele centra, maar die ook niet bin-
nen eerder klassieke kerkelijke kringen een weg vinden, staan ten aanzien 
van het aanbod van de spirituele centra en van andere activiteiten vanuit de 
kerk, en hoe dat samenhangt met hun al dan niet zoeken op het vlak van 
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9. Verdieping van geloof – verbreding van de horizon  

Kees de Groot, Willem Putman, Anke Bisschops, Jos Pieper  
en Suzette van IJssel 

INLEIDING 

Hoe wordt in christelijke spirituele centra voor de ziel gezorgd? Welke rol 
speelt de christelijke traditie hier en wat kunnen de christelijke kerken van 
deze centra leren voor hun omgang met de nieuwe spirituele interesse? We 
kijken terug op de onderzoeksresultaten vanuit de in het eerste deel bespro-
ken kwestie of spiritualiteit in plaats komt van religie en beantwoorden daar-
bij ook de vraag hoe de bezoekers de begrippen ‘spiritueel’ en ‘religieus’ ver-
staan. Vervolgens doen we in reactie op het gegeven commentaar een sugges-
tie om de bevindingen theologisch te waarderen. Tot slot formuleren we een 
appel dat er volgens ons aan de kerken wordt gedaan. 

SECULARISATIE, COMPENSATIE OF REVOLUTIE? 

Vooraf onderscheidden we drie thesen over de verhouding tussen religie en 
spiritualiteit: secularisatie, compensatie en revolutie. De secularisatiethese 
ziet religieuze regimes in het Westen steeds verder afbrokkelen en be-
schouwt de zogenaamde nieuwe spiritualiteit als marginaal en maatschappe-
lijk gezien nauwelijks relevant. De compensatie- of substitutiethese specifi-
ceert dat belangstelling voor spiritualiteit vooral van ex-kerkleden komt en 
bevestigt daarmee de inschatting dat het secularisatieproces niet van richting 
verandert. De revolutiethese daarentegen voorspelt dat spiritualiteit religie op 
termijn zal gaan vervangen. Hoe aannemelijk zijn deze twee voorspellingen 
in het licht van onze onderzoeksresultaten? Hoewel onze populatie een select 
gezelschap vormt, zeggen de verzamelde gegevens wel iets over de sterkte 
van de secularisatie- met de daarbij behorende compensatiethese aan de ene 
en de revolutiethese aan de andere kant. 
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De centra 
De onderzochte centra staan expliciet in een christelijke traditie waarbij ze 
tevens open staan voor elementen uit de nieuwe spiritualiteit. Dat blijkt uit 
hun programmering en uit het feit dat ze bewust aansluiting zoeken bij de 
persoonlijke belevingswereld en de individuele zingeving van hun bezoekers. 
De christelijke traditie is hierbij hun centrale referentiekader zonder daarbij 
andere religies en spirituele tradities uit te sluiten. Getuige de doelstellingen 
streven de centra geen spirituele revolutie na, maar willen ze de oude christe-
lijke tradities voor moderne mensen betekenisvol en inspirerend laten zijn. 
Door open te staan voor de vragen en de belevingswereld van hun bezoekers 
willen zij deze tradities actualiseren en vitaliseren. Met hun aandacht voor de 
deelnemer als persoon en haar spirituele wensen, en hun openheid naar 
andere religieuze en spirituele tradities maken zij duidelijk dat zij ook op de 
spirituele markt willen opereren. 

 De centra nemen in het spanningsveld tussen traditionele kerkelijke re-
ligiositeit en nieuwe spiritualiteit een tussenpositie in door de mystagogische 
benadering die zij hanteren. Ze focussen niet op regels, voorschriften en 
zuiverheid van de leer, maar maken ruimte voor de individuele zoektocht van 
hun deelnemers. De aanbieders zelf staan daarbij voluit in de christelijke 
traditie. Zou men hen de vraag voorleggen of zij spiritualiteit zien als verdie-
ping of als vervanging van religie, dan is hun antwoord duidelijk. Zij zien 
spiritualiteit als verdieping van de religie, zo men wil als haar binnenkant, 
maar zeker niet als de vervanging daarvan.  

 
De bezoekers 

Voor het grootste deel van de bezoekers, merendeels hoog opgeleide vrou-
wen, geldt eveneens dat zij inhoudelijk en institutioneel in de christelijke 
traditie staan van waaruit zij zich spiritueel willen ontplooien. In ons onder-
zoek zien we sporen van een relevant christendom. De meesten zijn christe-
lijk gesocialiseerd en sterk betrokken bij de plaatselijke geloofsgemeenschap. 
Dat blijkt ook uit de frequentie waarmee zij vieringen bezoeken. Religie en 
spiritualiteit zijn voor hen van persoonlijke en maatschappelijke betekenis, 
meer dan voor de gemiddelde Nederlander. 

De bezoekers horen tot de generaties die dragers zijn van de traditionele 
godsdienstigheid. De gemiddeld hoge leeftijd valt maar voor een klein deel te 
verklaren uit het leeftijdseffect: de omstandigheid dat ouderen meer open 
staan voor levensvragen en gelegenheid hebben om zich daarin te verdiepen. 
Dat kan wel zijn, maar de ouderen die niets met de kerk hebben, zoeken hun 
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