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INLEIDING EN LEESWIJZER 
Jongeren en religie?! 

 
Jongeren lijken tegenwoordig ver verwijderd te zijn van kerken en moskeeën. 
Uiteraard wordt dit betreurd door mensen die daar juist wel bij betrokken 
zijn. Zo wordt datgene wat voor hen zo belangrijk is in hun leven niet voort-
gezet en moet over enkele decennia de laatste kerkganger wellicht de deur 
achter zich dichttrekken. 

Hebben jongeren dan niets meer met de kerk? Met religie, geloof en 
godsdienst? Alleen al deze begrippen roepen meer vragen op dan dat er ant-
woorden te geven zijn. Het blijkt bovendien dat deze begrippen ver van de 
belevingswereld van jongeren en hun taalgebruik afstaan. In dit boek zullen 
we zien dat juist de koppeling aan religie en aan haar institutionele vormen, 
zoals kerken, moskeeën en koepelorganisaties, veel jongeren afstoot omdat 
het hen teveel wil vastleggen op een religieuze leefwijze: door bij voorbeeld 
te verplichten zondagochtend naar de kerk te gaan of vijf keer per dag te bid-
den. In de ogen van jongeren zijn religieuze instituten erop uit om hen te 
binden. Betekent dit dat jongeren in de Nederlandse samenleving totaal niet 
bezig zijn met religieuze activiteiten, met transcendente zaken, met zinge-
ving, met méér dan alleen het alledaagse? Zeker niet, maar er is weinig on-
derzoek waarin men écht kan vinden wat jongeren met religie hebben en 
hoe dit door hen wordt vormgegeven. Daartoe wordt in dit boek een poging 
gedaan.  

Dit boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt achter-
grondinformatie gegeven: wat is er zoal bekend over jongeren en hun religie 
in Nederland? De focus ligt daarbij vooral op de institutionele vorm van reli-
gie en in het bijzonder op christelijke en islamitische religie. Allereerst wor-
den verschillende groepen jongeren gepresenteerd die afgeleid kunnen wor-
den uit een overzicht van recent onderzoek in Nederland. Hoofdstuk 2 bevat 
de uitgebreide versie van de stand van zaken van wetenschappelijk onder-
zoek over jongeren en religie in Nederland gedurende de afgelopen tien jaar. 
Dit is een theoretisch hoofdstuk dat eventueel voor de lijn van het boek eerst 
terzijde kan worden gelegd en juist voor wetenschappelijk geïnteresseerden 
als eerste ter hand kan worden genomen. Het hoofdstuk biedt aan het eind 



 
 
 

9 

een mogelijke onderzoeksagenda voor de toekomst. Hijme Stoffels beschrijft 
in hoofdstuk 3 wat typerend is voor jongeren van deze tijd en onderzoekt of 
er lijnen zijn te trekken naar eerdere generaties jongeren. Misschien is het 
verder af staan van religie wel veel minder exclusief voor onze tijd en samen-
leving dan we denken. Dit hoofdstuk completeert het deel achtergronden van 
dit boek.  

In deel twee komen vier voorbeelden van actueel vernieuwend onderzoek 
aan bod die op de inhoud van het geloof van jongeren van nu ingaan, name-
lijk onderzoek onder middelbare scholieren, katholieken, evangelicalen en 
moslimjongeren. De kennis die diverse onderzoeken ons verschaffen over 
jongeren anno 2010, kan behulpzaam zijn bij het vormgeven van religieus 
jongerenwerk. Als religieuze instellingen beter weten hoe de ‘klant’ eruit 
ziet, de jongere in dit geval, dan kunnen ze ook beter nadenken over de vraag 
hoe het aanbod op deze klant moet worden afgestemd. 

In het derde deel komen mensen aan het woord die als werkveld jonge-
ren en religie hebben: jongerenpastoraat, jeugdwerk en islamitisch jonge-
renwerk. Wat zijn hun ervaringen met jongeren, tegen welke problemen lo-
pen zij aan in hun werk en welke adviezen geven zij aan de instituten? Le-
zers die geïnteresseerd zijn in de praktijk van religieus jongerenwerk kun-
nen bij dit deel starten.  

Tussen de hoofdstukken door staan voorbeelden van best practices van re-
ligieus jongerenwerk. Dit zijn projecten uit katholiek, protestants en islami-
tisch Nederland die zijn ‘geslaagd’, dat wil zeggen: die veel jongeren hebben 
aangetrokken en die iets aan de geloofsvorming van jongeren hebben bijge-
dragen. Hiervoor is gekeken naar de verschillende domeinen waarbinnen 
deze religieuze activiteiten voor jongeren plaatsvinden, zoals onderwijs en 
catechese, vieringen en evenementen, diaconale activiteiten en persoonlijke 
geloofsvorming. In de bijdragen is steeds op een korte, pittige manier be-
schreven welke activiteit(en) men concreet aanbiedt, wie eraan deelne-
men/deelnamen en hoe een en ander in zijn werk gaat/ging. Ook valkuilen 
en tips worden vermeld. Ook staan er steeds e-mailadressen en websites 
vermeld, waar men terecht kan voor meer informatie. 

In het laatste hoofdstuk wordt alle informatie uit de drie delen en de best 
practices samengebracht, en de balans opgemaakt. Dit maakt het mogelijk 
om te bekijken wat de verschillende bijdragen in dit boek aan de bestaande 
kennis toevoegen, wat er te leren valt uit ervaringen van religieuze jonge-
renwerkers in de praktijk en welke conclusies men daaraan uiteindelijk kan 
verbinden: wat kunnen de religieuze instellingen met deze ervaringen doen 
voor jongeren? In dit slothoofdstuk wordt expliciet aandacht besteed aan de 
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winst die religieuze instituten hieruit kunnen behalen met het oog op het 
aanbieden van hun ‘product’ aan jongeren.  

Centrale vragen in dit boek zijn: wat weten we over jongeren en religie in 
Nederland vanuit wetenschappelijk onderzoek en vanuit de praktijk? Wat 
missen we nog aan kennis? Wat kunnen religieuze instituten hebben aan 
deze informatie uit wetenschappelijk onderzoek en aan praktijkervaringen? 
De focus ligt vooral op christelijke en islamitische jongeren; het naast elkaar 
presenteren van kennis over deze groepen uit onderzoek én praktijk is voor-
alsnog uniek. 

Ten slotte wil ik enkele mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit boek. Allereerst de auteurs, onder wie collega-
onderzoekers, jongerenwerkers in het religieuze veld en jongeren die ge-
slaagde projecten schetsen. Daarnaast wil ik de serieredactie bedanken voor 
hun vertrouwen in dit project en in het bijzonder Staf Hellemans voor zijn 
zeer zorgvuldige commentaar bij eerdere versies van het manuscript. Ik 
dank ook uitgever Freek van der Steen voor zijn enthousiasme en creativiteit 
bij de laatste fase van de totstandkoming van het boek. Tot slot bedank ik 
Corline Melisse en Annette van Oosten die de tekst hebben nagelopen op 
allerlei grote en kleine oneffenheden. Ik wens u allen veel leesplezier, en 
hoop dat het boek mag bijdragen aan succesvol religieus jongerenwerk. 

 
 

Monique van Dijk-Groeneboer  
Oktober 2010 
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1. JONGEREN EN RELIGIE IN NEDERLAND  

 
Monique van Dijk-Groeneboer  
 
 

1. Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk beschrijven we wat er in grote lijnen bekend is over 
jongeren en hun religie in Nederland. In recent wetenschappelijk onderzoek 
kunnen we enkele algemene trends ontdekken. Deze tendensen en hun be-
tekenis voor verder onderzoek op dit terrein komen aan bod. Veel uitgebrei-
der treft u de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek in Nederland 
aan in hoofdstuk 2. Het eerste hoofdstuk biedt vanuit deze stand van zaken 
een samenvatting die functioneel is voor het verloop van dit boek. Daarnaast 
kunnen we een typologie van jongeren onderscheiden, die ons inzicht ver-
schaft in de huidige generatie jongeren en hun religie. 

Jongeren en religie vormen de centrale begrippen in dit boek. Het con-
cept jongere is evenwel niet helder bepaald. Voor sommigen is de start van de 
middelbare school hét moment waarop een kind een jongere wordt. Het 
einde van de basisschool markeert het einde van de kinderleeftijd. Dit zien 
we terug binnen de katholieke kerk: daar wordt het vormsel vaak op twaalfja-
rige leeftijd toegediend – na het doopsel als baby en de eerste heilige com-
munie op achtjarige leeftijd – als markering van de overgang van kind naar 
jongvolwassen geloofsleerling. Men kan echter ook de leeftijdsgroep vanaf 
twaalf jaar nog als jeugd beschouwen en bijvoorbeeld de leeftijd van vijftien 
als markering van een nieuwe fase. Die indeling vinden we binnen de pro-
testantse kerken: vaak wordt daar tussen het vijftiende en twintigste levens-
jaar belijdenis gedaan als toegangsritueel tot de staat van volwassen geloofs-
leerling. Ook zijn er denominaties die pas op volwassen leeftijd gelovigen 
dopen. In de islamitische religie is zowel het begin van de puberteit als het 
begin van de volwassenheid reden om bij het geloof stil te staan, maar zij 
kent daarvoor geen afzonderlijk religieus ritueel. Het enige scharniermo-
ment in de islamitische religie is de besnijdenis van jongens, die plaatsvindt 
in de periode van baby tot het derde levensjaar.  
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eventueel met elkaar strijdige of spanning veroorzakende elementen. Ook 
lijken sommige grote kerken een meer conservatieve vorm na te streven dan 
enkele decennia geleden, terwijl andere kerken juist meer liberaal lijken te 
worden. Dit derde proces van secularisatie – het aanpassen van de religie aan 
de samenleving – lijkt plaats te vinden in Nederland. De manier waarop dit 
gebeurt, is echter niet helder. Goed onderzoek hiernaar ontbreekt. 

Of jongeren het zélf als religieus beschouwen dat ze op bijvoorbeeld in-
ternet zoeken naar antwoorden op zingevingvragen of een preek beluisteren 
van een imam of dominee, is onbekend. Deze ‘nieuwe’ vorm van religie is 
gedeeltelijk te vinden bij de jongeren die zich tot een religieus instituut wen-
den, maar een andere groep jongeren zoekt het geheel daarbuiten en stelt 
vermoedelijk zijn religie op eigen wijze samen. Bij de typologie in een vol-
gende paragraaf gaan we hier dieper op in. Over deze minder institutionele 
vorm van religie is in onderzoeken weinig bekend. In het tweede deel van dit 
boek zullen enkele recente onderzoeken aan bod komen, die ons helpen te 
kijken naar waar en hoe religie in de hiervoor geformuleerde brede, en niet 
per se institutioneel verankerde, zin bij jongeren te vinden is. 

 

4. Typologie van jongeren 

We kunnen, als we al de verzamelde onderzoeksgegevens naast elkaar leg-
gen, een typologie van groepen jongeren onderscheiden, waarin de dimen-
sies van ‘verbonden zijn aan een religieus instituut’ en ‘actief met religie be-
zig zijn’ de componenten vormen: 

 
  actief  inactief 

institutioneel 1. harde kern 3. grijs gebied 
niet-institutioneel 4. grijs gebied 2. ongelovig 

 
1. de ‘harde kern’ van actieve institutionele gelovigen. Het gaat hier meestal 

om jongeren die van huis uit katholiek, protestants of moslim zijn. Zij 
participeren actief in de religieuze instituten (actief institutioneel) 

2. er blijft eveneens een gedeelte ongelovig of onkerkelijk; het gaat om jon-
geren die niet met geloof bezig zijn en niet bij religieuze instituten zijn 
betrokken (inactief, niet-institutioneel) 

Er zit een ‘grijs’ gebied van minstens twee typen tussen deze twee uitersten: 
3. individuele gelovigen, jongeren die wel bij scharniermomenten religieuze 

rituelen wensen, maar niet regelmatig in een kerk of moskee komen (in-
actief institutioneel), 
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De Verdieping 
 
Een aantal jaar geleden kwam er vanuit de jeugd in de protestantse gemeente 
Houten behoefte aan een verdiepende eigentijdse jeugddienst. Er was al een laag-
drempelige viering, de Jeugdkerk Nieuwe Stijl (JNS) voor jongeren van rond de vijf-
tien jaar, maar voor een breder publiek was er behoefte aan iets meer. Kort gezegd 
wilden we het verdiepende karakter van preken in de ochtenddienst, maar dan met 
aansprekende thema’s, eigentijdse muziek en een grote inbreng van jongeren in 
de organisatie. Dit heeft geresulteerd in de maandelijks gehouden Verdieping. 
 Uniek aan de Verdieping is dat we een interactief moment van ongeveer tien 
minuten in de dienst hebben gebouwd. Tijdens dit moment kunnen er vragen ge-
steld worden aan de spreker of gaan mensen met elkaar in gesprek over stellingen 
die met het thema te maken hebben. Ontmoeting krijgt ook een belangrijke rol 
doordat er zowel voor als na de dienst koffie, thee en fris door jongeren wordt 
aangeboden. De muziek tijdens de Verdieping is variërend van stijl (opwekking, 
Taizé, Iona etc.) en wordt begeleid door een band met drums, piano en gitaren 
vooral bespeeld door jongeren. Tijdens de dienst worden de geluidsinstallatie, be-
amer, gebeden, bijbellezing en mededelingen ook door jongeren bediend en ge-
daan. De dienst wordt voorbereid door jongeren die contact onderhouden met de 
spreker en zorgen voor bekendheid in de plaatselijke krant en in het kerkblad.  
 Hiernaast wordt er eens in de maand een vergadering gehouden met vooraf-
gaand gezamenlijk eten en naderhand een leuke activiteit of bijbelstudie, samen 
met jongeren die de JNS voorbereiden. Toen de Verdieping begon werd de mu-
ziekgroep en verschillende andere taakgroepen door een volwassene gecoacht. Nu 
de Verdieping wat langer draait wordt gecoacht naar de behoefte van de jongeren. 
Aan het begin van de Verdieping, werd deze georganiseerd door de mensen die 
ook de JNS organiseerde, wat te druk werd, waardoor mensen afhaakten. Dat gold 
vooral voor de jongeren die twee keer in de week de muziek begeleidden en alle in-
strumenten heen en weer moesten slepen. In de huidige opzet wordt de muziek 
daarom verdeeld over drie kerngroepen die om de beurt de Verdieping begeleiden. 
Zo blijft de stijl eigentijds, neemt het per persoon minder tijd in beslag en komt er 
meer variatie. Waar ook tegenaan werd gelopen, was dat veel mensen achterin 
gingen zitten waardoor het leek alsof er weinig mensen kwamen en het geheel wat 
afstandelijk werd ervaren. (Dat is opgelost door de eerste stoel van iedere rij in de 
achterste helft van de kerk, om te keren.) 
 Het succes van de Verdieping heeft verschillende oorzaken. Het verdiepende 
praatje en het interactieve moment dragen ertoe bij dat onderwerpen gecombi-
neerd met de bijbel vertaald worden naar het dagelijkse leven. Een breed publiek 
van jongeren en ouderen wordt door de eigentijdse muziek en verschillende the-
ma’s aangesproken en komen zo met elkaar in gesprek.  
 
Eleonoor Drost en Anja Boevé 
www.pghouten.nl/organisatie/eredienst/de-verdieping 
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2. ZE GELOVEN HET WEL 
 
Monique van Dijk-Groeneboer, Martijn de Koning, Joris Kregting 
en Johan Roeland 
 
 

‘The postwar moratorium on naming the mystery “God” seems to 
be releasing its grip; the vox populi is uttering sounds that seems to 
desire recovering a vocabulary for the sacred’ (Cobb 2005, 137). 
 

1. Een 21ste eeuwse convergentie? Jong zijn en religie anno 2010 

Misschien is het een van de kleine verrassingen van de nu nog jonge 21ste 
eeuw: dat er zoveel over religie wordt gesproken. Het is in ieder geval een 
verbazingwekkend gegeven voor de horden (wetenschappelijke en niet-
wetenschappelijke) trend-watchers die in een ver verleden de verwachting 
uitspraken dat religie zou verdwijnen in een moderne samenleving. De her-
nieuwde aandacht voor religie staat haaks op een dergelijke verwachting. De 
vermeende ‘terugkeer van religie’ al helemaal. 

Nu is een notie als de terugkeer van religie ook niet onproblematisch. 
Niet alleen omdat het maar de vraag is of religie inderdaad ‘terug’ is van 
weggeweest. Maar vooral ook vanwege het feit dat we in de afgelopen jaren 
misschien wel vooral te maken hebben gehad met een heel specifiek type ‘te-
rugkeer’, namelijk de hernieuwde aandacht voor religie in het specifieke pu-
blieke domein van de media. Wellicht hebben we op grond van deze terug-
keer te gemakkelijk conclusies getrokken over het wel en wee van religie in 
de 21ste eeuw. Religie is met andere woorden een hot issue geworden in de 
media en het is maar de vraag of we op grond van deze ‘terugkeer’ iets zin-
nigs kunnen zeggen over de stand van zaken rondom religie in Nederland. 
Dit temeer omdat de media zich sterk richten op bepaalde religies (in het bijzon-
der de islam) en omdat ze zich meestal slechts beperken tot bepaalde aspecten van 
religie, zoals radicalisering, en veelal slechts bepaalde thema’s ter sprake brengen, 
zoals religie en integratie, religie en (in-)tolerantie, religie en geweld, en de plaats 
van religie in het publieke domein.7 
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3.4 Niet-institutionele activiteiten II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Religieuze praxis jongeren (Kregting en Sanders 2003; God in Nederland 2006 en SOCON 2005)
35

 

 
Naast de hierboven genoemde activiteiten als gebed, bijbellezen en het vol-
gen van een religieuze radio- of Tv-uitzending, is er ook onderzoek gedaan 
naar activiteiten die in mindere mate geënt zijn op de grote religieuze tradi-
ties en die veeleer in verband worden gebracht met wat dan als spiritualiteit 
wordt omschreven. Zo bezoekt 44% van de jongeren wel eens een plek om 
stil te staan bij alles wat men doet, heeft een kwart wel eens een herden-
kingsplek ingericht of bezocht en neemt ook een kwart wel eens deel aan een 
cursus spiritualiteit36 – waarbij het overigens vooral de kerkelijk betrokken 
jongeren zijn die een dergelijke cursus volgen. Een klein deel van de jonge-
ren heeft thuis een heilige plek (10%) of neemt zo af en toe deel aan een stil-
le tocht (7%). Ook zogenaamde ‘alternatieve’ religieuze praktijken, zoals 
handlezen, het raadplegen van sterren, yoga, meditatie en tarot kaarten leg-
gen, hebben een zekere aantrekkingskracht onder jongeren. Een kwart van 
de jongeren op katholieke middelbare scholen neemt wel eens deel aan één 
of meerdere van dit soort activiteiten (Van Dijk-Groeneboer en Maas 2005). 

Een interessant gegeven is ook dat ongeveer 75% van alle jongeren bij be-
langrijke gebeurtenissen in hun leven een ritueel wil houden (God in Neder-
land 2006, Kregting en Sanders 2003). Dat kan zoals eerder is weergegeven, 
in de kerk, maar ook daarbuiten.  

 
                                                           
35 De weergegeven percentages zijn waarschijnlijk aan de lage kant, omdat ze afkomstig zijn 
uit onderzoeken met een ondervertegenwoordiging van niet-christelijke jongeren. 
36 Deze activiteiten zijn onder jongeren zeker niet minder populair dan onder oudere leef-
tijdscategorieën. 
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Bezoekgroep Umut en Amal 
 
Voor wie? 
Jongeren die gedetineerd zijn, kunnen een steun in de rug gebruiken. Soms heb-
ben jong gedetineerden een luisterend oor nodig. Soms wat zakgeld als de contac-
ten met de buitenwereld zijn verbroken. Soms gewoon wat aanspraak en het ge-
voel erbij te horen. Ook is er behoefte om over actuele onderwerpen te praten. 
Over politiek bijvoorbeeld. Of over de ontwikkelingen in de samenleving. Jongeren 
die gedetineerd zijn ervaren steun als iets dat 'van buitenaf' georganiseerd wordt. 
Een voetbaltoernooi bijvoorbeeld, of een workshop rap of een demonstratie kick-
boksen. Ook een debat of een happening tijdens de maand ramadan of op natio-
nale feestdagen. Na detentie is een vorm van ondersteuning vaak ook gewenst, 
bijvoorbeeld steun bij het zoeken naar een sociaal netwerk of vrije tijdsactiviteiten 
 
Door wie?  
Bezoekgroep Umut en Amal wordt gevormd door jongeren uit Amsterdam. Deze 
jongeren die hun leeftijdsgenoten bezoeken en hen willen meegeven dat zij er ook 
toe doen, doen dat op vrijwillige basis. Op basis van de overtuiging dat ieder mens 
telt, op basis van een levensbeschouwing. De vrijwilligers van de Bezoekgroep zijn 
betrokken jongeren die met beide voeten in de samenleving staan. Ze studeren, 
werken of doen beide. Veel van de vrijwilligers van de Bezoekgroep zijn als vrijwil-
liger actief bij huiswerkbegeleiding, als begeleiding van sport voor de echte ‘jon-
kies’, of als bestuurder van een studentenvereniging. Het team van de Bezoek-
groep is divers samengesteld; jonge jongeren, oudere jongeren. Jongeren met is-
lamitische of andere levensbeschouwelijke achtergrond zoals Turkse, Nederlandse 
en Marokkaanse jongeren; van alles wat. 
 Om de jongens in de gevangenis te bezoeken worden de vrijwilligers eerst ge-
traind. Tot nu toe zijn er meerdere trainers gekomen om ons te vertellen over hoe 
je met zulke jongens moet omgaan. Bijvoorbeeld: oppassen met het doen van be-
loftes. Je mag een jongere niets beloven als je dit niet waar kunt maken. Het ver-
trouwen van de jongens mogen wij niet verliezen. Ook is het belangrijk dat je als 
vrijwilliger weet waar de jongeren hulp bij nodig hebben en wat zij leuk vinden.  
 Op dit moment zijn wij op zoek naar meer vrijwilligers, omdat wij veel meer 
jongens willen helpen. Er moeten veel meer activiteiten worden georganiseerd. 
Ook willen wij de jongens vaker bezoeken. Tot slot zijn er meer vrijwilligers nodig 
om de jongens na het vrijkomen uit de gevangenis te helpen.  
 
Hoe?  
1. Eén op één bezoeken 
 
Tijdens detentie 
Jongeren die bezoek wensen te ontvangen van één van de vrijwilligers van de Be-
zoekgroep, kunnen contact opnemen. Rechtstreeks of via maatschappelijk werk of 
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3. ZONDER TE WETEN WAAROM  
 Zeventig jaar onderzoek naar jongeren en religie in Nederland 

Hijme Stoffels 
 

Een kleine eeuw geleden noteerde de Portugese dichter en schrijver Fernan-
do Pessoa: ‘Ik ben geboren in een tijd dat de meeste jongeren het geloof in 
God hadden verloren, om dezelfde reden als de ouderen het hadden gehad – 
zonder te weten waarom.’ (Pessoa 1990, 6) Hoe fraai ook verwoord, empiri-
sche onderzoekers willen doorgaans wel een paar stappen verder komen dan 
deze constatering en proberen toch naar verklaringen te zoeken. In Neder-
land vindt al minstens zeventig jaar onderzoek plaats naar de verhouding 
van jongeren en religie. De toonzetting verandert in al die jaren sterk, van 
verontrusting naar een zekere aanvaarding en soms zelfs blijmoedigheid. In 
deze bijdrage laat ik zien hoe jongeren van vroeger – de oudere broers en 
zussen, ouders, grootouders en overgrootouders van de hedendaagse jeugd – 
bij hun spirituele zoektochten door onderzoekers geportretteerd werden en 
‘betrapt’. Ik beperk me daarbij tot de periode vóór de eeuwwisseling. Het is 
dus een beetje ‘Opa vertelt’. De actualiteit van hedendaags onderzoek naar 
jongeren en religie – zeg maar van na 2000 – komt in andere bijdragen in 
dit boek ruimschoots aan bod. 

 

1. Tussen God en chaos 

Het eerste grootscheepse onderzoek naar Nederlandse jongeren en religie 
vond plaats rond de Tweede Wereldoorlog en draagt de veelzeggende titel 
Jeugd tussen God en chaos (Van Doornik 1948). Het is een rijke en leerzame 
studie. De auteur, Van Doornik, was als pedagoog en directeur van een 
rooms-katholieke middelbare school sterk geïnteresseerd in de geestelijke 
zoektocht van jonge mensen, maar maakte zich daarbij wel grote zorgen 
over de vele, zijns inziens verkeerde richtingen die zij daarbij insloegen. Van 
Doornik legde – deels in 1939/1940 en deels in 1947/1948 – aan in totaal 
ruim duizend leerlingen uit de hoogste klassen van rooms-katholieke, pro-
testantse en openbare middelbare scholen verspreid over heel Nederland een 
reeks open schriftelijke vragen voor. De scholieren konden vrijelijk en ano-
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Palmzondag: succes met jongeren! 
 
Palmzondag is de zondag in het kerkelijk jaar, die in de katholieke kerk sinds enke-
le decennia als Wereldjongerendag wordt gevierd. In een schets wordt weergege-
ven wat de dag inhoudt, wie er in participeren, met welk doel deze dag wordt ge-
houden en hoe een jongerendag er in de praktijk uitziet in bisdom Rotterdam. 
Naast de beschrijving van succesvolle ontmoetingen volgt hieronder ook aandacht 
voor de factoren die het succes van Palmzondag bepalen. 
 
Palmzondag 
Paus Johannes Paulus II heeft in 1985 Palmzondag uitgeroepen tot wereldwijde 
jongerendag. Sindsdien wordt jaarlijks in elk bisdom een jongerendag georgani-
seerd met uitzondering van de jaren dat er Wereldjongerendagen worden gehou-
den. De Wereldjongerendagen worden om de twee of drie jaar gehouden in een 
grote wereldstad. Het meest recent in Sydney voor zo’n half miljoen jongeren. Uit-
schieters waren er in het jubileumjaar 2000 in Rome (2,2 miljoen) en in Manilla (5 
miljoen). Sinds Parijs 1997 krijgen Palmzondag en de Wereldjongerendagen ruim 
aandacht in de Nederlandse bisdommen. In Rotterdam gebeurt dit bisdombreed 
vanaf 1997, in overige bisdommen is ook sinds enkele jaren op Palmzondag een 
diocesane jongerenontmoeting of -weekend. 
 
Jongeren 
Palmzondag richt zich op jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar. Tieners 
zijn welkom, de inhoud van de dag richt zich vooral op adolescenten en jong vol-
wassenen. De jongeren die deelnemen komen overal en nergens vandaan; in bis-
dom Rotterdam zijn het er ongeveer 80. Ze zijn afkomstig uit parochies, 
jongerengroepen en jongerenkoren. Daarnaast is een aantal jongeren verbonden 
aan een van de Nieuwe Bewegingen, aan een RKJ groep of ze komen individueel 
naar de viering. De diversiteit van de doelgroep vraagt om een uitgekiende cam-
pagne om deze jongeren te bereiken. Door netwerkvorming is in de afgelopen ja-
ren een uitgebreid adressenbestand verzameld. Deelnemers aan de wereldwijde 
Wereldjongerendagen zijn eveneens een belangrijk aanspreekpunt. 
 
Boodschap 
Ieder jaar schrijft de Paus een brief bij gelegenheid van Wereldjongerendag. Dit 
jaar staat het thema hoop centraal: ‘Wij hebben onze hoop gesteld op de levende 
God.’ (1 Tim 4,10). In zijn boodschap richt de Paus zich uitdrukkelijk tot jongeren, 
omdat zij een belangrijke doelgroep in de kerk zijn. Jongeren in deze leeftijdsfase 
stellen zichzelf belangrijke vragen over hun identiteit, oriënteren zich op een func-
tie in de maatschappij, oriënteren zich op een studie om later van betekenis te 
kunnen zijn in de samenleving, jongeren zijn zich juist in deze fase bewust van 
hun diepste wensen en verlangens. De boodschap van het evangelie kan een ant-
woord zijn op de centrale levensvragen die jongeren zich stellen. Naast het thema 
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4. RELIGIEUZE ERFENISSEN 
 
Toke Elshof 
 

 
Hebben jongeren die van huis uit katholiek zijn, nog iets met hun katholieke 
traditie? Voelen ze zich katholiek? Hoe gaan ze om met hun katholieke wor-
tels en hoe zien die wortels er eigenlijk uit? Vaak wordt gedacht dat vooral 
katholieke jongeren zich weinig gelegen laten liggen aan de religieuze tradi-
tie (De Hart 1990, 242-246; Van Dijk-Groeneboer en Maas 2000, 7; Van 
Dijk-Groeneboer en Maas 2001, 17-21, 25-27; Pieper en Vermeer 2001, 53-74; 
Van Dijk-Groeneboer en Maas 2005, 21-22; Van Dijk-Groeneboer, Maas en 
Van den Bosch 2008, 12-13). En in het bijzonder katholieke ouders zouden 
het moeilijk vinden om hun kinderen in religieus opzicht iets mee te geven. 
De godsdienstige opvoeding thuis kenmerkt zich door een ‘spiraal van zwij-
gen’ (Maas en Ziebertz 1997, 384-404; Elshof en Maas 2002, 135-150).  

Dit hoofdstuk laat zien dat katholieke jongeren op religieus vlak wel dege-
lijk een erfenis mee krijgen. N.B.: In dit hoofdstuk gaat het bij de generatie 
van de jongeren om een leeftijdsgroep die geboren is tussen 1975 en 1985. 
Dat is een oudere groep dan de jongeren die in de andere hoofdstukken van 
dit boek worden beschreven. Het beschrijft hoe die erfenissen eruit zien en 
hoe ze doorwerken in het leven van kerkelijke maar ook van onkerkelijke 
jongeren. Aan de basis van dit hoofdstuk ligt een recent kwalitatief onder-
zoek naar religieuze socialisatie in het rooms-katholieke huiselijke leven 
(Elshof 2008). Dat onderzoek heeft met behulp van diepte-interviews onder 
drie generaties van kerkelijke, minder kerkelijke en onkerkelijke katholieken 
bestudeerd, of en hoe katholieken zich hebben ontwikkeld. De interviews 
zijn geanalyseerd met behulp van de semiotiek van de Parijse School (Luk-
ken 1987; Maas 1993; Lukken en Maas 1996). Door deze methode te gebrui-
ken kon de religieuze vormgeving van de religieuze betekenisgeving worden 
onderscheiden. Bovendien kon zo het lichamelijke karakter van de religiosi-
teit serieus worden genomen, zoals dat in de interviewgesprekken naar vo-
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De Stek 
 
Grote gebod 
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw 
naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de 
Wet en de Profeten staat’. Mattheüs 22:37-40 (NBV).  
 
Grote opdracht 
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’. Mattheüs 28:19-20 (NBV). 
 
Deze twee verzen vormen de rode draad door de hele bijbel. Alles in de Bijbel kun 
je onderverdelen in de vijf dingen die in deze twee verzen staan. Dit is wat wij in de 
Stek onderwijzen. God liefhebben, anderen liefhebben, discipelen maken, dopen 
(opnemen in Gods gezin) en doen wat Jezus ons heeft opdragen. De Stek biedt ie-
dere zondag een dienst aan op een begrijpelijke manier, zodat gelovigen en niet 
gelovigen erdoor worden opgebouwd. Met eigentijdse muziek en een warme sfeer 
wordt deze dienst bezocht door circa 50 mensen. Ongeveer 40% van de bezoekers 
is tussen de 12 en 24 jaar. 
 De Stek is een kerk voor deze tijd, die Bijbelse principes toepast op een eigen-
tijdse manier. Een van die principes is dat elke christen echte vrienden nodig heeft. 
God heeft het nooit bedoeld dat we als solochristenen door het leven gaan. Dat is 
wat deze wereld juist zo mist. In een maatschappij waar jongeren geleerd wordt 
om individualistisch door het leven te gaan, is dit zelfs tot de kerk doorgedrongen. 
Terwijl er juist zoveel geboden in de bijbel staan die je onmogelijk in je eentje kunt 
vervullen. Jongeren hebben echte vrienden nodig, en de Stek heeft daar een vorm 
voor gevonden. 
 
Kleine groep 
Ik ben dankbaar dat ik deel mag uit maken van een kleine groep van jongeren. On-
ze groep bestaat uit vijf jongeren, variërend van de leeftijd 21 tot en met 24. Vier 
zijn christen, één heeft nog geen keuze voor Jezus gemaakt. Met elkaar proberen 
we de vijf principes uit de bovenstaande twee Bijbelgedeeltes in praktijk te bren-
gen. Ten eerste: om echte vriendschappen te ontwikkelen. Ten tweede om een ge-
zonde levensstijl te ontwikkelen door qua karakter steeds meer op Jezus te gaan 
lijken. Ten derde: Om passend werk te vinden, zodat we anderen daarmee kunnen 
dienen. Ten vierde om eerlijke antwoorden te vinden in de bijbel op levensvragen, 
die we met andere mensen kunnen delen. En ten vijfde: Om het unieke doel dat 
God met ons leven heeft te vervullen, zodat we Hem hiermee eren. Hier praten we 
over, lezen in de bijbel en formuleren actiestappen die we in praktijk gaan bren-
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5. HET RELIGIEUZE LANDSCHAP  
 VAN MIDDELBARE SCHOLIEREN 

 Monique van Dijk-Groeneboer en Jacques Maas 
 
 

Een goede vindplaats van jongeren is uiteraard de middelbare school, waar 
zij via hun docenten gemakkelijk kunnen worden bereikt. Vanuit die gedach-
te wordt door de Faculteit voor Katholieke Theologie al tien jaar lang onder-
zoek gedaan onder middelbare scholieren. Jongeren werken van school uit 
mee aan een onderzoek, dit kan een enigszins vertekend beeld geven. Toch 
blijkt het een succesvolle manier om data over jongeren te verzamelen. 

Ons onderzoek houden we in 4 havo- en 5 vwo-klassen, waardoor we 
kunnen spreken van een relatief hoogopgeleide groep. We hebben deze keu-
ze gemaakt omdat zich hierin relatief de oudste middelbare scholieren be-
vinden die bovendien een min of meer gelijkwaardig taalniveau hebben, 
waardoor we met een schriftelijke vragenlijst kunnen werken. Het gaat hier 
dus om een groep relatief jonge jongeren (in het kader van dit boek waarbij 
de categorie jongere op 15 tot 25 wordt gesteld), tussen de 15 en 18 jaar. Het 
onderzoek is gedaan op katholieke middelbare scholen, waardoor we niet 
kunnen spreken van de ‘gemiddelde’ Nederlandse scholier. De scholen zijn 
over heel Nederland verspreid, zodat in geografisch opzicht er zo min moge-
lijk vertekening is. 

Door de antwoorden op de vragenlijst te analyseren – het kwantitatieve 
gedeelte van ons onderzoek – kunnen we met dit materiaal proberen meer 
zicht te krijgen op de religieuze praktijken van deze groep. Daarnaast heb-
ben we de leerlingen een open vraag voorgelegd om hen met eigen woorden 
te laten vertellen wat zij belangrijk vinden op het gebied van levensbeschou-
wing, religie, geloof en kerk. Vooral dit kwalitatieve gedeelte levert ons in-
formatie op over het religieuze landschap van middelbare scholieren en kan 
ons verder brengen in de gedachtevorming over religieus aanbod dat aan-
sluit bij wat zíj belangrijk vinden. 
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2.1 God niet belangrijk 
Hoewel de vraag op een open wijze naar het belang van deze gebieden vraagt 
– in welk opzicht dan ook –, antwoordt toch bijna de helft van alle respon-
denten dat het voor hen niet belangrijk is. Ook uit de wijze van antwoorden 
klinkt nogal eens een kortaf, gedecideerd: onbelangrijk. 

 
‘Ik vind het niet belangrijk; ik heb niks met religie, ik ben daar absoluut niet 
mee bezig, niet veel, sorry, ik geloof niet, niet!, niks, niet veel, nee/weinig, hele-
maal niks, onbelangrijk, uitermate onbelangrijk, etc.’ 
 

Voor een aanzienlijk deel van deze groep is het gebied van de godsdienst 
naar hun eigen opvatting een gesloten terrein. Er is geen sprake van een an-
tihouding of tegenreactie; het lijkt eerder een gebied dat van geen belang is. 
Een ander deel geeft wel aan waarom het voor hen een onbelangrijk gebied 
betreft. Daarbij scoort het idee dat het een verzinsel van de mens is, hoog: het 
komt voort uit de eigen koker ter verklaring van onbekende verschijnselen. 

 
‘Het is een verzinsel van de mens, zoals de sprookjes van Grimm; het is ver-
zonnen om dingen te verklaren, ouderwets en dom; vergelijkbaar met geluks-
sokken; er is geen man die in de hemel zit; een verzinsel, omdat de meeste men-
sen bang zijn voor de dood; verzonnen om hetgeen ze niet wisten een verklaring 
te geven; een verzonnen verhaal; bedacht om het onverklaarbare te verklaren.’ 
 

In het verlengde hiervan gloort de zekerheid van de feiten, van wetenschap en 
filosofie. Het ‘onverklaarbare’ is tegenwoordig wel degelijk wetenschappelijk 
te doorgronden. Het darwinisme viert hoogtij onder deze groep: ‘we zijn ge-
woon ontwikkelde apen’. Kernachtig drukt een respondent zich als volgt uit: 
‘Ik vind dit allemaal klinkklare onzin! Ik geloof alleen in realistische dingen, 
wat je kunt zien, proeven, voelen en horen’. 

Een andere opvallende verklaring voor desinteresse is gelegen in de ver-
meende gewelddadigheid van religie, geloof en godsdienst vroeger en nu. 

 
‘Religie brengt alleen maar oorlog; meer rotzooi dan geluk. Als je kijkt naar 
oorlogen, dan gaan ze bijna altijd om geloof … is geloof dan wel zo goed? Over 
geloof wordt alleen maar oorlog gemaakt. Geloofsovertuigingen zijn de bron 
van pijn, lijden en onzekerheid, kijk maar naar alle voorbije oorlogen vanwege 
geloof.’ 
 

Iedereen in deze groep geeft aan geloven, geloof en God niet belangrijk te 
vinden. Als alternatieven waarin geloofd wordt, passeren in willekeurige 
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volgorde: geloof in een zielen- en geestenwereld, in de natuur en in reïncar-
natie de revue. Als we kijken naar wat ze wel belangrijk vinden, formuleren 
ze dat als volgt: weten hoe anderen over religie denken, levensbeschouwing 
en zingeving, wereldgodsdiensten, muziek, het lot en het ideaal om anderen 
te helpen. De atheïstische positie die deze leerlingen innemen, wordt soms 
door een spirituele belangstelling verzacht, soms door andere praktijken 
aangevuld. 

Ten slotte is er nog een groep die wel degelijk geraakt is, maar er geen 
verklaring voor geeft. Respondenten van deze groep reageren zelfs agressief. 
Op een of andere manier triggert de vragenlijst hen. De antwoorden wijzen 
op een negatieve betrokkenheid. De boosheid richt zich tegen de opstellers 
van de enquête, die domme, naïeve, beledigende vragen stellen en daarmee 
de plank volledig misslaan. Immers volgens deze respondenten is religie 
schadelijk, verzonnen, geldverspilling, belachelijk, indoctrinerend, zware 
onzin en nergens op slaand, kortom: God stinkt!  

Het religieuze landschap lijkt voor deze groep geen optie; het roept alleen 
negatieve gevoelens op. 

 
2.2 Geloof /God belangrijk in mijn leven 
Aan de andere kant van het spectrum staat de groep jongeren voor wie God 
of geloven belangrijk is met betrekking tot relationele ondersteuning in het 
leven. Geloof geeft steun in moeilijke situaties, bij onzekerheid en verdriet. 
Het geeft ook hoop, maakt rustig en het laat nadenken bij moeilijke beslis-
singen. 

Daarnaast zijn er respondenten die hun geloof in woorden van de traditie 
vatten. Drie voorbeelden: 

 
‘Ik geloof in God de Vader, in het bloed van Jezus en in de heilige geest. Ik er-
vaar het vaak en merk dat God van mij houdt. Ik ben vrijgekocht doordat Je-
zus voor ons aan het kruis is gegaan. Ik ga elke zondag naar de kerk en leidt 
daar ook zondagsschool’. 
 
‘Ik ben rooms-katholiek in hart en nieren. Het geloof is ontzettend belangrijk 
voor mij, maar voor ieder, want ieder is geschapen door God. In plaats van 
zich te laten leiden door leugens en onzin, zou de hele mensheid zich open 
moeten stellen voor God en katholiek benaderen. Zo zal ieder mens de volledige 
waarheid gaan ervaren en zal zo leven in liefde, geluk en al die mooie dingen 
ons geeft. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven’. 
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2.5 Geloof in jezelf: ‘Mijzelf als succes’ 
Geloven wordt door veel jongeren uit ons onderzoek vooral opgevat als: gelo-
ven in jezelf. ‘Ik geloof in mezelf’, zeggen ze dan kortweg. Anderen die zeg-
gen ‘geloven in zichzelf’ het belangrijkst te vinden, voegen daar onmiddellijk 
ook geloven in vrienden, ouders, familie, dierbaren of geloof in elkaar aan 
toe. Geloven in deze zin heeft voor hen geen of nauwelijks religieuze conno-
tatie. Het gaat erom een doel in je leven te hebben en dat te realiseren. 
Daartoe is geloven in jezelf een probaat, zo niet onmisbaar middel. Geloven 
in jezelf heeft met het realiseren van de eigen toekomst te maken. 

 
‘Iedereen heeft een doel voor ogen en dat is voor ieder individu zijn geloof. Ik-
zelf heb als doel in mijn leven om piloot te worden en mijn geloof is daar dus op 
gericht en niet op een bepaalde god’.  
 

Degenen die ‘geloven in zichzelf’ wel verbinden met religieus geloof en/of 
God zetten zich vooral af tegen God, religie, geloof en kerk. Alles wat met 
religie te maken heeft, staat tegenover het geloof in zichzelf; het blokkeert 
het eigen geloof zelfs. 

 
‘Ik geloof in niks, maar ik denk als je ergens in gelooft, dat je dan kracht in je-
zelf vindt en niet met de hulp van de kerk’. 
‘In het leven van mij is God niet belangrijk. Geloof in je eigen en in je eigen 
kunnen staat voorop bij mij en daar heb ik geen God voor nodig’.  
 

Kunnen geloven in jezelf en religie of God dan nooit samengaan in dit clus-
ter? Jawel, maar altijd op relativerende wijze. Je kunt van alles – bidden of 
hulp vragen aan God, verhalen uit de bijbel kunnen inspireren, wel rooms-
katholiek zijn zonder naar de kerk te gaan, meer tussen hemel en aarde 
vermoeden, in iets boven onze macht geloven, wel ergens in geloven anders 
kom je niet ver – maar al deze mogelijkheden worden geregeerd door: gelo-
ven in jezelf. De hoofdtoon van dit cluster is: ‘Luister goed naar jezelf en stel 
je positief op in wat je wilt in je leven. Daar hoeft geen kerk of geloof iets 
over te zeggen’. 

 

3. Religieuze achtergrond van de onderscheiden groepen 

Na de beschrijving van enkele van de groepen die zo op de inhoud van de 
open vragen zijn ontstaan, kijken we nog even terug naar het kwantitatieve 
materiaal. Als we de zo ontstane groepen nazoeken op bijvoorbeeld de religi-
euze achtergrond van de jongeren, dan ontstaat het hierna volgende beeld. 
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Het Ramadan Festival 
 
Waarom een Ramadan Festival? In 2005, één jaar na de moord op Theo van 
Gogh,ontstond het Ramadan Festival als een lokaal initiatief. In die tijd stonden de 
verhoudingen tussen moslims en niet-moslims op scherp. Het Ramadan Festival 
speelde adequaat in op de onbekendheid met de islam, angst voor terrorisme en 
vrees voor polarisatie onder jongeren. Inmiddels is het Ramadan Festival uitge-
groeid tot een landelijk festival dat zelfs tot ver over de grens navolging vindt. 
 Niet alleen organiseert het Ramadan Festival activiteiten door heel Nederland, 
er heeft zelfs een Ramadan Festival in Groot-Brittannië en Noorwegen plaatsge-
vonden. Daarnaast zijn er wereldwijd initiatieven van het Ramadan Festival over-
genomen. Zo vonden er in Zwitserland tal van hospitality dinners plaats, al jaren 
een van de belangrijkste activiteiten van het Ramadan Festival. Hierbij nodigen is-
lamitische gezinnen niet-moslims bij hen thuis uit om samen te eten en de rama-
dansfeer te proeven. Van Brussel tot Paramaribo zijn iftars georganiseerd. Iftars 
zijn maaltijden die door moslims tijdens de ramadan worden genuttigd na zons-
ondergang. Zo is het Ramadan Festival een positief exportproduct geworden, dat 
over de hele wereld enthousiast wordt ontvangen. Eindelijk eens een positieve kijk 
op diversiteit! 
 
Speciale aandacht voor jongeren 
Vooral jongeren hebben sterk behoefte aan de positieve boodschap die het Rama-
dan Festival uitdraagt. Het cliché is waar: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In 
de samenleving is nog steeds veel onbekendheid en onbegrip tussen bevolkings-
groepen, vooral tussen moslims en niet-moslims. Gebeurtenissen in binnen- en 
buitenland dragen hier op negatieve wijze aan bij. Veel jongeren trekken zich hier 
gelukkig niets van aan. In de grote steden is het redelijk vanzelfsprekend dat jon-
geren van verschillende afkomst op school of in hun vrije tijd met elkaar samen-
werken. Toch heeft het maatschappelijke discours en de beeldvorming over jonge 
allochtonen zijn weerslag op de onderlinge verstandhouding tussen jongeren van 
verschillende afkomst. 
 Tijdens het Ramadan Festival zijn jongeren altijd ontzettend actief. Jongeren 
overtuigen hun ouders om mee te doen aan een hospitality dinner. Jongeren geven 
zich op als vrijwilliger om mee te helpen met het organiseren van lezingen en if-
tars. Jongeren kijken het meest op www.ramadanfestival.nl om te checken waar ze 
gratis kunnen eten en ze reageren met veel passie op de ingezonden stukken, 
blogs en nieuwsberichten. Jongeren bezoeken massaal de lezingen van Tariq Ra-
madan, omdat ze benieuwd zijn hoe het moslim-zijn te combineren is met het le-
ven in een niet-islamitisch land.  
 Het Ramadan Festival heeft talentontwikkeling van jongeren hoog in het vaan-
del staan. Zo vond er in 2007 een internationale jongerenconferentie plaats in 
Amersfoort die werd bezocht door Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. Tijdens 
deze conferentie werden 20 jongeren opgeleid tot multiculturele bruggenbouwers 
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6. SEX, FUN, ROCK ’N ROLL  
 Evangelicalisme en moraliteit 

Johan Roeland 
 
 

1. Inleiding 

Waar men in wetenschappelijke kringen tot voor kort redelijk eensgezind 
was in de opvatting dat religie zou verdwijnen in het post-christelijke Neder-
land, waarbij men zich onder meer ook beriep op het feit dat vooral jongere 
generaties steeds minder met religie zouden hebben (Dekker 2007), lijkt het 
wetenschappelijke koor aan zwartkijkers nu enigszins overstemd te worden. 
Dat gebeurt door een koor aan kenners die stellen dat er wel degelijk een 
toekomst voor religie is, ‘zelfs’ in het post-christelijke Nederland, waar men-
sen nog altijd geloven in, gefascineerd zijn door, of zo af en toe gegrepen 
worden door het hogere, of het diepere, dat het alledaagse bestaan overstijgt 
en er een diepere zin aan geeft. Dit voor sommigen verbazingwekkende ge-
geven maakt dat de notie van secularisatie, die lange tijd bepalend is geweest 
voor onze kijk op religie, plaats moet maken voor noties als sacralisering, re-
ligionisering en ‘de terugkeer van religie’ – een terugkeer, overigens, die vol-
gens velen niet wijst op een terugkeer van het christendom, dat in het he-
dendaagse veelkleurige religieuze landschap steeds minder van betekenis 
lijkt te zijn (Dekker 2007, pp. 12, 52-53, 71).11 

Nu zijn er allerlei vraagtekens te plaatsen bij dergelijke analyses, vooral 
wanneer deze betrekking hebben op jongeren. Zo verschillen sociologen van 
mening over de vermeende toenemende interesse onder jongeren voor 
‘nieuwe’ religiositeit – en sommigen geven aan dat een dergelijke constate-
ring elke empirische grond mist.12 Bovendien is het maar de vraag of het so-

                                                           
11 In die zin zou er sprake zijn van secularisatie – betrekking hebbend op de afnemende 
betekenis van het christendom – én religionisering. Althans, dat is een gedachte die we 
vinden bij ondermeer de Britse sociologen Paul Heelas en Linda Woodhead (2004; vgl. 
ook Heelas 2007) en bij de Nederlandse religiedeskundigen Anton van Harskamp (2000) 
en Joep de Hart (2007). 
12 Maerten Prins bijvoorbeeld concludeert op basis van een recent grootschalig onderzoek 
onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar, dat religie voor het overgrote gedeelte van de 
jongeren (70%) ‘niet belangrijk’ is (Prins 2008, 13). Overigens is het volstrekt onduidelijk 
wat deze jongeren onder ‘belangrijk’ en ‘niet belangrijk’ verstaan, en hoe de data van 
Prins zich verhouden tot bijvoorbeeld het feit dat ongeveer de helft van de onderzochte 
jongeren in het God in Nederland-onderzoek van 2006 zichzelf ‘gelovig’ noemt (Dekker 
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2. Seksualiteit 

Een eerste domein dat ik hier wil bespreken is het domein van seksualiteit. 
Vaak wordt verondersteld dat evangelicals behoorlijk conservatief zijn wat 
betreft de seksuele moraal, wat niet helemaal ten onrechte is. De geschiede-
nis van de evangelicalisme toont een beweging die zich sterk afzet tegen de 
ontwikkelingen die in de tweede helft van de twintigste eeuw plaatsvonden 
op het gebied van seksualiteit. De seksuele revolutie, waarin afstand werd 
gedaan van een dominante christelijke seksuele ethiek en waarin gezocht 
werd naar een bevrijding van een daarmee samenhangende seksuele disci-
plinering (vgl. Brown 2001 en Taylor 2007, 485, 492-494), kon op veel te-
genstand rekenen van evangelicals. Stoffels (1990, 68vv.) toont aan dat het 
evangelicalisme altijd gekenmerkt is geweest door een afwijzende houding 
ten opzichte van de vele speerpunten van de seksuele revolutie, zoals het 
recht op abortus, het recht om te scheiden, de mogelijkheid van homoseksu-
ele relaties, het recht van ongehuwd samenwonen en de acceptatie van por-
nografie. Deze conservatieve houding van evangelicals werd ondermeer pu-
bliekelijk zichtbaar in activiteiten als het verbranden van pornografische tijd-
schriften en de organisatie van protestontmoetingen (Stoffels 1990, 33).  

Nog altijd propageren veel evangelicale tijdschriften, boeken, workshops, 
organisaties en andere initiatieven die zich specifiek op jongeren richten, 
een conservatieve seksuele ethiek. Een bekend voorbeeld is Ware Liefde 
Wacht, de Nederlandse tak van het wereldwijd opererende True Love Waits.14 
De organisatie maakt zich zorgen over de seksuele moraal van jongeren en 
over het feit dat voor velen van hen seksuele onthouding voor het huwelijk 
een ongebruikelijk overblijfsel van een bekrompen verleden is geworden – 
terwijl, zo redeneert de organisatie, de bijbel hierin een duidelijk standpunt 
inneemt. Ware Liefde Wacht moedigt jongeren aan om geen seks voor het 
huwelijk te hebben. Zoals de website het formuleert: ‘Wij geloven dat het de 
hoogste tijd is voor ware liefde ... blijvende liefde ... reine liefde. Een liefde 
die seks ziet als bekroning van twee levens die samengevoegd zijn – voor al-
tijd! Daarom geloven we in het huwelijk en daarom bewaren we seks tot het 
huwelijk’ (www.wareliefdewacht.nl, 30 maart 2009). Jongeren worden uitge-
nodigd het volgende te ondertekenen: ‘Vanaf heden verplicht ik mijzelf te-
genover God, mijzelf, mijn familie en mijn vrienden om tot aan de dag van 

                                                           
14 Volgens de website van Ware Liefde Wacht is de organisatie in meer dan 50 landen 
vertegenwoordigd. 
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mijn huwelijk seksueel rein te blijven’ (www.wareliefdewacht.nl, 30 maart 
2009).  

Een dergelijke conservatieve seksuele ethiek beperkt zich overigens niet 
tot het topic van seks voor het huwelijk. Masturbatie, bijvoorbeeld, is een an-
der issue. Tot voor kort werd er onder evangelicals amper gesproken over 
masturbatie, en als dat al gedaan werd, dan werd het vaak gezien als een 
zonde, een afwijking waarvan men genezen zou moeten worden of zelfs als 
een demonische verleiding waarvan men bevrijd zou moeten worden – op-
vattingen die nog altijd hun weerklank vinden onder evangelicals.  

Wanneer we ons concentreren op deze voorbeelden, dan zijn we geneigd 
om de evangelicale seksuele moraal ‘conservatief’ en ‘restrictief’ te noemen – 
een moraal die sterk afwijkt van wat vandaag de dag een ‘vrije’ seksuele mo-
raal genoemd wordt. Echter, een dergelijke conclusie gaat voorbij aan een 
aantal recente ontwikkelingen in het evangelicalisme die duiden op een ver-
schuivende seksuele moraal.  

Dit komt allereerst tot uitdrukking in het feit dat in evangelicale kringen 
ook andere dan bovenstaande conservatieve geluiden gehoord worden – en 
dat deze vandaag de dag wellicht luider zijn dan ooit. Dit kan te maken heb-
ben met het feit dat evangelicals, meer dan ooit tevoren, geneigd zijn om te 
praten over seks. Het EO-programma Veertig dagen zonder seks bracht een be-
langrijke verandering in evangelicaal Nederland, in de zin dat het geen blad 
voor de mond nam over seksualiteit. Het programma volgde een aantal jon-
geren dat de uitdaging aanging om veertig dagen geen seks te hebben. En 
geen seks betekent (om de voice-over in de eerste aflevering te citeren): ‘geen 
hand-jobs, geen blow-jobs. Masturberen en strelen is verboden. Gedurende 
de hele periode mag je met niemand naar bed.’ Het programma, dat behoor-
lijk expliciet is in taal en beeld, is een product van een bredere trend binnen 
het evangelicalisme: seks moet openlijk bediscussieerd kunnen worden.  

Het mag duidelijk zijn dat deze nieuwe openheid om over seks te praten 
niet per definitie ook duidt op een liberalisering van de seksuele ethiek. Men 
zou een programma als Veertig dagen zonder seks kunnen zien als een ‘hippe’ 
manier om de seksuele ethiek van jongeren te bespreken, en tegelijkertijd als 
een middel om bepaalde aspecten van deze ethiek (bijvoorbeeld de acceptatie 
van porno) te bekritiseren – een kritisch geluid waar veel evangelicale jonge-
ren zich mee kunnen identificeren. Tegelijkertijd is er onder deze jongeren 
sprake van een groeiende distantie ten opzichte van een al te conservatieve 
seksuele ethiek. Niet dat deze volledig verdwijnt. Pornografie, bijvoorbeeld, 
wordt binnen de evangelicale beweging nog altijd fel afgewezen. Maar de 
houding ten opzichte van bijvoorbeeld topics als seks voor het huwelijk of 
zelfbevrediging, lijkt wel degelijk te veranderen. Discussies in chat rooms, 
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LifeTeen 
 
LifeTeen is een internationale, katholieke beweging die de Kerk dient door bronnen 
en geloofservaring aan te bieden die tieners dichter bij Christus helpen brengen. 
Dit wordt bereikt door een levendige eucharistische spiritualiteit en door het creë-
ren van brede mogelijkheden voor tieners om in hun geloof te groeien. Het een-
voudige model van een eucharistieviering gericht op tieners en hun gezinnen, ge-
volgd door een catechetische sessie die ‘Life Night’ wordt genoemd, werkt tot op 
de dag van vandaag. 
 LifeTeen begon in 1985 als het model van een enkele parochie in Mesa, Ari-
zona. Haar effectiviteit verwierf door de jaren heen bekendheid in verschillende pa-
rochies. Momenteel wordt het in meer dan 1050 parochies in 22 landen gebruikt. 
In Nederland zijn er LifeTeen parochies in Roermond, Maastricht en Haarlem. De-
ze groepen worden geleid door leken (jongerenwerkers, kernteam en band) en be-
geleid door de priester van de parochie. De viering van de eucharistie kenmerkt 
zich door een interactieve preek – in eerste instantie gericht op de tieners, inspe-
lend op situaties uit hun leven – en muzikale ondersteuning door een band. Ook 
de muzikale ‘missie’ is erop gericht tieners dichter bij Christus te brengen, hen te 
helpen dieper in gebed te komen; de muziek mag dus nooit afdoen aan de liturgie. 
De teksten van de liederen verschijnen in een boekje of worden geprojecteerd via 
een beamer, zodat de tieners kunnen meezingen. Daartoe worden ze ook uitgeno-
digd, het gaat er niet om dat de band een ‘concert’ verzorgt, maar dat ze de tieners 
meeneemt in gebed en lofprijzing. 
De catechese die tijdens de Life Night wordt gegeven werkt, omdat ze de tieners 
op alle niveaus aanspreekt: spiritueel, educatief, emotioneel en sociaal. Tieners 
zijn op zoek naar waarheid en authenticiteit en dat is precies wat LifeTeen hen wil 
bieden. De Life Night begint met een ‘gather’, een sociaal moment met eten en 
drinken. Na de opening (verwelkoming van iedereen, met name van tieners die er 
voor de eerste keer zijn) volgt de ‘proclaim’, een catechetisch moment van onge-
veer tien minuten, waarin het thema van de betreffende Night wordt uitgewerkt. 
Vervolgens wordt er overgegaan in de ‘break’, meestal een tijd waarin de tieners 
worden opgedeeld in groepjes (geleid door een lid van het kernteam) waarin ze 
aan de hand van vragen kunnen nadenken over wat ze zojuist in de proclaim ge-
hoord hebben en hoe dit een rol kan spelen in hun eigen leven. De Night wordt af-
gesloten met de ‘send’, die het thema concreet maakt, bijvoorbeeld door de tie-
ners de mogelijkheid te geven zelf te bidden.  
 Naast de eucharistieviering en de Life Night worden bijbelstudies, lof-
prijsavonden en (zomer)kampen georganiseerd. Gemiddeld komen er ongeveer 
dertig tieners naar de wekelijkse activiteiten.  
Door haar eucharistische devotie heeft LifeTeen een spiritualiteit ontwikkeld die 
100% katholiek is: gehoorzaam aan het kerkelijke leergezag, gecentreerd rond de 
eucharistie, bijbels, liturgisch, catechetisch, en gericht op de sacramenten en soci-
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7. ZOEKEN NAAR ZUIVERHEID EN AUTHENTICITEIT  
    Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren en hun islam 

 
Martijn de Koning 
 
 

1. Inleiding 

Er is veel discussie over de positie van moslims in Nederland en vooral Ma-
rokkaans-Nederlandse jongeren staan daarbij volop in de aandacht. Volgens 
Entzinger en Dourleijn (2008) rekent 99% van de Marokkaanse (en Turkse) 
Nederlanders zich tot de islam, maar is er een grote mate aan diversiteit in 
opvattingen en nog veel meer in de mate en wijze van praktiseren (moskee-
bezoek, deelname aan de vasten, bidden, het dragen van een hoofddoek). 
Daarbij zien zij, in vergelijking met eerder onderzoek in de jaren negentig 
(Phalet, Lotringen en Entzinger 2000), een toename van het aandeel con-
formisten (ten koste van dat van de individualisten), dat wil zeggen mensen 
die zich godsdienstig noemen en de leer van hun geloof volgen. Dit kan 
worden vertaald als een onderscheid tussen rekkelijken en preciezen, door 
Demant (2005) nader aangevuld en verfijnd met de dimensies kritisch-niet 
kritisch. Haar uitwerking geeft iets meer inzicht in de invulling van de islam 
door jongeren, maar blijft enigszins oppervlakkig en statisch.  

Wat verstaan jongeren onder moslim-zijn en islam als zij betrokkenheid 
bij religieuze praktijken kunnen loskoppelen van hun identiteit? Wat maakt 
een identiteit voor deze jongeren tot een moslimidentiteit? Deze vragen blij-
ven onderbelicht in het maatschappelijke debat en in studies naar moslims 
in Nederland. Hóe jongeren godsdienstig zijn en op welke wijze zij hun 
moslimidentiteit construeren komt nauwelijks aan bod. In dit hoofdstuk zal 
ik ingaan op deze vraag op basis van mijn onderzoek in Gouda (De Koning 
2008a)18 en daarbij laten zien dat voor Marokkaans-Nederlandse moslimjon-

                                                           
18 Tussen 1999 en 2005 heb ik gewerkt bij een project van moskee An Nour en 
jeugdhulpverleningsinstelling RCJ/Het Woonhuis in Gouda. Het totale onderzoek is 
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geren de constructie van hun identiteit wordt beïnvloed door het Nederland-
se islamdebat en door de overdracht van religieuze tradities. Hun religiositeit 
kan het beste gekenschetst worden als een zoeken naar een ‘zuivere’ islam, 
waarin het idee van een authentieke kern van de islam wordt gecombineerd 
met het idee over een authentiek zelf.  

Ik zal in dit hoofdstuk allereerst ingaan op twee belangrijke factoren die 
een rol spelen bij het toenemende belang dat Marokkaans-Nederlandse jon-
geren hechten aan islam: het islamdebat en de opvoeding door ouders. Jon-
geren doen een beroep op de authentieke islam om afstand te nemen van de 
autochtone niet-moslims en hun ouders, zonder hun loyaliteit naar beiden te 
verbreken. In beide gevallen nemen meisjes een specifieke positie in als de 
belichaming van de grens tussen moslims en niet-moslims. Hierna ga ik in 
op de noties authenticiteit en autonomie die nauw verbonden zijn met zoe-
ken naar een ‘zuivere’ islam. Samen met het islamdebat en de kloof met de 
eerste generatie moslims vormt de nadruk op authenticiteit het kader waar-
binnen jongeren hun geloof praktiseren en maatstaven waarmee zij hun re-
ligiositeit waarderen. In de twee daaropvolgende paragrafen laat ik zien dat 
dit praktiseren vooral tot uiting komt in een zoektocht naar gezaghebbende 
bronnen van kennis en het nauwgezet uitvoeren van bepaalde rituelen en 
een wisselwerking tussen innerlijke (en gevoelsmatige) aspecten van de is-
lam met uiterlijke kenmerken. 
 

2. Islam als repertoire voor identiteitsvorming 

2.1 Identiteit, keuzes en repertoires 
In het publieke debat wordt door opinieleiders en politici nogal eens verwe-
zen naar de Koran als verklaring voor het gedrag van Marokkaans-
Nederlandse jongeren (Scheffer 2000; Hirsi Ali 2007). Ook arabisten zoals 
Jansen (2003) zien de Koran in een dergelijk licht. De Koran is echter geen 
receptenboek dat precies het gedrag voorschrijft en een dergelijke nadruk op 
de Koran getuigt ook van een nogal mechanische opvatting over de relatie 
tussen (heilige) teksten en het gedrag van mensen. Cultuur en religie kun-
nen we beter zien als repertoires van mogelijkheden en beperkingen in het 
inrichten van het menselijk bestaan en het kennen en ervaren van de werke-
lijkheid (Tennekes 1990, 210). Een repertoire heeft een min of meer syste-
matische vorm, maar wordt niet altijd (volledig) geactiveerd. Een repertoire is 

                                                                                                                                        
gebaseerd op informele gesprekken met en observaties van 223 jongeren in de leeftijd van 
12-20 jaar en op interviews met 36 jongeren. 
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Heartbeat, jongerenkerk met passie 
 
Heartbeat jongerenkerk in Amersfoort is ontstaan uit een heilig ongenoegen: 
waarom doen de kerken zo weinig voor ongelovige jongeren van 15 tot en met 25 
jaar? Een aantal jongeren rond Henk Jan Kamsteeg zette dit ongenoegen in 2002 
om in een vurige visie en missie, en wist die na een gedegen voorbereiding van 
een klein jaar om te zetten in een spraakmakende jongerenkerk: Heartbeat, Gods 
kloppende hart voor jongeren, met een medewerkersbestand van wel tachtig en-
thousiaste jongeren en enige senioren. Vanaf het eerste begin behoorde Heartbeat 
tot de grootste jongerenkerken van Nederland: tijdens twee events na elkaar op de 
eerste zondag van de maand, pasten de 1000 tot 1200 bezoekers niet in de zaal.  
 Het bijzondere aan Heartbeat: de doelgroep bestond niet primair uit gelovige 
jongeren, maar uit ongelovige. Alles werd daarop afgestemd, het moest een laag-
drempelige en postmoderne event worden. Het was wel een heel leertraject om te 
denken vanuit ongelovigen: begrijpen ze de ‘boodschap’? Vinden ze de muziek 
aantrekkelijk, spreekt drama aan en wat vinden ze van alle multimedia? Want af-
wisselend was het, met veel stampende muziek inclusief seculiere nummers; de 
enige herkenning voor ongelovige bezoekers die nooit eerder naar de kerk waren 
gegaan. De gelovige jongeren waren veruit in de meerderheid. Zij zorgden voor de 
sfeer, genoten van het andere dan de gewone kerkdiensten, zonder worship of bij-
belstudie. Ongelovige bezoekers werd gevraagd in teamverband mee te helpen 
evalueren en adviseren. En dat is voor de christelijk opgevoede medewerkers mis-
schien nog wel de meest leerzame ervaring geweest. Zo werd uit eerste hand ver-
nomen hoe de songs beleefd werden, wat de impact van de praatjes was, wat bid-
den met ze deed, of de christelijke clou van drama overkwam, of de sfeer aan-
sprak, etc. Wat namen ze ervan mee naar huis, zouden ze de volgende keer weer 
komen en hun vrienden meenemen? Om maar een paar dingen te noemen: het 
sterven van Christus, de betekenis van zijn bloed, zonde en genade: het wordt niet 
gemakkelijk begrepen. De muziek van (goede) bands wordt meestal gewaardeerd, 
maar de teksten zijn ‘shockerend’. Als de sfeer echter goed is, zijn ze bereid hun 
verstand op ‘nul’ te zetten en mee te zingen en te swingen. Christelijke sprekers 
moeten vooral niet confronteren, maar de dialoog aangaan; dit in tegenstelling tot 
ex-ongelovige sprekers, die direct als zodanig worden herkend. En zo lang drama 
maar leuk is, doet de inhoud er niet zo toe. 
 Jongeren zijn in ieder geval aangesproken door Heartbeat, er zijn bekerings-
verhalen bekend. En de gelovige medewerkers hebben een niet te vergeten erva-
ring opgedaan. De hype jeugdkerk is overgewaaid, niet zozeer voor de ongelovigen 
als wel voor de gelovigen. Het bezoekersaantal begon na zes jaar af te nemen tot 
ongeveer 350 en daarmee ook het aandeel ongelovigen. Ook veel medewerkers wa-
ren over hun hoogtepunt heen – tijd voor wat nieuws. Het idee is ontstaan om de 
ongelovige jongeren ‘op eigen terrein’ op te gaan zoeken, relaties aan te gaan, pro-
jecten op te starten. Nog steeds noodzakelijk, want deze doelgroep blijft ‘verge-
ten’. De visie blijft hetzelfde. Er is veel ervaring opgedaan, alleen de vorm veran-
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8. DE HEMEL OP AARDE...  
    Katholiek jongerenpastoraat 

Clazien Broekhoff 
 
 

Dit hoofdstuk is een bijdrage aan de discussie over jongeren en religie, van-
uit de praktijk. Ten tijde van het schrijven was ik tien jaar werkzaam als 
dienstverlener voor het jongerenpastoraat in het katholieke dekenaat IJssel-
landen21. Ik sta stil bij de religieuze vorming van jongeren zoals ik die ervaar 
en beschrijf globaal verschillende vormen van religiositeit bij verschillende 
jongeren. Vervolgens maak ik daarbij vanuit de praktijk enkele kanttekenin-
gen. Het zwaartepunt van mijn werk ligt op de tienerleeftijd, van 12 tot 16 
jaar. Dit is iets onder de leeftijdsgrens dan de doelgroep van het boek, maar 
het geeft daarmee wel goed kijk op de geloofsopbouw vóór 15 tot 25 jaar. 

Het meeste werk ik met jongerenpastoraatsgroepen, ontmoetingsgroepen 
van jongeren die zich nog enigszins bij de kerk betrokken voelen. Ik onder-
steun het parochiële en inter-parochiële jongerenpastoraat en begeleid vrij-
willigers die met het jongerenpastoraat bezig zijn. In ons bisdom is de keuze 
gemaakt om het parochiële werk op te bouwen via vier profielen: catechese, 
liturgie, diaconie en gemeenschapsopbouw. Door in gesprek te blijven met 
de profielhouder gemeenschapsopbouw (want bij hem/haar heb ik jonge-
renpastoraat ondergebracht) krijgt het jongerenpastoraat ook een inhoudelij-
ke verankering in het team en moet men zich de vraag stellen wat het aan-
bod is voor jongeren in samenhang met het gehele pastorale beleid. Ik merk 
dat mijn aanwezigheid op dit gebied helpt om het jongerenpastoraat op de 
agenda te zetten bij pastores, besturen en collega’s dienstverlening. Het is 
een voortdurende zorg om aandacht voor jongeren blijvend op de agenda te 
houden, opdat er ook iets mee gebeurt. 

                                                           
21 Dekenaat IJssellanden was een groot dekenaat van het Bisdom Utrecht. Het telde 70 
parochies die ondergebracht waren in acht parochieverbanden. Het gebied bestreek het 
Westelijk deel van Overijssel, de Veluwe en de Flevopolder. De dekenaten zijn per decreet 
van Mgr. Eijk opgeheven per 1 februari 2009. Thans ben ik werkzaam als jongerenpastor 
voor drie parochieverbanden uit het voormalige dekenaat IJssellanden. 
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Studenten Unie Nederland 
 
Studenten Unie Nederland (SUN) is een multiculturele studentenvereniging die in 
1995 is opgericht door vijf Turkse studenten. De bestaande verenigingen destijds 
schonken weinig aandacht aan de behoeften van islamitische studenten. Wij sti-
muleren studenten om te studeren en zich aan te passen aan de maatschappij 
zonder hun eigen normen en waarden te verliezen. Momenteel hebben wij een le-
denbestand van bijna 400 studenten. Ieder individu krijgt binnen SUN de kans om 
zich te ontplooien en kennis op te doen op verschillende gebieden. Bovendien 
krijgt iedere student ook de kans om zijn netwerk uit te breiden. Vandaag de dag 
beschikken wij over een locatie en tevens hebben wij een eigen Educatief Centrum. 
 
Visie SUN: dienstbaar zijn voor de hele samenleving. Naar aanleiding van de ha-
dith (overlevering) van onze profeet Muhammed (v.z.m.h.) heeft SUN haar visie 
gevormd. De hadith luidt: ‘De beste onder jullie is diegene die de hele mensheid 
dient.’ 
 
Missie SUN: wij willen de belangrijkste organisatie zijn voor de ontwikkeling en 
participatie van de (allochtone) studenten en jongeren. 
 
Activiteiten die door SUN werden georganiseerd, zijn onder meer: 
- 13 oktober 2006: Iftar bijeenkomst in de bekende Nieuwe Kerk te Amsterdam. In 

de maand Ramadan staan o.a. saamhorigheid, strijd tegen hebzucht, optimalise-
ren van je vitaliteit en solidariteit met minderbedeelden centraal. 

- 8 december 2006: Wetenschap en Teckniek in de Islam II. De bijeenkomst ging 
over het islamitische ‘astrolabium’. De workshop werd verzorgd door Prof. Dr. 
Jan Pieter Hogendijk en zijn student-assistent dhr. Huseyin Sen. 

- 28 maart 2007: Debat ‘Respect en Eer(wraak)’. Gastsprekers waren mw. M. Vort-
hoven (projectmedewerker SPIOR) en mw. Y. Akin (stichting Verdwaalde Gezich-
ten). 

- 14 en 26 april 2007: Panels onderwijsproblematiek. Waarom is er sprake van een 
 onderwijsproblematiek? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Komen ouders te-

kort, de leerkrachten of misschien zelfs het onderwijssysteem? Dit soort vragen 
werden behandeld door de gastsprekers van de twee panels die wij hadden geor-
ganiseerd. Gastsprekers waren onder anderen Dhr. R. Vlaanderen (Coördinator 
Deelnemersbegeleider), Dhr. R. Massaro (Stadsdeel ambtenaar Onderwijs), en 
Dhr. M. Sini (directeur Grotestedenbeleid ROC Utrecht). 

- Mentorprojecten vanaf 2006: Om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan is SUN 
gestart met deze projecten. Met de inzet van SUN-mentoren, die streng worden 
geselecteerd uit vrijwilligers, krijgen scholieren de steun die zij nodig hebben. 
Dat zal hen helpen het schooljaar met meer motivatie te doorlopen en de stap te 
zetten richting het hoger onderwijs. 



 
 
 

130 

 
 
 
 
 

9. CHILLEN IN DE KERK 
 Jongerengroepen in protestantse kerken 

Angela Berben-Schuring 
 
 

1. Beleidsplannen 

Veel gemeenten van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) maken om de 
paar jaar een beleidsplan voor de hele gemeente. Een deel van een dergelijk 
beleidsplan gaat over jongeren. Dat is heel nuttig omdat een kerk dan formu-
leert wat ze belangrijk vind, hoe ze dat wil organiseren en wat ze wil berei-
ken. In een dergelijk beleidsplan wordt een doel geformuleerd. In het ge-
deelte dat over de jongeren gaat, staat de vraag wat we onze jongeren willen 
bieden centraal. Dit is een heel belangrijke vraag. Je kunt dit doel op verschil-
lende manieren formuleren:  
1. ecclesiologisch doel: jongeren krijgen een plek binnen de kerk. 
2. persoonlijk doel: jongeren ontwikkelen een persoonlijk geloof. 
3. bibliocentrisch doel: jongeren komen in aanraking met bijbelse thema’s 

en verhalen. 
4. missionair doel: geprobeerd wordt om jongeren van buiten de kerk te be-

reiken. 
 

Elke insteek heeft zijn sterkte en zwakte. Een combinatie van deze vier zou 
ideaal zijn, maar dat komt maar zelden voor. De meeste beleidsplannen 
formuleren een ecclesiologisch doel: de jongeren moeten een plek krijgen 
binnen de kerk. Meestal gebeurt dit in combinatie met een persoonlijk doel. 
Een missionair doel wordt bijna nooit geformuleerd.  
 Zo op het eerste gehoor klinkt dat heel sympathiek, zo’n ecclesiologisch 
doel in combinatie met een persoonlijk doel. Het is ook belangrijk dat jonge-
ren een plek hebben binnen de organisatie die kerk heet. Dat er bijvoorbeeld 
financiën beschikbaar zijn en vrijwilligers die zich met jongeren bezig willen 
houden, dat er ruimte is voor jeugddiensten, dat er een jeugdruimte is, en-
zovoorts. Ook is het belangrijk dat jongeren een persoonlijk geloof ontwikke-
len. Allemaal heel belangrijk, maar er zit een addertje onder het gras. Deze 
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4. Beleidsaanbevelingen 

Voor groepen jongeren is het belangrijk dat het een groepsgebeuren is. Jon-
geren willen relaties aangaan. Elke vrijwilliger en professional in het jeugd-
werk zal dat beamen. Als de groep een echte groep is dan ontstaat er vanzelf 
ruimte om bezig te gaan met thema’s. Laat jongeren zelf thema’s kiezen om 
zo te ontdekken wat hen bezig houdt. Jongeren willen graag een vinger in de 
pap hebben. In de puberteit zijn ze bezig om te ontdekken wat ze zelf willen. 
Als een jeugdwerker wil bepalen wat de onderwerpen zijn, dan loopt hij of 
zij een grote kans dat de groep rumoerig wordt, de viltstiften via de lucht aan 
elkaar worden doorgegeven en de groep echt niet serieus aan de slag gaat 
met de thema’s. Geeft men de jongeren inspraak, dan is de sfeer heel an-
ders.  
 Jongeren hebben interesse in jongeren van andere kerken. Het is zinvol 
om zulke ontmoetingen te organiseren. Voor jongeren van vijftien jaar en 
ouder is er vanwege het leeftijdsverloop maar weinig aanbod. Mogelijk biedt 
een oecumenisch aanbod een oplossing en is het op die manier wel mogelijk 
om jongeren bij elkaar te brengen.  
 Ontmoetingen waar veel jongeren op af komen, slaan aan. Kijk maar naar 
de EO-jongerendag, de wereldjongerendagen (rooms-katholieke kerk) of Tai-
zé (oecumenisch klooster in Frankrijk). Massa trekt massa aan, hoorde ik 
een keer iemand zeggen. 
 Heel vaak mislukken jongerenactiviteiten omdat er niet genoeg rucht-
baarheid aan gegeven wordt. Vaak krijgen mensen te laat informatie waar-
door de agenda’s van de jongeren al gevuld zijn en ze dus niet komen. In 
Amersfoort hebben de kerken besloten om in juli een reis naar Taizé te or-
ganiseren. Men is in november al begonnen met de publiciteit en daarvoor 
zijn alle kanalen gebruikt: internet, kerkbladen en de krant. Inmiddels zijn 
er zeven aanmeldingen en lijkt het te gaan lukken om een groep bij elkaar te 
brengen. 
 ‘Jongeren willen zich niet binden’, is een veelgehoorde opmerking. Ze 
willen zich inderdaad niet binden aan een instituut. De kerk als instituut 
boeit ze niet, daar lopen ze niet warm voor. Maar ze willen zich wel degelijk 
binden aan mensen. Het is van groot belang dat de mensen in de kerk – en 
niet alleen de vrijwilligers in het jeugdwerk – bereid zijn om een relatie aan 
te gaan met hen. Geloven is een relationeel begrip en dat zou het uitgangs-
punt moeten zijn.  

Gelovige jongeren kijken rond en zijn daar waar ze zich thuis voelen. Op 
het moment dat van hen verwacht wordt dat zij iedere zondag in de kerk 
komen, dan nemen ze meteen weer de benen. Er moet misschien een bin-
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Steen in de vijver 
 
Catecheseprojecten die aansluiten bij de zoektocht van jongeren. 
‘Hoe kunnen we de jongeren vasthouden?’ vragen mensen in parochies vaak wan-
neer ik als catecheet langskom. In die vraag wordt de verborgen agenda zichtbaar. 
En als je niet uitkijkt ga je van daaruit naar het mopperen op ‘de jongeren van te-
genwoordig’ en de ‘hedendaagse vluchtige communicatiecultuur’. Catechese heeft 
het woord echo in zich. Er moet iets weerklinken bij beide partijen. Hoe organiseer 
je dat? Dat kan bij voorbeeld met de volgende drie projecten die ontstaan zijn in 
lessen godsdienst en levensbeschouwing in de derde en vierde klassen van het Ig-
natius Gymnasium in Amsterdam, en die binnenkort te vinden zijn op 
www.steenindevijver.nl, de catechetische website van het Bisdom van Haarlem-
Amsterdam  
 
Wat dan wél? 
In de school worden docenten ook geconfronteerd met de veranderde cultuur en 
de veranderde manier waarop godsdienstigheid daarin een plek heeft. Daarin blijkt 
dat jongeren van vijftien tot achttien jaar niet zitten te wachten op een volwassene 
die ‘de waarheid’ kant-en-klaar aanreikt. Hoe kun je dan wel iets overdragen dat er 
werkelijk toe doet in hun zoektocht naar betekenis in het leven? Het antwoord ligt 
in een activerende aanpak: maak ze zelf actief, laat ze een onderzoek doen, geef ze 
een keuze. En laat het programma aansluiten bij de werkelijkheid die zij kennen.  
 
Project ‘Het religieuze reisbureau’ 
Dat gebeurt bij het project Relireis: de hele groep, vijfentwintig à dertig jongeren, 
stelt zich voor dat zij een religieus reisbureau zijn. Dit reisbureau stelt voor haar 
klanten reizen op maat samen. De klanten willen op reis naar een bepaald land of 
werelddeel om zich te voeden met de religieuze en spirituele bronnen. De jonge-
ren kiezen een land of werelddeel en ontvangen vervolgens een brief van een fic-
tieve klant. Zij moeten zich inleven in de klant, een correspondentie met hem/haar 
voeren over reisplanning, te bezoeken plaatsen en ceremonies en prijzen, en uit-
eindelijk een reisgids maken met alle achtergrond informatie. Het project is leer-
zaam op vele vlakken: het opdoen en opzoeken van kennis over de spirituele tradi-
ties, heilige plaatsen, verhalen en beelden die ze tegenkomen, leren samenwerken 
en inleven in de klant, en het geeft veel gesprekken tussendoor. Onder andere over 
de dood, begrafenis- en geboorterituelen, verschillen tussen culturen, respect, of 
over de voorkeur voor luxe of low-budget reizen. 
 
Project ‘Het Spoor terug’ 
Jongeren gaan op onderzoek naar de levensbeschouwelijke familiegeschiedenis 
door middel van interviews met ouders en grootouders. ‘Wat is er veranderd in 
drie generaties?’, is de hoofdvraag van het onderzoek. In de divers samengestelde 
schoolklassen waren jongeren vaak verrast na de aanvankelijke weerstand: ‘Wij 
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10. JONGLEREND TUSSEN JONG EN OUD  
  Islamitisch jongerenwerk 

Nora Asrami 
 
 
In het voorjaar van 2009 werd, voor de eerste maal in Nederland, in Am-
sterdam een groot studiecongres over de islam georganiseerd waar vele mos-
limjongeren op afkwamen. De Nederlandse media berichtten over een grote 
opkomst en toonden beelden van jonge moslims al dan niet in traditionele 
islamitische kledij, luisterend naar islamitische geleerden van over de hele 
wereld of rondstruinend op de boekenmarkt. Op de vraag van een journalist 
wat zij op het congres zocht, antwoordde een meisje van 18 jaar dat zij met 
vele levensvragen zat waar zij thuis en daarbuiten geen antwoord op kon 
vinden en dat op het congres wel meer hoopte te krijgen. Ze liet een net ge-
kocht boek zien met de titel ‘De ideale moslimvrouw’ en vertelde dat zij daar-
in vele tips kon vinden over hoe zij zich in bepaalde situaties, thuis, op 
school of op het werk, zou kunnen gedragen. Wie verder keek op de boe-
kenmarkt zou nog veel meer van dergelijke boeken ontdekken; niet alleen 
voor vrouwen, maar ook voor mannen en kinderen: handleidingen voor mos-
lims hoe zij kunnen handelen en omgaan met anderen in belangrijke le-
vensfasen en -situaties zoals kindertijd, puberteit en huwelijk. Ook de lezin-
gen die op het congres werden gegeven gingen over zulke thema’s.  

Het feit dat er meer jongeren dan ouderen op het congres aanwezig wa-
ren is niet zo vreemd. Opgroeiend in een overwegend seculiere samenleving 
waarin verschillende geloofsbelevingen en levenswijzen naast elkaar bestaan, 
hebben moslimjongeren met andere vraagstukken te maken dan hun ou-
ders, die menigmaal gericht zijn op de tradities in de landen van herkomst. 
Moslimjongeren hebben net als andere jongeren in hun puberteit te maken 
met levensvragen en een zoektocht naar de eigen identiteit. Voor hen is het 
echter lastiger om daarin hun draai te vinden, omdat zij te maken hebben 
met twee werelden: de vrije samenleving waarin ze opgroeien en de thuissi-
tuatie waarin de strenge normen en waarden van de landen van herkomst 
van de ouders gelden (zie ook hoofdstuk 6). Daarbij komt dat moslimjonge-
ren zich extra bewust zijn van hun moslimidentiteit en anders zijn door het 
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huidige maatschappelijke debat dat over de islam wordt gevoerd. Moslim-
jongeren zoeken de antwoorden op hun geloofsvragen niet alleen in de mos-
kee, zoals hun ouders dat doen, maar ook daarbuiten.  

 

1. Moslimjongeren in de Nederlandse context 

Moslimjongeren zijn  in hun geloofsbelevenis niet eenduidig te noemen. 
Net als onder andere gelovige jongeren vinden we verschillende benaderin-
gen en geloofsbelevenissen. De eerste generatie moslimjongeren in de jaren 
’80 en ’90, voornamelijk van Turkse en Marokkaanse afkomst en geboren in 
het land van herkomst van de ouders, werd door wetenschappers meestal in 
twee groepen verdeeld. Enerzijds een grote groep traditionele moslimjonge-
ren die de gebruiken van hun ouders volgden en de islamitische regels in het 
dagelijkse leven toepasten. Anderzijds een kleinere groep zogenaamde ‘libe-
rale’ moslimjongeren die zich wel moslim noemden maar de islamitische 
regels, zoals het verrichten van de dagelijkse gebeden en vasten, niet naleef-
den. Sinds begin deze eeuw gaat die tweedeling niet meer op. Met de komst 
van nieuwe groepen moslims uit andere delen van de wereld, een toename 
van bekeerlingen, steeds meer moslimjongeren die hier geboren en getogen 
zijn en de huidige focus op de islam, is er een grote verscheidenheid ont-
staan aan geloofsbelevenissen. Wetenschappelijke onderzoekers spreken 
over vier hoofdgroepen: 

 
1. Jongeren die zich conformistisch opstellen tegenover het geloof. Ze vol-

gen de oudere generatie in traditie en zijn vaak streng praktiserend. On-
der vluchtelingengroepen, zoals Somaliërs en Afghanen, vinden we veel 
van zulke jongeren. 

2. Jongeren die zich trots stellen tegenover hun islamitische wortels, maar 
niet of nauwelijks praktiseren. Deze jongeren verdiepen zich ook niet in 
het geloof. Zij hebben slechts een ‘culturele moslimidentiteit’. 

3. Moslimjongeren die zich kritisch stellen tegenover hun geloof en wat 
hun ouders hebben overgebracht en proberen vorm te geven aan een li-
berale islam die in de Nederlandse context past. Vooral onder Marok-
kaanse en Turkse jongeren van wie de ouders al decennia in Nederland 
zijn, vinden we deze variant. 

4. Salafistische jongeren die op zoek zijn naar de ware islam, waardoor ze 
zich veel strenger opstellen dan bijvoorbeeld hun ouders. Zij zien de ou-
dere generatie als te liberaal en verzetten zich hiertegen. Deze jongeren 
geven vorm aan een nieuw fundamentalisme. Vooral Marokkaanse jon-
geren voelen zich hiertoe aangetrokken. (vgl. hoofdstuk 6).  
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As-Siraata: een lifestyle magazine voor moslimjongeren 
 
As-Siraata is een lifestyle magazine voor moslimjongeren van vijftien tot en met 
vierentwintig jaar, dat negen jaar geleden in het leven is geroepen door Amina 
Sebbar. Sinds 2004 wordt het uitgegeven door Moslimvrouwenorganisatie Al Ni-
sa. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Het is via een abonnement voor twaalf 
euro per jaar te verkrijgen. Elk nummer staat in het teken van één thema. De doel-
groep bestaat uit jongeren die MBO-onderwijs volgen, maar het blad wordt ook 
gelezen door universitair opgeleide volwassenen. 
 Het doel van As-Siraata is tweeledig: ten eerste wil het blad jongeren informe-
ren over de islam. Daarnaast wil het jongeren stimuleren om zich te ontwikkelen in 
het geloof en in de samenleving. Dit alles wil het blad bereiken door middel van re-
ligieuze en maatschappelijke thema’s, zoals politiek, moskeeën, kleding en mode, 
recht, natuur en milieu – allemaal onderwerpen die jongeren aanspreken – en 
door middel van bijdragen van en over leeftijdgenoten. Ook bijdragen over beken-
de moslims in Nederland (zoals politicus Tofik Dibi) worden geaccepteerd. 
Daaraan kunnen de lezers zich spiegelen en worden ze gestimuleerd om na te 
denken over hun eigen religieuze opvattingen, maatschappelijke positie en toe-
komstmogelijkheden. Voor sommige artikelen worden externe auteurs gevraagd, 
zoals Abdulwahid van Bommel, Bahri Bulut, Hendrik Jan Bakker en Mohammed 
Ajouaou. 
 
De kenmerken die As-Siraata tot een uniek blad maken zijn: 
- Het blad wordt grotendeels gemaakt door vertegenwoordigers van de doelgroep 

zelf. 
- De informatie staat los van enige specifieke culturele achtergrond en richt zich 

op voor alle jongeren herkenbare thema’s.  
- De onderwerpen zijn afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen met be-

trekking tot religie. 
- De medewerkers hebben een grote vrijheid wat hun eigen inbreng betreft.  
- Aan het blad is de Hyves pagina http://as-siraata.hyves.nl gekoppeld. 
 
As-Siraata wordt gemaakt door vrijwilligers. Dat brengt met zich mee dat de redac-
tie zich soms erg moet inspannen om de bijdragen op tijd binnen te krijgen. Het 
feit dat het blad al jaren onafgebroken vier keer per jaar verschijnt, zegt echter wel 
iets over de grote mate van betrokkenheid van de redactie en de medewerkers! 
 Aandachtspunten op dit moment zijn het stimuleren van een wisselwerking 
tussen het blad en de Al Nisa-site en het werven van meer abonnees waardoor het 
blad iets meer dan kostendekkend kan werken en de verzendkosten uiteindelijk 
omlaag kunnen. 
 
Leyla Cakir  
l.cakir@alnisa.nl   /   www.alnisa.nl 
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11.  JONGEREN EN RELIGIE?! 
 

  Monique van Dijk-Groeneboer 
 
 

1. Jongeren van nu 

Jongeren zijn allereerst jong. In de eerste jaren van de relevante leeftijds-
groep (vijftien- tot vijfentwintigjarigen) zit het leven vol school- en andere 
verplichtingen. Ze zoeken uiteraard, zoals dit al generaties lang het geval is, 
naar vrijheid en onafhankelijkheid (zie de bijdrage van Stoffels). Het onder-
zoek onder middelbare scholieren van Van Dijk, Maas en Van den Bosch 
toont dit anno 2009 wederom expliciet aan. De leerlingen zijn vooral bezig 
met zelfstandig worden, hun ‘eigen’ identiteit vinden of creëren, en zich 
spiegelen aan leeftijdgenoten op dit gebied. Ruimte om anderen te ontmoe-
ten en dit met elkaar uit te wisselen is erg belangrijk voor deze leeftijds-
groep. Vandaar ook dat overal zogenaamde hangplekken te vinden zijn waar 
ogenschijnlijk alleen maar wat wordt rondgehangen, maar waar juist dit 
zoeken naar de identiteit en bij wie je hoort plaatsvindt. Ook de kerkelijke 
jongerensoos waar ruimte is om elkaar en ook jongeren van ándere gezind-
ten te ontmoeten, trekken jongeren aan, zo beschrijven Angela Berben-
Schuring en Nora Asrami in hun ervaringen met protestants en islamitisch 
jongerenwerk. 

In de loop van de gekozen leeftijdscategorie, ongeveer vanaf zeventien tot 
twintig jaar – mede afhankelijk van de gekozen opleiding ontstaat dit mo-
ment eerder of later – gaan jongeren meer nadenken over hun toekomst. In 
de bijdrage van Martijn de Koning zagen we hier voorbeelden van. Vanaf ze-
ventien of achttien jaar leeft religie weer op bij moslimjongeren. Dit loopt bij 
velen door tot de leeftijd van 25 jaar.  

Het zoeken naar een vaste relatie, het kiezen van een studie en het vinden 
van werk is in deze periode het meest belangrijk. Voor al hun nevenbezighe-
den en vrijetijdsbesteding betekent dit dat ze geografisch niet meer op een 
vaste plek zitten. Ze verhuizen naar waar hun studie of werk hen brengt, 
waardoor ze meestal de woonplaats van de ouders verlaten. Dit geldt ui-
teraard ook voor hun religieuze activiteiten. Het religieuze territorium dat er 
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Groep 4: tranquillo – ‘rustig qua expressie en uitvoering’.  
De groep Tranquillo’s is de grote groep jongeren die niets met religie heeft. 
Ze hebben meestal van huis uit niets religieus meegekregen en hun ouders 
vermoedelijk ook niet. (Zie de bijdrage van Toke Elshof over generaties en 
religie.) Ze zijn niet per se antireligieus, hoewel die er ook tussen zitten, zo-
als Van Dijk en Maas laten zien. Deze jongeren zijn vooral niet vertrouwd 
met religie. Ze kennen de kerk of moskee niet van binnen, maar alleen uit 
de media en het beeld dat daarin van religieuze instituten wordt geschetst. 
Het negatieve imago van de religieuze instellingen zorgt er mede voor dat 
deze groep niet voor hun levensvragen bij websites van deze instellingen 
gaat zoeken. Men gaat niet met de religie in gesprek; wat men vindt via ver-
schillende andere media wordt naar eigen inzicht aangepast; iets wat we ove-
rigens ook bij de Spirituoso’s aantreffen. 

 
De typologie van groepen jongeren uit het eerste hoofdstuk kan nu nader 
worden ingevuld. Nogmaals dient te worden benadrukt dat deze typologie 
schematisch en ideaaltypisch is en de groepen niet exclusief in de praktijk zo 
zwart-wit aanwijsbaar zijn. 

 
 actief  inactief 
    
institutioneel fortissimo's: harde kern; 

traditioneel, orthodox, 
nieuwe charismatische  
beweging,  
Wereldjongerendagen, 
Salafi beweging,  
neo-evangelicale groepen 

 legato's: institutio-
neel gebonden op 
schaniermomen-
ten. 

    
niet institutioneel spirituoso's: bricolage,  

shoppen, legobouwers,  
Taizé-gangers  

 tranquillo's: 
ongelovig,  
soms anti-religieus 

 

3. Religieuze instellingen 

Het aanbod van de grote religies die in dit boek worden beschouwd, verschilt 
onderling tussen de christelijke en de islamitische instituten. De katholieke 
en protestantse kerken hebben van oudsher in Nederland een aanbod voor 
jongeren op het gebied van catechese en pastoraat, meestal gekoppeld aan 
overgangsrituelen van kind naar volwassene, zoals het vormsel en de belij-
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