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Inleiding 

 

‘Religie’... een woord dat zo vaak wordt genoemd. Een woord dat iedereen begrijpt. Of misschien 

beter: dat iedereen denkt te begrijpen. Een woord  dat zoveel kan betekenen dat het veel 

complexer is dan het lijkt. Want wat betekent religie eigenlijk voor iemand? De ene persoon zal 5 

deze vraag invullen met een uiteenzetting over de kerk en gebeden. De ander zal zeggen dat hij of 

zij wel eens mediteert. ‘Zoveel mensen, zoveel opvattingen van religie’ zou men haast kunnen 

zeggen. 

 

Door de eeuwen heen heeft ‘religie’ zich sterk ontwikkeld. In de samenleving zien we dat 10 

duidelijk terug. In de tijd van de verzuiling bijvoorbeeld, speelde religie een belangrijke rol in de 

samenleving. Er was een protestantse slager, een katholieke school, het was allemaal erg duidelijk 

en overzichtelijk. Dat overzicht is in deze tijd vaak ver te zoeken. Religie is in het ‘uiterlijk van 

de samenleving’ steeds minder goed terug te vinden. Mensen gaan steeds minder naar de kerk, en 

worden steeds individualistischer. De eigen keuze is belangrijk voor velen. De duidelijkheid op 15 

het gebied van religie is vandaag de dag zeker niet meer zo sterk als ten tijde van de verzuiling. 

Een slager zal niet meer protestants of katholiek genoemd worden. Scholen hebben in hun naam 

bijvoorbeeld vaak nog het woord ‘christelijk’ of ‘katholiek’, maar in praktijk blijken scholen 

veelal te worstelen met hun identiteit
1
. Wat betekent het als iemand vandaag zegt ‘religieus’ te 

zijn? Wat betekent religie voor jongeren tegenwoordig, in een tijd waarin dit meestal niet 20 

automatisch aan ze mee wordt gegeven?  

 

In deze scriptie zou ik graag, op kleine schaal, willen onderzoeken wat voor beeld jongeren van 

religie hebben. Hoe kijken jongeren naar religie? Welk concept hebben ze daarvan? Ik zal op 

zoek gaan naar de definitie van religie bij jongeren met behulp van kwalitatief empirisch 25 

onderzoek.  

In deze scriptie probeer ik een antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag: 

 

‘Wat voor concept hebben jongeren (tussen de 15-17 jaar uit de regio Utrecht) van religie? Is dat 

te verwachten na bestudering van literatuur en voorgaande onderzoeken?’ 

  

Ik ga het concept onderzoeken dat jongeren van religie hebben. Deel 1 van deze scriptie zal gaan 30 

over het woord ‘religie’. Deel 2 zal gaan over jongeren en religie. Zo schets ik een duidelijk beeld 

                                                 
1
 Dit heb ik onderzocht in het vak ‘levensbeschouwing’ afgelopen jaar (code GG-VM00207-1) 



 

2 

dat zeer nuttig is voor het analyseren van de interviews, deel 3 van de scriptie. De empirische 

component van de scriptie ga ik in de conclusie verbinden aan de theoretische component.  

 

Na de analyse van de interviews kan ik in de conclusie terugkomen op de hoofdvraag. Hier zal 35 

het duidelijk worden welk concept jongeren over het algemeen hebben van religie en hoe dat te 

plaatsen is in de theorie. Wellicht dat ik als aankomend godsdienstdocente zo beter op de hoogte 

raak van het beeld dat jongeren van religie hebben en ze zo kan bijstaan in het verkennen van 

religie en het creëren van een visie op dit gebied. Ook voor de kerk kan dit onderzoek interessant 

zijn; hoe kijken de jongeren tegen religie aan en hoe kan de kerk ze daarin begeleiden? Dit 40 

onderzoek wordt een interessante zoektocht naar de nieuwe jas die gegeven gaat worden aan een 

eeuwenoud fenomeen: ‘religie’. 

 

Hanneke Huibers, mei 2008 
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Deel 1: Wat is religie? 

 

1:Inleiding 

 

In een scriptie die gaat over het concept dat jongeren hebben van religie, is het van belang om stil 50 

te staan bij de term ‘religie’ zelf. Ik ga jongeren naar hun persoonlijke visie op religie vragen, 

maar daar kan ik niet zorgvuldig mee om gaan zonder me eerst verdiept te hebben in deze term. 

Ik zal in dit hoofdstuk stilstaan bij de term religie (en uitleggen waarom een definitie van dit 

woord zo moeilijk is), bij taal en religie en tenslotte bij de literatuur. Vervolgens zal ik deel 1 

eindigen met een samenvatting en een conclusie, waarin ik beschrijf wat dit deel zal betekenen 55 

voor het onderzoek dat ik uit ga voeren.  

 

2:Religie 

 

2.1:Encyclopedie 60 

Het is lastig om even kort te omschrijven wat religie is. Het is ook lastig om het uitgebreid te 

beschrijven, aangezien er oneindig veel definities en visies mogelijk zijn bij deze term.  

De term ‘religie’ staat in de Winkler Prins als volgt uitgelegd
2
: 

‘Religie is afgeleid van het latijnse religio dat op tweeërlei wijze verklaard kan worden, nl. als te 

herleiden tot het werkwoord religare (= binden) of als afkomstig van het werkwoord relegere (= 65 

in acht nemen, schroom gevoelen). Deze laatste herleiding is de meest waarschijnlijke.’ 

Religie zou een verbondenheid met een goddelijk Alleven aanduiden. Verderop staat uitgelegd 

dat godsdienst het volgende betekent: de verering van persoonlijke goden, speciaal van de ene 

God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard. Religio is eerbied voor het heilige, het goddelijke. 

Zoals we lezen komt het woord religie van ‘binden’ of ‘in acht nemen’, de verbinding met het 70 

goddelijke wordt benadrukt in deze definitie. Ik zou deze definitie voor kunnen leggen aan 

jongeren en vragen wat ze daarvan vinden. Het lijkt mij interessanter om deze definitie los te 

laten en het aan de jongeren zelf te vragen. Wellicht kan ik in de conclusie vaststellen dat de 

definitie van jongeren deels aansluit bij de definitie uit de encyclopedie. 

 75 

2.2:Drie categorieën 

De definities omtrent religie kunnen over het algemeen worden ingedeeld in drie categorieën: 

essentialistische, functionele en fenomenologische definities
3
. De essentialistische definitie 

                                                 
2
 Winkler Prins Encyclopedie, (1966-1975). 
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probeert religie te beschrijven vanuit haar essentie. Het gaat hier om kernachtige beschrijvingen 

(dit is terug te vinden bij o.a. Schleiermacher). Het nadeel is dat niet elke religie zich thuis voelt 80 

in deze omschrijving. De kern van een religie is moeilijk te omschrijven, en is zeker niet voor 

elke religie gelijk. De functionele definitie let op het functioneren in de samenleving. Religie 

wordt hier niet zozeer omschreven als term op zich, maar er wordt gekeken naar de functie van 

religie in de samenleving. Het probleem is dat de beschrijving voor veel mensen te extern is. Het 

is van buitenaf beschreven in analytische termen, maar veel mensen herkennen zichzelf niet in 85 

deze beschrijving. Het is erg afstandelijk. Ten slotte staan we stil bij de fenomenologische 

definitie. Hier gaat het om een opsomming van fenomenen die alle religies gezamenlijk hebben 

(dit is terug te vinden bij o.a. Smart). Het voordeel is dat de meeste aspecten van religie hier 

genoemd worden. Het nadeel is dat de fenomenologische definitie vaak zeer uitgebreid is. Ook 

hier kan niet iedereen zich in vinden. Sociologen gebruiken voornamelijk de fenomenologische 90 

definitie, aangezien religie hier in al haar aspecten kan worden bestudeerd. In het onderzoek zal ik 

analyseren welke definitie de jongeren voornamelijk hanteren. Zelf let ik ook op de drie 

benaderingen in het interview: wat is religie in essentie voor de jongeren? Wat voor functie heeft 

religie in de samenleving bij jongeren? En welke religieuze fenomenen noemen ze op? De 

theologische inhoudelijke punten van ‘religie’ blijven meer op de achtergrond, aangezien dit niet 95 

het hoofdonderwerp is van deze scriptie. 

 

2.3:Twee dimensies uit de antropologie 

Antropologen onderscheiden over het algemeen twee dimensies in de religie. Een zingevings- en 

verklaringsdimensie. In de verklaringsdimensie gaat het om het volgende: ‘Het zoeken naar 100 

verklaringen die het mogelijk maken de gebeurtenissen in de feitelijke werkelijkheid te 

beïnvloeden en beheersen’
4
 Dit wil zeggen dat mensen sommige dingen in de wereld niet 

begrijpen en daar een verklaring voor zoeken die men religieus zou kunnen noemen. Bij de 

zingevingsdimensie gaat het om het volgende: ‘Het zoeken naar zingeving aan het bestaan'. Bij 

veel religies is het zo dat één dimensie duidelijk overheerst. De andere dimensie kan dan in 105 

mindere mate aanwezig zijn. In de analyse van de interviews kom ik terug op deze dimensies. 

Hier zal blijken of de jongeren een verklarende- of zingevende dimensie in religie zien. Het 

specifieke van religie (als cultureel subsysteem) is volgens Tennekes dat het ‘een geheel van 

regels voor denken en handelen omvat omtrent een algemene zijnsorde: religie kan dan ook 

                                                                                                                                                  
3
 Winkler Prins Encyclopedie, (1966-1975). 

4
 Tennekes, J., (1990)  pp.48-53. 
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worden omschreven als ‘kennis’ omtrent het waarom van de dingen’.
5
 In deze beschrijving zien 110 

we zowel de verklarings- als zingevende dimensie terug. Volgens Tieleman gaat religie niet meer 

vooraf aan menselijke waarnemingen, maar volgt erop. ‘Mensen zijn het gevoel voor het 

transcendente niet verloren’.6 In deze beschrijving zien we beide dimensies terug. Mensen nemen 

iets waar, en religie volgt daarop. Religie kan waarnemingen verklaren en zin geven, deze twee 

dimensies zijn nauw met elkaar verbonden. 115 

 

2.4:Complexiteit 

Zoals duidelijk mag zijn is het heel erg lastig om een volledige definitie van religie te geven. Men 

kan voor zichzelf een hanteerbare definitie omschrijven, maar een ‘algemene universele definitie’ 

waar iedereen mee akkoord kan gaan, is omtrent religie m.i. niet mogelijk. Er zijn veel begrippen 120 

die grenzen of overlappen met het begrip ‘religie’. Begrippen die dicht bij ‘religie’ liggen zijn o.a. 

geloof, spiritualiteit en godsdienst. Deze termen zijn niet geheel gelijk aan de term ‘religie’ en ik 

laat ze verder buiten beschouwing in deze scriptie om verwarring te voorkomen. 

Het is erg moeilijk om tot een algemeen geldende definitie te komen, omdat de definitie niet 

alleen toepasbaar moet zijn voor de grootste religies in de wereld (Christendom, Islam en 125 

Hindoeïsme). De definitie moet ook hanteerbaar zijn voor alle andere vormen van religieus leven. 

Iedereen die zichzelf religieus noemt zou zich in de definitie moeten kunnen vinden. Dit is naar 

mijn idee onmogelijk. Wegens de complexiteit van deze term zal ik de leerlingen geen definitie 

voorschotelen, maar vraag ik naar hun eigen definitie en de rol die het speelt in hun leven. 

  130 

Leerlingen van het VWO hebben voor het vak filosofie tussen 2008 en 2011 het thema ‘Rede en 

Religie’ als examenonderwerp. Leezenberg noemt de volgende randvoorwaarden voor een 

definitie van religie: 

1. Als we een definitie van religie willen geven, moeten we deze niet baseren op één traditie 

(veel mensen verwijzen bijv. alleen naar het Christendom als ze een definitie van religie 135 

geven. Dit is niet volledig genoeg). 

2. Als je religie gaat definiëren moet je rekening houden met monotheïstische, 

polytheïstische en non-theïstische religies (als je een definitie van religie geeft, dan kun je 

niet alleen naar een God verwijzen, dit geldt niet voor alle religies). 

                                                 
5
 Ibid., pp.48-53. 

6
 Tieleman, H., tijdens een debat in Utrecht op 24 april 2008 op het ‘feest van de Geest’, met als thema: 

‘Bezieling door de eeuwen heen’. 
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3. Het begrip ‘religie’ mag niet worden verward met geïnstitutionaliseerde religieuze 140 

groeperingen (veel mensen beginnen over de kerk als ze een definitie van religie geven. 

Dit geldt met name voor het Christendom, maar zeker niet voor alle religies).
7
 

Leezenberg geeft aan dat het zeer lastig is om alle religies onder één noemer te brengen. Hij 

suggereert dat het beter is om te kijken vanuit welke invalshoeken we religie(s) kunnen 

bestuderen.
8
 Hij noemt drie verschillende invalshoeken. 145 

 

Ten eerste religie als overtuiging. Voor velen is religie een belangrijke levensovertuiging. Het 

gaat over de positie van de mens in een groter geheel en het is belangrijk om te ontdekken hoe 

een mens zich het beste kan gedragen tegenover andere mensen. Het is moeilijk om deze 

levensovertuiging te toetsen. Hoe kunnen uitspraken over ‘het hogere’ geldig worden verklaard 150 

als ze niet te toetsen zijn? Dit is voor veel mensen een probleem.  

Ten tweede religie als waarde en beleving. Hier gaat het niet om ‘de waarheid’, maar om de 

ervaring. Het gaat vooral om de zingeving die mensen uit de ervaring kunnen halen, en niet om 

kennis die getoetst kan worden. Religie als beleving is voor iedereen anders, het ligt eraan hoe je 

het zelf beleeft. 155 

Ten derde religie als praktijk. Hier gaat het met name om de handelingen in religies, de rituelen.
9
  

 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat het een complexe zaak is om een goede definitie van 

‘religie’ te geven. Het blijk dat het makkelijker is om aan te geven dat een definitie ‘niet 

compleet’ of ‘onjuist’ is. Bij de analyse van de interviews kom ik terug op de hierboven 160 

genoemde dimensies/invalshoeken. Ik zal bestuderen welke elementen uit de definitie 

overeenkomen met de hierboven genoemde elementen, en ik zal beschrijven welke elementen 

hier nog niet aan de orde zijn geweest of buiten bepaalde categorieën/dimensies vallen. 

Leezenberg: ‘De geografische en historische veelvoud van religieuze verschijningsvormen 

suggereert dat we riskeren in een misleidend etnocentrisme of essentialisme te vervallen wanneer 165 

we proberen alle religies onder één noemer te brengen. Misschien kunnen we überhaupt niet over 

‘religie’ of ‘het religieuze’ in het enkelvoud praten, maar slechts over ‘religies’ in het 

meervoud.’
10
  

 

 170 

                                                 
7
 Leezenberg, M., (2007) p.13. 

8
 Ibid., p.14. 

9
 Ibid., p.16. 

10
Ibid., p.14. 
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3:Wanneer kunnen we van religie spreken? 

 

Wanneer kunnen we van religie spreken, waar ligt die grens? In deze tijd en maatschappij valt het 

niet mee om aan te geven waar die grens ligt. Religie lijkt zo vanzelfsprekend en duidelijk, maar 

dat is niet altijd het geval. Zijn jongeren die mediteren maar niet in God geloven religieus? Zijn 175 

jongeren die vaak een kaarsje branden voor dierbaren religieus als ze daarbij niet tot een hogere 

macht bidden? Ben je religieus als je Kerst viert zonder te weten wat dat feest eigenlijk betekent? 

Na het bestuderen van allerlei visies op de definitie van religie is het niet eenvoudig om deze 

grenzen aan te geven. Er zijn immers verschillende kenmerken die een rol lijken te spelen bij 

religie, maar niet elke religie hoeft aan die kenmerken te voldoen. Als we bijvoorbeeld naar de 180 

dimensies van religie kijken bij Smart, dan hoeven niet alle dimensies per se aanwezig te zijn om 

van religie te kunnen spreken. Het zal zeer interessant zijn om te horen wat jongeren onder 

‘religie’ verstaan. Het zou kunnen dat deze term geassocieerd wordt met zingevingsonderwerpen, 

het zou ook kunnen dat deze term achterhaald blijkt te zijn en jongeren niet aanspreekt in hun 

dagelijks leven. Volgens de filosoof Taylor is het de vraag wanneer bepaalde praktijken als 185 

religieus zijn aan te merken
11
. Praktijken zijn volgens hem ‘qua tijd en ruimte ingeperkte en 

afgebakende vormen van handelen en onderhandelen’ (bijv. bidden). Praktijken zouden religieus 

zijn wanneer ze binnen een religieuze gemeenschap of binnen het instituut van een kerk worden 

uitgevoerd, of wanneer ze religieuze overtuigingen uitdrukken. Het is volgens Taylor 

onwaarschijnlijk dat alle verschillende religies op het gebied van praktijken één kenmerk gemeen 190 

hebben, ofwel dat er een simpele universele definitie van religie valt te geven. We lezen dit 

standpunt ook terug bij Platvoet en Molendijk12. Gezien de discussies omtrent een mogelijke of 

onmogelijke algemene definitie van ‘religie’ heeft het volgens hen zelfs weinig zin om de 

godsdienstpsychologie als een eigen velddiscipline af te bakenen. Het veld ‘religie’ bestaat 

gewoon niet, het is te breed. 195 

 

In de interviews vraag ik naar het concept ‘religie’. Wat betekent die term voor jongeren? Daarbij 

let ik op de functionaliteit van het woord. Ik ga niet uit van een waarheid (om uiteindelijk tot DE 

definitie van religie te komen), maar ik onderzoek hoe deze term functioneert bij jongeren.  

Wat vinden jongeren passen bij deze term, wat hoort er bij religie? Waar liggen de grenzen? In de 200 

conclusie kom ik hier op terug. Voor het zover is, ga ik nog dieper in op de term ‘religie’. 

                                                 
11

  Taylor, C., (2003) p. 81. 
12

  Platvoet, J.G. en Molendijk, A.L., (1999) p.247. 
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4: Taal en religie 

 

4.1:Algemeen  

Religie  heeft bij veel mensen te maken met een gevoel. Dit gevoel is voor velen lastig te 205 

benoemen en veel uitspraken zijn niet te toetsen. Dit is niet gemakkelijk in een tijd waarin wordt 

verlangd dat alles te toetsen moet zijn. Nu gaat het in deze scriptie niet om ‘de waarheid’ maar 

met name om de subjectieve interpretatie van ‘religie’. Wat is religie volgens jongeren? Ik vraag 

ze om een term te definiëren die zeer complex is. Daarvoor zullen ze woorden gebruiken, en dat 

is m.i. heel interessant. Welke woorden kiezen jongeren om aan te duiden wat religie is? Kiezen 210 

ze woorden als ‘God of kerk’? Of kiezen ze woorden als ‘zingeving, mediteren, waarden’? De 

woorden die ze gebruiken zeggen veel over de manier waarop ze tegen religie aankijken.  

 

Veel wetenschappers hebben nagedacht over taal en religie. Enkele belangrijke stromingen en 

wetenschappers kan ik niet zomaar voorbij laten gaan. 215 

Ten eerste noem ik het logisch positivisme uit de 20
e
 eeuw. Het gedachtegoed van deze stroming 

is onder andere dat zinvolle uitspraken te herleiden zijn tot analytische en empirische uitspraken. 

Uitspraken moeten getoetst kunnen worden. Deze manier van denken speelt ook vandaag de dag 

nog een grote rol. Mensen zijn sterk geneigd om alleen dat te geloven ‘wat ze zien’. Daarbij moet 

gezegd worden dat er een vage grens bestaat tussen een waarneming en een ervaring. Iets wat 220 

voor de ene een ervaring is, hoeft niet door de ander waargenomen te kunnen worden
13
. Volgens 

Quine (Amerikaans filosoof uit de 20
e
 eeuw) is er geen reden om religieuze uitspraken uit te 

sluiten. Volgens hem is het alleen belangrijk om te kijken of religieus taalgebruik een praktische 

rol kan spelen in het ordenen en samenvatten van onze waarnemingen.
14
 

 225 

4.2:Wittgenstein 

Een bekende naam uit het logisch positivisme is Wittgenstein. Door een verkeerd begrip van de 

logica van de taal kan men tegen filosofische problemen aanlopen. Om deze problemen te 

voorkomen of op te lossen moet men dus heel scherp de taal in de gaten houden en analyseren. 

Wittgenstein spreekt over ‘taalspelen’
15
. Binnen een bepaalde context/situatie kun je een bepaalde 230 

taal gebruiken waarvan je mag verwachten dat men het begrijpt. Maar in een andere context kan 

een ander soort ‘taal’ nodig zijn, om het eenvoudig uit te leggen. Volgens Wittgenstein is taal een 

                                                 
13

 Popp-Baier, U., (2005). 
14

 Leezenberg, M., (2007), p.46.  
15

 Frascolla, P., (2007) p.187.  
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publieke activiteit met publieke normen. Er zijn bepaalde taalregels waar iedereen zich aan moet 

houden. Op het moment dat mensen religie beschrijven, gebruiken ze een taalsysteem dat bekend 

is in de eigen cultuur. Andere culturen, met andere taalsystemen, kunnen zich wellicht niet 235 

herkennen in de beschrijving.  

Kuhn
16
 spreekt over de paradigmawisseling. Mensen (hij richtte zich vooral op wetenschappers) 

zijn bezig met onderzoek binnen een bepaald kader, een paradigma. Het duurt heel lang voordat 

dit paradigma omgegooid kan worden, dan moet er eerst heel veel onduidelijkheid en verwarring 

ontstaan binnen het oude paradigma. Pas dan is er ruimte voor een nieuw paradigma met andere 240 

begrippen en opvattingen. In de stijl van Wittgenstein zouden we kunnen zeggen dat er wel een 

gelijkenis bestaat tussen de verschillende religies op aarde, maar dat men geen universele 

definitie van ‘religie’ kan geven. We zouden ter vergelijking kunnen zeggen dat de term ‘religie’ 

lang heeft gefunctioneerd binnen een bepaald paradigma in deze maatschappij (tijdens de 

verzuiling). Tegenwoordig is er m.i. een paradigmawisseling gaande op het gebied van religie. 245 

Oude kaders vallen weg, of zijn al weggevallen. Bepaalde termen blijven over en worden op heel 

veel manieren geïnterpreteerd. Er is voor mijn gevoel niet echt een nieuw duidelijk paradigma op 

het gebied van religie, er ontwikkelt zich erg veel op dit gebied. De grenzen van deze termen 

worden opnieuw uitgevonden en verkend. 

 250 

4.3: Taalprobleem 

Om de term ‘religie’ goed te kunnen omschrijven, is taal nodig. Religie heeft niet alleen met 

objectieve empirische zaken te maken, religie is voor een groot gedeelte iets abstracts, iets 

ongrijpbaars. Het heeft veel met de persoonlijke ervaring en het persoonlijke gevoel te maken. 

Mensen proberen in taal uit te drukken wat ze ervaren, en dat kan nog al eens in strijd zijn met 255 

elkaar. Het kan zijn dat mensen hetzelfde ervaren, maar dat niet goed uit kunnen drukken. Het 

kan ook zijn dat mensen verschillende dingen ervaren en geloven, en hier onenigheid over krijgen 

als ze er woorden aan geven. Als religie mensen kan inspireren met woorden kan het heel positief 

zijn, maar helaas ontstaan er ook veel ruzies door religies. Daar komt bij dat religies zich vaak 

baseren op overgeleverde teksten van zeer lang geleden. Hoe komt men aan die teksten? Zijn die 260 

teksten echt door profeten opgeschreven, of hebben andere mensen de teksten opgeschreven? 

Bevatten de heilige teksten de waarheid? Moet men de teksten letterlijk interpreteren, wat voor 

plaats krijgt een tekst in deze tijd? Dit zijn allemaal vragen waar mensen het lang niet altijd over 

eens zijn. Er is dus een taalprobleem op historisch gebied (de betekenis en interpretatie van oude 

teksten), maar ook binnen de huidige tijd is er een taalprobleem. Kunnen mensen uit 265 
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verschillende culturen elkaar begrijpen? Snappen mensen uit dezelfde cultuur elkaar nog wel? 

Wat voor lading bevatten ‘religieuze’ woorden? Hoe worden ze geïnterpreteerd in deze tijd?
17
  

 

Religie is niet volledig duidelijk en logisch. De logica op religieus gebied is een ander soort 

logica dan mensen in het dagelijks leven vaak toepassen (de logica die toegepast wordt door de 270 

huidige wetenschap). Hermans zegt: ‘Elke religie is uniek en niet herleidbaar tot andere religies. 

Religies maken niet meer aanspraak op waarheid dan andere religies. Ze bieden dezelfde diepe 

ervaring van God, zij het dat ze niet allemaal dezelfde ervaring van God bemiddelen. Als er 

gesproken wordt over dezelfde uiteindelijke waarheid, dan ligt het accent op verschillende 

aspecten van deze waarheid.’
18
 Hij geeft aan dat het accent anders kan liggen als mensen het over 275 

religie gaan hebben. Mensen drukken ervaringen op verschillende manieren uit. Dit wil niet 

zeggen dat de ene ervaring meer waarheid bevat dan de andere ervaring. Een ander aspect op taal 

gebied is de tijdgevoeligheid van taal. Woorden die vroeger normaal waren en door iedereen 

werden begrepen, kunnen in deze tijd verkeerd overkomen, niet begrepen worden, of gewoon 

‘niet hip’ zijn (woorden zijn immers ook mode-gevoelig, sommige woorden zijn ‘in’ en andere 280 

niet). Bij het interviewen van jongeren is het interessant om op hun taalgebruik te letten. Het 

woord ‘religie’ zal misschien ouderwets klinken, maar men zou er ook een eigentijdse invulling 

aan kunnen geven. De reden dat ik de jongeren alleen de term ‘religie’ voorschotel en verder niks 

ga invullen (zoals in andere onderzoeken wel voor kan komen, door woorden als ‘kerk’ en ‘God’ 

te gebruiken
19
) is voornamelijk omdat ik alles open wil laten. Ik wil jongeren zelf de ruimte 285 

bieden om met termen, concepten en ideeën naar voren te komen. Ik wil het woord ‘religie’ niet 

zelf al in gaan vullen door de leerlingen bepaalde termen te laten horen. Door het gebruik van 

bepaalde woorden duw je als het ware de geïnterviewden al een bepaalde hoek in. Bijvoorbeeld 

een christelijke hoek. Door naar de eigen invulling van het woord ‘religie’ te vragen probeer ik 

het interview open te houden en te kijken wat jongeren vandaag de dag verstaan onder deze term.  290 

 

5:Literatuur 

 

De literatuur over religie is eindeloos. Er zijn ontelbaar veel boeken geschreven over religie, en 

zoals ik al eerder heb aangegeven is het niet mijn doel om hier het beste concept van religie te 295 

achterhalen en te onderzoeken. Het gaat immers over de subjectieve definitie van religie die de 
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leerlingen zelf geven. Om toch als lezer enig inzicht te krijgen in de term religie en de discussie 

hieromtrent, wil ik kort wat aandacht besteden aan enkele bekende auteurs die over religie hebben 

geschreven. Te beginnen met Smart. 

 300 

5.1:"inian Smart 

De Amerikaanse godsdienstwetenschapper Smart (1929-2001) benadrukt dat religie iets is van 

een groep mensen. De rol van de traditie is belangrijk. Smart benadrukt het belang van kennis van 

religie, om de wereld en bestaande conflicten te kunnen begrijpen. Door de kennis van religie 

krijgt men een beter inzicht in hedendaagse culturen en kan men eerder als individu proberen om 305 

de eigen visie op de werkelijkheid te vormen. Het pluralisme binnen godsdiensten is enorm, en 

wordt alleen maar groter door onderlinge contacten. Het is mogelijk om alle religies enigszins te 

structureren. Smart beschrijft zeven dimensies van religie, die ik hier kort toelicht. Het is een 

poging om enige orde aan te brengen in de veelheid aan religies op de wereld.  

1. De praktische rituele dimensie: Hier gaat het om bepaalde vaste gebruiken en rituelen.  310 

2. De emotionele dimensie: Hier gaat het om de enorme kracht en betekenis van de 

religieuze ondervinding/ervaring. Visioenen, ervaringen, bepaalde gevoelens, enz.  

3. De verhalende/mythische dimensie: Ondervindingen die verteld worden in vertellingen of 

mythen. Het gaat hier om het doorgeven van belangrijke verhalen.  

4. De doctrinaire dimensie: Deze dimensie geeft ondersteuning aan de verhalende dimensie. 315 

Leerstellingen worden belangrijk. Een geloof moet zich altijd aanpassen aan sociale 

werkelijkheid.  

5. De morele dimensie: Hier gaat het om de waarden van een godsdienst. Waarden om 

verlossing of redding aan de orde te stellen. Een waardestelsel. 

6. De sociale dimensie: Dit is de groep mensen die samen komen rondom dezelfde ideeën. 320 

Het sociale aspect van een religie. De organisatie van een godsdienst. 

7. De materiële dimensie: Hier gaat het om gebouwen, kunstwerken en andere producten. 

Dit kan van grote emotionele waarde zijn voor mensen. 

 

Er zijn religies waarbij sommige dimensies zwak ontwikkeld zijn of waar het afwezig is. Ook zijn 325 

er mensen die sterk individueel bezig zijn, waarbij de sociale dimensie een kleinere rol speelt.
20
 

Ik zal bestuderen of er in de interviews iets terug te vinden is van deze dimensies van Smart.  
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5.2:Clifford Geertz 330 

Geertz is een invloedrijk Amerikaans cultureel antropoloog (1926-2006). Geertz definieert religie 

als volgt: ‘Religie is een systeem van symbolen dat fungeert om krachtige, doordringende en 

bestendige stemmingen en motivaties bij mensen tot stand te brengen door concepten voor een 

algemene zijnsorde te formuleren en deze concepten met zulke feitelijkheden te omkleden dat de 

stemmingen en motivaties realistisch lijken’
21
. 335 

Hierbij verstaat Geertz onder symbolen: ‘dat wat een middel is om een begrip te duiden, het 

begrip is de betekenis van het symbool’. Hij ziet religie als een cultuurproduct. Hij vindt het 

belangrijk om te letten op de dingen die de gelovige zelf voor waar houdt. Het gaat hem om de 

effectiviteit van beelden en overtuigingen en niet om hun eigen waarheid (het is volgens hem 

altijd en voor iedereen fout om iets zonder voldoende bewijsmateriaal te geloven
22
.) Religie stemt 340 

volgens hem het handelen af op hoe mensen zich de kosmos voorstellen. Ik kom nog terug op 

deze visie.  

 

5.3:William James 

Als psycholoog en filosoof uit Amerika heeft James (1842-1910) veel geschreven over 345 

godsdienstfilosofie. Hij moest niet veel hebben van de geïnstitutionaliseerde vorm van religie, 

maar hij was zeer geïnteresseerd in de ervaring en de beleving op religieus gebied.  

Religieuze handelingen en uitspraken kunnen uitdrukking geven aan gevoelens. Religieuze 

zingeving is heel anders dan wetenschappelijke kennis, zoals we bij Leezenberg ook kunnen 

lezen. James bestudeerde met name de religieuze ervaring. James schreef hierover in ‘The 350 

Varieties of Religious Experience’23. Hij is van mening dat een religieuze ervaring net zo reëel is 

als alle andere ervaringen. Een religieuze ervaring zou binnen verschillende wetenschappelijke 

gebieden verklaard kunnen worden (neurologie e.d.) maar dat doet niets af aan de filosofische, 

spirituele of morele betekenis ervan voor de persoon zelf.
24
 James ziet religie allereerst als iets 

wat individuen ervaren. Hij omschrijft religie als ‘de gevoelens, handelingen en ervaringen van 355 

afzonderlijke personen in hun eenzaamheid die van zichzelf geloven in relatie te staan tot hetgeen 

zij voor het goddelijke houden. Kerken spelen een secundaire rol omdat ze de oorspronkelijke 

inspiratie enkel doorgeven’.
25
 Tegenwoordig denkt men bij het woord ‘religie’ al gauw aan een 

kerk. Voor veel mensen is het woord ‘kerk’ niet positief; het doet ze denken aan verplichtingen en 
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bijgeloof. Mensen die tegen religie zijn, kijken vaak alleen naar de negatieve kanten van de kerk, 360 

maar vergeten alle andere punten. De kerk (als secundaire rol) moet niet verwisseld worden met 

religie zelf. Dit onderscheid kwamen we eerder tegen bij Leezenberg. James benadrukt het belang 

van de religieuze ervaring (als primaire individuele ervaring). Dit is moeilijk in woorden uit te 

drukken, het doet de ervaring vaak tekort
26
. Dit doet denken aan Schleiermacher, waar ik kort iets 

over zal toelichten.  365 

 

Schleiermacher (Duits filosoof/theoloog, 1768-1834) heeft het over de verachting van religie bij 

mensen. Hij vraagt zich af waar dat vandaan komt. Religie gaat niet om wetenschap, het moet van 

binnenuit komen. Hij onderscheidt religie van denken en doen, van moraal en metafysica. Religie 

heeft veel te maken met het gegeven dat je geraakt wordt door het universum. Religie is een 370 

persoonlijke en subjectieve beleving. Het heeft te maken met een bepaald soort gevoel. Religie is 

niet te leren volgens hem, de ervaring moet je overkomen. Schleiermacher benadrukt, evenals 

James, het belang van de religieuze ervaring. 

 

Kritiek op James (o.a. door Taylor) is dat hij zich zo erg verdiept in de religieuze ervaring, dat hij 375 

andere religieuze gebieden tekort doet en niet genoeg belicht
27
. 

 

5.4: Charles Taylor 

De Canadese filosoof Taylor (1931) heeft een boek gescheven over religie, als reactie op de 

theorie van James
28
. Religie moet als emotie, beleving of ervaring worden gezien. Taylor wijst 380 

erop, evenals James, dat geïnstitutionaliseerde vormen van religie vaak samen gaan met 

machtsmisbruik, onderdrukking en dogmatisme
29
. Het gaat Taylor niet zozeer om de inhoudelijke 

betekenis van religie, als wel om de plaats die religie in een geseculariseerde samenleving in kan 

nemen. Het gaat er bij hem om hoe religie vandaag de dag nog kan worden beleeft.
30
 In het 

onderzoek kom ik hier op terug. Taylor gaat door op de visie van James (die een 385 

fenomenologische beschrijving geeft van de religieuze ervaring). Taylor zet de visie van 

Durkheim tegenover die van James. De Franse godsdienstsocioloog Durkheim (1858-1917) ziet 

het belang van religie vooral in het bevorderen van de sociale cohesie. De werkelijkheid is 

volgens hem voornamelijk een sociale werkelijkheid, en ervaringen moeten gezien worden in het 

                                                 
26

 Ibid., p.26.  
27

 Ibid., p.35.  
28

 Ibid., p.35.  
29

 Leezenberg, M., (2007) p.76.  
30

 Taylor, C., (2003) p.10.    



 

14 

licht van die sociale werkelijkheid. Religie is voor Durkheim een sociaal fenomeen
31
. Religie 390 

drukt geen èchte toetsbare kennis uit, maar het is wel sociaal nuttig (o.a. om mensen bij elkaar te 

brengen). Taylor probeert een tussenpositie in te nemen tussen James (met de nadruk op 

innerlijke beleving) en Durkheim (met de klemtoon op de sociale kant). Taylor benadrukt dat veel 

mensen tegenwoordig bezig zijn een religieus leven te ontwikkelen. Aangezien dit niet specifiek 

over jongeren gaat, is er moeilijk een conclusie aan te verbinden in mijn onderzoek. Het is wel 395 

interessant om te bestuderen of jongeren in hun concept van religie meer nadruk leggen op de 

individuele of de sociale kant ervan.  

 

6: Samenvatting deel 1 

 400 

Voorafgaand aan de conclusie van deel 1 eerst een samenvatting. 

Er bestaan erg veel definities van religie, waardoor het moeilijk is om een eenduidig concept te 

geven. Het woord religio wil zeggen dat men verbonden is met het goddelijke. Er zijn drie 

categorieën om de definities in onder te brengen: de essentialistische, de functionele en de 

fenomenologische. Religie is onder te brengen in een verklarende-, of zingevende dimensie 405 

binnen de antropologie. De definitie is erg complex, met name omdat iedereen zich erin moet 

kunnen herkennen. Volgens Leezenberg moet men rekening houden met het volgende, bij de 

definiëring van religie: 1) Pas op dat de definitie niet enkel over één traditie gaat; 2) Pas op dat de 

definitie niet alleen monotheïstisch is; 3) Pas op dat je religie zelf niet gaat verwarren met 

geïnstitutionaliseerde vormen ervan. Het concept van religie heeft veel te maken met taal. Hoe 410 

geef je woorden aan een religieuze ervaring? Woorden zijn tijd/cultuur gevoelig. Welke woorden 

passen in deze tijd? Is het woord ‘religie’ zelf niet achterhaald in deze tijd? Religie is een 

universeel fenomeen, en er bestaat geen universele taal die overal hetzelfde wordt begrepen. Het 

‘religieuze gevoel/de religieuze beleving’ is daarom erg moeilijk in woorden te vangen. In veel 

onderzoeken naar religie maakt men gebruik van algemene termen die bekend verondersteld 415 

worden. Termen als ‘kerk’, ‘God’ en natuurlijk ‘religie’. Deze termen zijn vandaag de dag niet 

meer zo vanzelfsprekend als ze geweest zijn. Met name jongeren kijken heel anders en 

vernieuwend tegen deze termen aan. Er is zoveel gezegd en geschreven over ‘God’ dat dit woord 

haast niet meer aangeeft waar het ooit voor heeft gestaan. Een taalprobleem, de conceptualisering 

van religie is veranderd en is nog steeds aan het veranderen. 420 
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Wittgenstein benadrukt dat je taal moet begrijpen binnen de eigen context (taalspelen). Taal is een 

publieke activiteit, het ontwikkelt zich binnen de eigen context. Een universele definitie van 

‘religie’ is volgens hem niet mogelijk. Smart geeft aan dat religie iets is van een groep mensen. 

Kennis van religie is noodzakelijk om bepaalde conflicten beter te begrijpen. Hij geeft zeven 425 

dimensies van religie. Geertz ziet religie als systeem van symbolen. Religie is een cultuurproduct, 

het gaat hem vooral om het effect van de religieuze overtuigingen. James vindt dat ervaring zeer 

belangrijk is op religieus gebied (evenals Schleiermacher). Religieuze handelingen en uitspraken 

geven uitdrukking aan gevoelens. Volgens hem kun je religie het beste zo definiëren: het zijn 

gevoelens, handelingen en ervaringen van individuen die zeggen in relatie te staan tot het 430 

goddelijke. Hij benadrukt dat men religie niet met de kerk moet verwarren. Taylor heeft een 

reactie geschreven op het werk van James. Taylor plaatst zichzelf tussen de positie van James 

(pragmatist die de nadruk legt op de innerlijke beleving) en Durkheim (die de klemtoon legt op de 

sociale kant van religie).  

 435 

Dit deel uit de scriptie is belangrijk voor de analyse van de interviews. Zo kan ik de definitie van 

de jongeren plaatsen in een theoretisch kader. Binnen welke categorie/dimensie plaatsen jongeren 

religie? Houden ze rekening met de punten van Leezenberg? Welke woorden gebruiken ze? Zijn 

de zeven dimensies van Smart te herkennen in hun beschrijving? Benoemen ze ook gevoel en 

ervaring, zoals James dat doet? Vinden ze ‘religie’ een complexe term, of valt dat wel mee? 440 

 

7:Conclusie deel 1 

 

Concluderend kunnen we het volgende opmerken. 

‘Religie’ is een zeer complexe term. In de literatuur is er geen duidelijke overeenkomst wat 445 

betreft de definitie ervan, behalve het feit dat er geen universele definitie te geven is en dat het 

‘iets’ met het ‘goddelijke’ te maken heeft. Meer dan dit valt er niet van te maken, het zal vooral 

van de persoon (of cultuur) zelf afhangen wat religie betekent. Wat betekent het voor jongeren, 

wat is hun visie op religie? In deel 3 kunnen we bestuderen of de uitleg van ‘religie’ door 

jongeren te plaatsen valt binnen bepaalde besproken dimensies. Ook kunnen we bestuderen hoe 450 

breed de definitie is die ze geven, en of ze bepaalde mogelijkheden uitsluiten (door bijv. alleen 

monotheïstisch te zijn in hun antwoord). Tevens zullen we letten op de taal die jongeren 

gebruiken als ze over religie praten. Tot slot kunnen we de visie van jongeren op religie 

neerleggen naast enkele stromingen/auteurs die genoemd zijn in dit deel.  

 455 
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Deel 2: Jongeren en religie 

 

8:Inleiding 

 

Na het hoofdstuk over ‘religie’, waarin blijkt hoe ingewikkeld en complex het is om over religie 460 

te praten, ga ik me verdiepen in jongeren en religie. Wat is er bekend over jongeren en religie? 

Wie zijn die jongeren eigenlijk? Voor alle duidelijkheid: ik beperk me tot jongeren in Nederland. 

Ik bespreek eerst ‘generatie Y’ (de generatie huidige jongeren) om een beeld te schetsen van deze 

generatie. Vervolgens schrijf ik kort iets over de ontwikkeling van de identiteit bij jongeren. Als 

laatste onderzoek ik of jongeren vandaag de dag nog religieus zijn. Ik zal resultaten bespreken uit 465 

eerdere recente onderzoeken op het gebied van jongeren en religie. Dit geeft een goed 

achtergrondbeeld voor mijn eigen onderzoek. Tot slot een samenvatting waarin ik dit hoofdstuk 

kort samenvat en een conclusie waarin ik tevens beschrijf wat mijn bevindingen betekenen voor 

deze scriptie. 

 470 

9:Generatie Y 

 

9.1:Jongeren 

Het is moeilijk om in het algemeen over ‘jongeren’ te spreken. Immers, er zijn vele verschillende 

soorten en typen jongeren zoals er ook allerlei verschillende volwassenen bestaan. Wanneer ben 475 

je een jongere? Hier zijn verschillende meningen over, maar ik beperk me tot een selectieve groep 

‘jeugd’. Namelijk: jongeren tussen de 15-17 jaar. Dit lijkt mij een interessante groep jongeren om 

te interviewen, en zij hebben al een aantal jaren godsdienstles gehad op school. Ik ga in dit 

hoofdstuk een beeld geven van de generatie jongeren van tegenwoordig. De jongeren die ik ga 

interviewen leven in de generatie Y. Deze generatie ga ik in het kort beschrijven, zodat ik een 480 

duidelijker beeld krijg van de doelgroep van deze scriptie. Zo kan het onderzoek beter geplaatst 

worden in de context.  

 

9.2:De huidige generatie 

Generatie Einstein (generatie Y) omvat de generatie jongeren die geboren zijn ongeveer tussen 485 

1978 en 1995. Deze generatie is onderzocht en in kaart gebracht door Groen en Boschma
32
. 

Generatie Y is opgegroeid in een tijd vol technologische vooruitgang en economische welvaart. 

Dat is heel anders dan de generatie hiervoor; generatie X. Zij moesten bijvoorbeeld heel hard 
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werken om het hoofd boven water te houden. Generatie Y wordt ook wel de ‘verwende’ generatie 

genoemd. Een generatie vol vertroetelde kindjes die zo ongeveer wel alles hebben wat ze willen. 490 

Ze zijn opgegroeid in een geglobaliseerde samenleving met computers, internet, sms en e-mail. 

Ze weten vaak goed wat ze willen en zijn over het algemeen zelfverzekerd. Op werkgebied willen 

ze graag directe toegang tot de leiding en overal over meebeslissen. Een ondergeschikte positie 

wordt niet makkelijk geaccepteerd. Dit geldt op werkgebied, maar in het privé-leven kunnen 

jongeren ook moeilijk autoriteiten verdragen. Iedereen is gelijk aan elkaar en je hebt zelf genoeg 495 

hersenen om te beslissen wat je moet doen, en om moreel juiste keuzes te maken. Op privé-

gebied vinden ze gezelligheid erg belangrijk en blijven ze het liefste in de buurt wonen van hun 

ouderlijk huis. Ook werken ze het liefste niet te ver van hun huis, zodat ze niet teveel reistijd 

hebben. Teamwork is belangrijk voor deze generatie. Generatie Y heeft sterk de behoefte om 

ergens bij te horen, terwijl ze hun eigen identiteit sterk behouden en ontwikkelen. Zo vormen zich 500 

(vrienden)groepjes voor de gezelligheid waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Ze hebben 

respect voor mensen die ècht zijn, mensen die zichzelf zijn. Ze prikken snel door ‘nepheid en 

bedrog’ heen, ook op tv.
33
 Tv-commercials werken niet meer en jongeren zijn snel op de hoogte 

van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied dat zij interessant vinden, mede dankzij internet. 

Er zijn zoveel keuzemogelijkheden voor jongeren dat ze er (in de meeste gevallen) mee hebben 505 

leren omgaan. Ze bewonderen eerlijkheid, integriteit en ethisch gedrag.
34
 Deze generatie is slim, 

sociaal en snel. Ze kijken anders tegen communicatie, reclame en media aan dan de generatie 

daarvoor. Het is te verwachten dat deze generatie anders tegen religie aankijkt dan de generatie 

daarvoor.  

 510 

Welke positie neemt religie in, binnen deze generatie? In mijn onderzoek probeer ik te analyseren 

of de antwoorden van de jongeren te plaatsen zijn binnen dit beeld van de generatie Y. Het is voor 

te stellen dat jongeren die geen autoriteit boven zich dulden, liever niet naar een predikant 

luisteren. In een kerk is er meestal sprake van een bepaalde gezagsverhouding. Dit stuit jongeren 

van de generatie Y tegen de borst. Aan de andere kant is gezelligheid heel belangrijk voor deze 515 

generatie. Religie, en religieuze bijeenkomsten, kunnen juist gunstig zijn voor het 

‘gezelligheidsgevoel’. Aangezien authenticiteit voor jongeren belangrijk is, zou het kunnen dat ze 

geloof niet meer bij elkaar sprokkelen maar dat ze op zoek gaan naar het authentieke in het 
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geloof.
35
 Hier kom ik later in het onderzoek op terug. Ik wil nu eerst wat dieper ingaan op de 

ontwikkeling van identiteit bij jongeren. 520 

 

10:Identiteit en jongeren 

 

10.1:Identiteitsontwikkeling 

Jongeren zijn over het algemeen actief bezig met het ontwikkelen van een identiteit. Zeker de 525 

jongeren in de leeftijdscategorie die ik ga interviewen (rond de 16 jaar). Over het algemeen zijn 

jongeren eerst actief bezig met hun eigen ontwikkeling. Vervolgens hebben ze meer aandacht om 

zich op de maatschappij te richten, nadat ze zichzelf beter hebben leren kennen. Uiteraard is er 

hier sprake van een sterke wisselwerking. Wat voor invloed heeft de identiteitsontwikkeling op de 

rol die religie speelt in hun leven? En wat voor invloed heeft deze ontwikkeling op de mate 530 

waarin ze zich laten beïnvloeden door anderen?  

 

Jongeren zijn volop bezig om hun eigen wezen, hun eigen karakter te ontwikkelen. Deze 

identiteitsvorming is erg belangrijk, het legt een basis voor je verdere leven. De identiteit kunnen 

we in drie deelaspecten onderverdelen: de sociale, de persoonlijke en de levensbeschouwelijke 535 

identiteit. Samen vormen deze aspecten het zelfbeeld van de mens.
36
. Het vormen van een 

identiteit doe je niet alleen, er is sprake van sterke wisselwerking met je omgeving. Identiteit kan 

zich niet los van de maatschappij ontwikkelen
37
. Havighurst

38
 beschrijft vijf ontwikkelingstaken 

van de jongeren. ‘De biologische ontwikkeling, acceptatie van de rollen van de volwassene, 

verwerven van emotionele onafhankelijkheid van ouders of andere volwassenen, zich eigen 540 

maken van een levensbeschouwing en realiseren van een eigen identiteit.’ Het eigen maken van 

een levensbeschouwing is zeer interessant voor dit onderzoek, evenals het realiseren van een 

eigen identiteit. Jongeren proberen in hun identiteitsontwikkeling een persoonlijke levensstijl te 

vinden. Ze hebben (in de meeste gevallen) veel ‘bagage’ meegekregen in hun opvoeding. In de 

adolescentie gaat de jongere anders naar zichzelf en de wereld kijken, en wordt de huiselijke 545 

bagage afgewogen. Wat gaat er mee, en wat blijft er achter? Dit geldt uiteraard ook voor religie. 

De jongeren kunnen een visie op religie houden die ze van hun ouders hebben meegekregen, 

maar in de meeste gevallen zullen ze er zelf over na gaan denken en ontwikkelen ze een eigen 

visie. Zo vormt de jongere een eigen persoonlijke identiteit. De maatschappij en het sociale 
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milieu van de jongere speelt hierbij een belangrijke rol. Deze wisselwerking tussen individu en de 550 

samenleving is essentieel voor de identiteitsontwikkeling van de jongeren
39
. Een identiteit 

ontwikkel je niet in je eentje, daar heb je andere mensen voor nodig. Om de jongeren goed te 

kunnen begrijpen, is het belangrijk om de relatie te zien tussen generatiewisselingen en 

maatschappelijke veranderingen. Deze twee hangen nauw samen. Er veranderd veel in de 

maatschappij, en elke nieuwe generatie zal daar anders tegenover staan. Jongeren zijn niet goed te 555 

begrijpen zonder een beeld van de maatschappij waarin ze leven. Religie is iets van alle landen en 

van alle tijden, maar de visie op religie is verschillend per cultuur en per generatie. Misschien 

zelfs wel per persoon. Voor ik verder ga wil ik stil staan bij enkele denkbeelden uit de 

pedagogische hoek op het gebied van identiteitsontwikkeling bij jongeren.  

 560 

10.2:Jean Piaget 

De psycholoog Piaget (1896-1980) formuleerde vier verschillende stadia in de ontwikkeling van 

het kind
40
. Deze stadia zijn enigszins achterhaald tegenwoordig. Toch wil ik ze graag noemen om 

zo tot een beter beeld te komen van jongeren en meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van 

jongeren. In de laatste fase die Piaget noemt (ongeveer 11 jaar en ouder) legt hij de nadruk op de 565 

ontwikkeling van het ruimtelijke denken, de ontwikkeling van het abstracte denken en leren 

logisch te denken en consequenties te trekken. Religie heeft veel te maken met de ontwikkeling 

van het abstracte denken, wellicht dat we die ontwikkeling op kunnen merken in de interviews. 

Piaget bestudeert hoe jongeren de wereld begrijpen. Iedereen heeft een referentiekader van 

waaruit hij/zij de wereld bekijkt. Die bestaande kennis vormt het kader voor het plaatsen van 570 

nieuwe situaties. Het kader wordt gewijzigd door nieuwe invloeden. De identiteitsontwikkeling 

wordt tegenwoordig sterk beïnvloedt door de massaconsumptie en de massamedia, die jongeren 

nieuwe mogelijkheden lijkt te geven om vorm te geven aan hun leven. ‘Consumptieartikelen en 

cultuurgoederen zijn voor jongeren niet alleen middelen van vermaak, gemak en gezelligheid, 

maar ook instrumenten waarmee ze vorm kunnen geven aan zichzelf’.
41
 Jongeren worden haast 575 

gedwongen om keuzes te maken en verantwoording af te leggen waarbij ze niet terug kunnen 

vallen op een traditie of een erkende autoriteit. Dit laatste werpt een andere blik op religie. Waar 

religie vroeger een stabiele traditie was (met autoriteiten) waar men altijd op terug kon vallen, is 

dat tegenwoordig zeker niet meer het geval. Religie is eerder een eigen gemaakte bewuste keuze 

dan een traditie waarop men terug kan vallen. Keuzes wil men kunnen verantwoorden, en dat kan 580 
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wel eens problemen opleveren als het om religie gaat. Het is niet eenvoudig voor een adolescent 

om de keuze voor religie te verantwoorden naar leeftijdsgenoten. Hier zullen we in de interviews 

meer over lezen. Het gaat er bij Piaget om dat een jongere bezig is een stabiele identiteit te 

ontwikkelen, zodat hij/zij een zelfbewuste volwassene kan worden die niet afhankelijk is van 

anderen. Piaget let vooral op de individuele ontwikkeling van het kind, er wordt niet zozeer 585 

gekeken naar de sociale interactie. Ervaring opdoen is voor het kind erg belangrijk, dat leidt tot 

ontwikkeling. Op het gebied van religie zou dit moeilijk kunnen zijn, aangezien bepaalde ervaring 

niet aansluit bij de leefwereld van de adolescent. Het is lastig voor de adolescent om in dat geval 

bepaalde grenzen en ervaringen op te zoeken ter verkenning van religie (het imago van de kerk 

blijkt in het interview bij sommigen ‘oubollig’ te zijn. Op dat moment is het moeilijk om toch 590 

ervaring op te doen met ‘naar de kerk gaan’). 

 

10.3:Erik Erikson 

De psycholoog Erikson (1902-1994)
42
 beschrijft acht stadia in de ontwikkeling van een kind. Ook 

deze fasen passen niet meer geheel in deze tijd, aangezien men tegenwoordig anders tegen de 595 

ontwikkeling van een kind aankijkt. Men ziet de ontwikkeling niet meer in strak afgebakende 

fasen. Desalniettemin wil ik graag wat uitleggen over de theorie van Erikson om zo het gebied 

van de identiteitsontwikkeling beter te verkennen. De 5
e
 fase is voor Erikson van belang in de 

identiteitsvorming: de periode van de adolescentie. Leeftijdsgenoten en rolmodellen gaan een 

belangrijke rol spelen. Met oog op mijn onderzoek zou ik hier kunnen concluderen dat 600 

rolmodellen en leeftijdsgenoten ook op het gebied van religie een rol spelen. Als zij niet religieus 

zijn dan is de kans dus groot dat de jongere zelf ook niet religieus is of daar sterk over twijfelt. De 

adolescentie is een belangrijke fase in Erikson’s theorie. De voorgaande fasen komen hier samen. 

Er zijn een paar belangrijke ontwikkelingen in deze fase, bijvoorbeeld de ontwikkeling op het 

gebied van vertrouwen/trouw.  Ze leren in deze periode anderen te vertrouwen. Ook moeten ze 605 

leren om hun eigen ideeën te vertrouwen. Een ander belangrijk punt is toewijding, ook dat leren 

de jongeren in deze fase. Het is een tijd vol verwarring. Jongeren moeten de grenzen op zoeken 

om zo uiteindelijk stabiel te worden. Erikson noemt de adolescentie ook wel de ‘sociale 

latentieperiode’. De jongeren zitten vaak nog niet vast aan sociale verplichtingen, ze proberen 

allerlei vormen van omgang met anderen uit. De jongeren zijn opzoek naar hun eigen plaats op 610 

veel gebieden, zoals relaties, geloof en beroepen. In de interviews is misschien te ontdekken 

welke plaats religie nu heeft in hun leven. Religie wordt grotendeels bepaald door de confrontatie 

met de grenzen die bij de fase horen. Religie is voor elke ontwikkelingsfase anders, het heeft zijn 
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eigen stijl. Als men na gaat welke grenzen worden overwonnen per fase en welke mogelijkheden 

tot ontwikkeling worden ervaren, kan men een beter zicht krijgen op de manieren waarop religie 615 

verschijnt en functioneert. In de puberteit is er behoefte aan een overkoepelend zingevend 

systeem. Aan de andere kant zet men zich hier tegen af, omdat men twijfelt over veel dingen. 

Jongeren willen zich losmaken van hun ouders. Vooral in een sociale omgeving waarbij 

individualisering belangrijk is, geloven jongeren niet zomaar wat hun ouders geloven. Velen 

zeggen het geloof en de kerk vaarwel. 
43
 620 

 

10.4:James Marcia 

De theorie van Marcia (1966) gaat over ‘de ontwikkeling van de identiteit’. In zijn theorie 

onderscheidt Marcia vier verschillende stadia
44
 waarin een adolescent kan verkeren in zijn 

persoonlijke identiteitsontwikkeling. Deze vier stadia zijn: achievement, foreclosure, moratorium 625 

en diffusion. Alle vier staan ze in verband met de begrippen ‘exploration’ 

(verkennen/onderzoeken/crisis) en ‘commitment’ (binden). Met het begrip identiteit bedoelt 

Marcia een ‘zelf-structuur’ van onder andere vaardigheden, overtuigingen en individuele 

geschiedenis.
45
 Hiermee probeert hij personen via de twee basisdimensies ‘commitment’ en 

‘exploration’ in te delen in bovengenoemde stadia of identiteitsstatussen (niet te verwarren met de 630 

stadia waar Erikson het over heeft). Op deze wijze kan de identiteit van adolescenten beschreven 

worden op het gebied van hun keuzes ten aanzien van beroep, politiek, 

godsdienstige/ideologische opvattingen en geslachtsrol en het zich gebonden voelen aan bepaalde 

opvattingen. Marcia heeft gereageerd op het werk van Erikson, hij heeft het niet zozeer over 

‘fasen’ waar adolescenten zich in bevinden, maar ziet de ontwikkeling eerder als een vloeiend 635 

proces. De identiteitsstatussen die Marcia bespreekt zal ik hier toelichten. In het geval van 

achievement zijn er veel alternatieven verkend en zijn ook de bindingen met gemaakte keuzes 

hoog. In deze status gaat het verkennen van alternatieven dus samen met de ontwikkeling van een 

sterke identiteit. In het geval van foreclosure is er ook sprake van een sterke identiteit en binding, 

maar zijn er haast geen initiatieven om alternatieven te onderzoeken. Mensen die hierin te 640 

plaatsen zijn nemen vaak de opvattingen van hun ouders en van hun culturele omgeving over, 

zonder hier kritische vraagtekens bij te zetten. In de status van diffusion ontbreekt zowel het 

onderzoeken als de bindingen. Bij moratorium onderzoekt men wel, maar heeft men geen sterke 

of specifieke bindingen. Als deze wel ontstaan komt men in de achievement status terecht.
46
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 645 

De jongeren die ik ga interviewen kunnen zich allemaal in een andere identiteitsstatus bevinden, 

dit is niet leeftijdsgebonden. Sommigen zullen de religie (en het denkbeeld van religie) 

klakkeloos overnemen van hun ouders. Anderen zullen er totaal niet mee bezig zijn, of zijn het 

aan het onderzoeken en verkennen. Ik verwacht dat mensen die meer aan het exploreren zijn op 

gebied van religie een specifiekere definitie van ‘religie’ kunnen geven. Een definitie die uit 650 

verschillende elementen bestaat en erg breed is, omdat men er goed over na heeft gedacht tijdens 

het exploreren. Ik verwacht dat jongeren die niet religieus zijn en er ook nauwelijks mee in 

aanraking komen een zeer smalle of eenzijdige definitie van religie geven. Dit zal in de analyse 

van de interviews naar voren komen.  

 655 

11:Zijn jongeren religieus? 

 

Hoe religieus zijn jongeren nog, vandaag de dag? Gaan ze nog naar de kerk, zijn ze zelf veel 

bezig met religie en hoe staan ze tegenover andere religies? Dit is een groot onderzoek op 

zichzelf, dus voor deze scriptie beperk ik me tot enige informatie om een beeld te schetsen van 660 

jongeren en religie. Zo valt mijn eigen onderzoek te plaatsen binnen het kader van deze tijd en zo 

kan ik bestuderen wat voor (recente) onderzoeken er al gedaan zijn op dit gebied. Ik ga in 

willekeurige volgorde enkele onderzoeken (die ik de moeite waard vind om te vermelden) 

op het gebied van jongeren en religie bespreken. 

 665 

11.1:Symposium ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’ 

23 mei jl. ben ik bij een symposium geweest in Utrecht: ‘Godsdienst?! Lekker belangrijk!’. In dit 

symposium werd een onderzoek gepresenteerd vanuit de Faculteit Katholieke Theologie. Van 

Dijk-Groeneboer, (die samen met dr. Jacques Maas de onderzoeken ‘Op Zoektocht: levenslang’ 

en ‘Geloof? ff checke’ op haar naam heeft staan) presenteerde nu de uitkomsten van hun nieuwe 670 

onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’. Zondervan (theoloog en coördinator jongerenwerk 

van het Dominicanenklooster in Huissen en docent aan de Universiteit van Tilburg) reageerde op 

dit onderzoek. Hier kom ik later op terug. Een citaat uit de aankondiging van het symposium: 

‘Vanuit verschillende religieuze en spirituele tradities ‘shoppen’ jongeren voor hen aansprekende 

en interessante ideeën bij elkaar, die ze mengen tot een superindividueel geloof, zo lijkt het. De 675 

godsdienstsociologische vraag is dan welke deze tradities zijn waaruit jongeren hun geloof 

samenstellen, en vooral hoe ze dat doen. Naar de kerk of moskee gaan ze nauwelijks meer en in 
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menig huis is godsdienst geen onderwerp van gemeenschappelijk gesprek of beleving.’
47
 Deze 

visie, dat jongeren hun geloof individueel bij elkaar ‘shoppen’, komt later in deze scriptie ter 

sprake, dan zal ik er dieper op in gaan. 680 

 

Ik zal enkele interessante punten noemen die naar voren kwamen in dit symposium, en die 

relevant zijn voor deze scriptie.  

Er is onderzoek gedaan naar leerlingen op middelbare scholen in heel Nederland. Dit onderzoek 

is al twee keer eerder uitgevoerd in tien jaar. Enkele belangrijke vragen zijn: ‘Hoe zijn jongeren 685 

bezig met religie?’ ‘Wat voor rol speelt religie in hun dagelijks leven?’ In het rapport staan een 

hoop resultaten. Er zijn 2050 leerlingen geënquêteerd, verdeeld over 13 katholieke middelbare 

scholen in heel Nederland. De meesten zijn 16 jaar oud
48
. Enkele belangrijke resultaten voor deze 

scriptie, waar ik bij de analyse van de interviews op terugkom, zijn de volgende: 

 690 

De top 3 van levensdoelen: 

Vrij en onafhankelijk zijn                                                                                            95% 

Gelukkige relatie hebben                                                                                             93% 

Een goed mens zijn                                                                                                     89% 

 

De top 3 van godsbeelden: 

Er bestaat iets hogers wat we niet in woorden kunnen vatten                                     46% 

Er is een groter geheel waarvan wij deel uitmaken                                           45% 

Er bestaat een hogere macht                                             40% 

 

De top 3 van de functie van religie: 

Mensen krijgen zekerheid door geloof                                                                      65% 

Mensen krijgen een gevoel van geborgenheid door geloof                                       65% 

Geloof helpt mensen om de moed niet te verliezen                                                   80% 

 

Overige interessante punten: 

Ik noem mezelf religieus                                                                                            14%  

Ik weet precies waarin ik geloof                                                                                 46%  
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Ik wil wel geloven, maar ik kan het niet                                                                    10%  

God is belangrijk voor mij                                                                                         14%  

Ik heb een richting/doel in mijn leven                                                                        63% 
49
 

 

De onderzoekers hebben de jongeren een open vraag voorgelegd: ‘Omschrijf hieronder in je eigen 695 

woorden wat jij in jouw leven belangrijk vindt op het gebied van religie, geloof, zingeving, kerk 

en levensbeschouwing’.
50
 De antwoorden zijn in schema gezet, het antwoord kan bij diverse 

configuraties geplaatst worden. Enkele configuraties zijn: 

- De theïsten: enkele kenmerken o.a. geloof/God is belangrijk. In het geloof vind je houvast, 

steun, en zekerheid. 700 

- De respectvollen: enkele kenmerken o.a. respect is belangrijk, je kunt geloven wat je wilt. 

Iedereen mag dat zelf bepalen. Laat mensen in hun waarde. 

- De ongelovigen: enkele kenmerken o.a. geloof is niet belangrijk. Familie en vrienden zijn 

belangrijk, evenals gelukkig zijn. Geloof brengt veel oorlogen. 

- De genieters: enkele kenmerken o.a. gelukkig zijn, gezond zijn, je niet laten vastbinden door een 705 

God, het leven is kort dus maak er iets van. 

 

Bij de analyse van de interviews kom ik hier op terug, ik zal gebruik gaan maken van deze 

indelingsschaal.  

 710 

Een van de onderzoeksvragen is: ‘Is de traditioneel christelijke taal nog toegankelijk voor 

jongeren?’ Dit is precies waar ik voor waak in mijn eigen scriptie; ik wil in de interviews geen 

woorden gebruiken die traditioneel christelijk zijn. Het woord ‘God’ riep in de enquête van het 

onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’ veel weerstand op. Er is een groep die automatisch 

‘nee’ zegt op alles waar het woord ‘God’ in naar voren komt. Men kan dan niet meer genuanceerd 715 

antwoorden, maar zet zich af tegen deze term. Jongeren wijzen religieuze termen af. Religie lijkt 

er niet veel toe te doen. Het is voor jongeren belangrijk wat ze zelf mee maken volgens 

Ganzevoort. Dogma’s zijn ondergeschikt aan het eigen levensverhaal. De ervaring is belangrijker. 

Ganzevoort licht toe in het symposium dat ervaringen en gedrag voor alle jongeren een 

belangrijke rol spelen. Dat hangt niet af van het feit of ze wel of niet religieus zijn. 720 

Er is wel een religieus potentieel bij de jongeren, volgens hem. Men moet het besef hebben dat de 

inhoud minder belangrijk is dan de ervaring bij veel jongeren. Dogmatiek legt het af tegen 
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esthetiek. Er is weinig institutionalisering bij jongeren. Religie is eerder de symbolisering van iets 

positiefs dan iets negatiefs. Ganzevoort benadrukt dat men van buiten naar binnen moet denken. 

Wat is het dat de jongeren met zich meedragen? De geleefde religie moet het uitgangspunt zijn. 725 

Zondervan sluit hierbij aan en zegt dat we jongeren op moeten zoeken waar ze zijn. We moeten 

andere plekken en onderzoeksinstrumenten en contexten gebruiken voor modern onderzoek. Er is 

een hoop ‘impliciete religiositeit’. Dingen die niet zo direct herkenbaar zijn, maar wel zo 

functioneren. Daarnaast is er de expliciete religiositeit: religie die is georganiseerd in tradities en 

instituties. Jongeren zijn wel gevoelig voor religieuze thema’s, maar ze hebben vaak niet de 730 

concepten om dat te verwoorden. Dit wijst op het ‘taalprobleem’ dat we eerder in deze scriptie 

onder ogen hebben gezien. Jongeren beschikken niet over de juiste taal om het te uiten. De 

definitie van religie volgens Ganzevoort is de volgende: ‘Religie is de transcenderende patronen 

van betekenisgeving die voortkomen uit en bijdragen aan de relatie met wat als heilig wordt 

beschouwd’. Volgens Zondervan is een adequate omschrijving van religie nodig in 735 

jongerenonderzoek. Het is belangrijk met welke termen jongeren bekend zijn. Jongeren beseffen 

zich dat religie het bestaande op aarde kan doorbreken, maar het is niet gemakkelijk. Er is over 

het algemeen niet veel over religie bekend bij jongeren. Volgens Zondervan moet de impliciete 

religie empirisch en fenomenologisch onderzocht worden
51
. 

De onderzoekers geven zelf aan dat ze in een valkuil trappen in het onderzoek door met een 740 

christelijk georiënteerde vragenlijst te werken
52
. Dit doen ze om in de lijn te blijven van de eerder 

gehouden onderzoeken. In deze scriptie werk ik bewust niet met een christelijk georiënteerde 

vragenlijst, om de jongeren zelf alle ruimte te geven. 

 

11.2:Onderzoek Kerk van Engeland 745 

In 2006 verscheen er in het nieuws een onderzoek naar generatie Y en  God/spiritualiteit. Dit 

onderzoek is gepubliceerd door de Kerk van Engeland.
53
 In dit onderzoek, gehouden onder 

honderd Britse jongeren tussen de 15 en 25 jaar, kwam het volgende naar voren: ‘Jongeren anno 

2006 zijn gelukkig met hun leven zonder God en nauwelijks geïnteresseerd in spiritualiteit’. De 

onderzoekers melden het volgende: ‘De generatie Y is de eerste 100% consumerende generatie, 750 

waar alles (inclusief religie) een keuzemogelijkheid is geworden’. Volgens de onderzoekers is het 

niet waar dat jongeren hongeren naar spiritualiteit vandaag de dag. Dit in tegenstelling tot 

sommige eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in 
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spiritualiteit, alleen niet meer in georganiseerde vormen. Het kerkbezoek neemt af, maar volgens 

sommigen de honger naar religie niet. ‘Mensen worden niet minder religieus, maar er ontstaat een 755 

ander soort georganiseerdheid. Kerken worden meer een cultureel centrum, een centrum van 

ontmoeting. Niet meer de plaats waar men DE waarheid gaat verkondigen, maar een plaats van 

ontmoeting en discussie. Mensen zijn hun gevoel voor het transcendente niet verloren’, aldus 

Tieleman.
54
 In het onderzoek kom ik hier op terug. 

  760 

11.3:‘Doe-het-zelf-religie’ 

Op 18 maart 2006 verscheen er in het dagblad Trouw een artikel over ‘doe-het-zelf-religie’. 

Daarin kwam het volgende aan de orde.
55
 Jongeren knutselen hun eigen ‘doe-het-zelf religie’ in 

elkaar, omdat ze nergens meer bij willen horen. Ze willen zelf ‘shoppen’ door religie-land en zo 

een pakket samenstellen dat zij zelf inspirerend vinden. Deze hang naar authenticiteit sluit aan bij 765 

generatie Y. Mijn kritiek punt op dit onderzoek is dat jongeren rond de leeftijd van 15 jaar, 

moeilijk zelf een religie-pakket bij elkaar kunnen shoppen. Ik vind dit zelf meer passen bij 

mensen boven de 20 jaar. Jongeren in de adolescentie periode zijn erg gericht op hun sociale 

omgeving, met name hun leeftijdsgenoten. In een tijd waarin religie een keuze is geworden en 

niet meer voort komt uit een standaard traditie, is het moeilijk voor jongeren om die keuze voor 770 

religie te maken. Met name voor jongeren die niet religieus zijn opgevoed, op dat moment is het 

lastig om een ‘doe-het-zelf-religie’ in elkaar te zetten.  

Uit onderzoek van cultuurpsycholoog Prins blijkt dat Europese jongeren massaal aan het bidden 

zijn. Dit is bijzonder, omdat Nederlandse jongeren het meest ontkerkelijkt zijn van alle Europese 

jongeren. Ze bidden ‘als een soort zelf-therapie: omwille van reflectie, om balans te vinden of te 775 

houden in hun leven. Als er iets vervelends is gebeurd, zoals ziekte in de familie, zoeken ze zo 

naar kracht’ aldus Prins. In mijn eigen onderzoek kom ik hier nog op terug. Hij richt zich in zijn 

proefschrift op de manier waarop adolescenten een identiteit opbouwen in deze 

geïndividualiseerde en gefragmenteerde samenleving. Volgens Prins shoppen jongeren bij religies 

en gaan ze ook op die manier met de rest van hun leven om. Ze kiezen precies wat ze zelf willen 780 

hebben, en wat hun aanspreekt.  Dit sluit aan bij generatie Y. De keuzemogelijkheden zijn enorm 

en jongeren moeten zelf hun weggetje kiezen in het leven. Dit ben ik met Prins eens, behalve het 

aspect dat ik eerder noemde: de keuze voor religie is behoorlijk lastig voor een adolescent. 

Wellicht één van de moeilijkste keuzes op die leeftijd. 
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 785 

Naast dit onderzoek van Prins zijn er meer geluiden in Nederland waaruit blijkt dat jongeren wel 

degelijk geïnteresseerd zijn in religie. Ik wil hier graag een tentoonstelling noemen die van 25 

april t/m 2 november 2008 te zien is in het Bijbelse Museum van Amsterdam.56 Deze 

tentoonstelling ‘Binnenstebuiten- jongeren en religie’ laat persoonlijke portretten zien van 

jongeren die vertellen hoe zij met hun geloof omgaan en wat voor rol religie speelt in hun leven. 790 

Deze tentoonstelling laat zien dat religieuze tradities springlevend zijn onder jongeren tussen de 

13 en 20 jaar.  

 

11.4:Ton Zondervan 

We gaan hier wat dieper in op het standpunt van de eerder genoemde Zondervan, theoloog en 795 

coördinator jongerenwerk van het Dominicanenklooster in Huissen en docent aan de Universiteit 

van Tilburg. Hij schreef in 2007 een artikel over religie anno nu.57 Hij schrijft over de flexibele 

religiositeit van hedendaagse jonge mensen. Hij zegt dat het theologische denken er tot nu toe 

vanuit is gegaan dat veel jongeren religieus zijn opgevoed. Tegenwoordig is dit zeker niet meer 

overal het geval; de theologie moet anders naar jongeren gaan kijken als het om religie gaat. 800 

Jongeren zijn niet meer ‘religieus gesocialiseerd’. Jongeren zijn inderdaad minder vaak religieus 

opgevoed tegenwoordig, mijn kritiek op het onderzoek van Prins wijst op dit gebrek aan 

‘religieuze socialisatie’. Jongeren staan meestal niet meer in een religieuze traditie. De drempel is 

hoog voor jongeren om te gaan verkennen op religieus gebied. Zondervan beschrijft dat we van 

buiten naar binnen moeten leren kijken als we iets willen snappen over de religiositeit bij 805 

jongeren. Niet meer van binnen naar buiten, door het onderzoek te starten bij het gezin (zoals hij 

dat ook benadrukte bij het symposium van 23 mei jl.) Gezinnen doen nog amper aan 

geloofsoverdracht, en op scholen gaat het meer om kennis dan persoonlijk geloof. Hier kom ik 

later op terug, bij de analyse van de interviews. ‘Het religieuze zoeken van jonge mensen speelt 

zich grotendeels buiten die instituties af (...) We moeten opnieuw leren zien waar zich het 810 

religieuze in cultuur en samenleving, ‘buiten’ dus, voordoet. Dat is lastig, omdat de religie zich 

vaak in andere gedaantes voordoet dan voorheen’. Hij schrijft dat religie een grondige 

gedaanteverandering doormaakt. Dit sluit aan bij de ‘paradigmawisseling’ op het gebied van 

religie, die m.i. gaande is (zie deel 1 van deze scriptie). Bij religie denkt men vaak aan de 

verzuilde samenleving, dat is de manier waarop religie vorm heeft gekregen in Nederland. 815 
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Tegenwoordig leven we in een hele andere samenleving. De functie van religie is enorm aan het 

veranderen, evenals de invulling ervan. Jongeren zoeken religie niet meer in de (traditionele) 

kerk, dit instituut ‘past’ niet meer in de huidige generatie Y. Religie heeft nog wel zin en 

betekenis voor sommigen, maar dan op een geheel nieuwe manier. Nu komen we weer op een 

moeilijk punt waar we in deel 1 van de scriptie ook tegenaan liepen. Waar ligt de grens van 820 

religie? Kunnen we zeggen dat religie op veel plaatsen te vinden is, bijvoorbeeld ook in clips op 

de televisie? Is dat religie te noemen? Hier kom ik in de analyse van de interviews uitgebreid op 

terug. Religie is aan het veranderen volgens Zondervan. We zien religie in hele nieuwe vormen, 

op nieuwe plaatsen in andere verbanden en netwerken. De globalisering en de individualisering 

van deze tijd hangen sterk samen met deze ‘vernieuwde’ ontwikkeling op het gebied van religie. 825 

Mensen weten meer, kunnen meer kiezen, mogen er zelf over denken en mogen zelf keuzes 

maken. Zondervan beschrijft hoe de Spaanse socioloog Castells
58
 aan kijkt tegen identiteit. 

Tegenwoordig is het een taak van elk individu om zelfstandig een identiteit te vormen, zoals 

eerder in deze scriptie beschreven staat. Jongeren horen niet meer vanzelfsprekend bij 

institutionele en plaatsgebonden organisaties. De adolescent kiest zelf welke personen en 830 

netwerken hij/zij om zich heen wil hebben, om zo de identiteit verder te kunnen ontwikkelen.  

 

Volgens Zondervan is de religiositeit van jongeren een veel lastiger onderzoeksobject dan 

bijvoorbeeld nieuwe religieuze bewegingen. Jongeren die tegenwoordig op zoek zijn naar religie 

sluiten zich niet snel meer aan bij nieuwe bewegingen, maar zijn individueel op zoek. Ze willen 835 

wel ergens aansluiting vinden, maar zichzelf niet vastleggen in een organisatie. Vrijheid, 

authenticiteit en flexibiliteit zijn belangrijke kenmerken van generatie Y. Religie is een keuze 

geworden. De kerk (met haar taal en gebruiken) heeft grotendeels haar plausibiliteit verloren.
59
 

 

11.5:Versnippering 840 

17 januari 2008 verscheen er in het Friesch Dagblad een artikel over jongeren en religie.
60
 Dit 

artikel geeft aan dat jongeren veel meer met religie bezig zijn dan in het algemeen wordt 

aangenomen. 60 tot 80% heeft ‘iets’ met religie. Het probleem is alleen dat er nauwelijks iets van 

die groep bekend is. Ze hebben amper iets met de kerk (blijkt uit onderzoek aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam). Het probleem is de versnippering in het onderzoek, er is geen 845 

duidelijk overzicht op dit gebied. De onderzoekers zijn uitgegaan van de volgende definitie van 
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religie: ‘De wijze waarop mensen zich verhouden tot een boven-empirische sfeer die aangeduid 

kan worden als bovennatuurlijk, heilig, goddelijk of transcendent, waarbij er niet slechts één 

specifiek veld is dat als religieus kan worden aangeduid’. Deze definitie is erg breed. Volgens 

deze definitie zijn jongeren religieus als ze zich op een bepaalde manier verhouden tot het 850 

transcendente. Dit is zo’n algemene en brede definitie, dat ik het me wel voor kan stellen dat 60 

tot 80 % zich hier in kan vinden. De onderzoekers willen gaan ontdekken wat jongeren 

interessant vinden op religieus gebied. Er komen nieuwe vormen op van ‘traditionele religie’, 

maar ook tal van religieuze rituelen in een groot grijs gebied (zoals een kaarsje branden of 

mediteren). 30% van de Nederlandse jongeren beschouwt zichzelf op dit moment als lid van een 855 

kerk of een godsdienstige groepering. 15-20% gaat ongeveer één keer per maand naar de kerk of 

een bijeenkomst. De onderzoekers voorspellen dat deze aantallen de aankomende jaren gelijk zal 

blijven. Als een adolescent eenmaal heeft gekozen voor religie, dan zal dat niet snel veranderen. 

Dit geldt met name voor jongeren die naar de kerk gaan. Als ze zich daar prettig voelen, zal het 

niet snel veranderen. Driekwart van de jongeren blijkt behoefte te hebben aan rituelen tijdens 860 

belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Het onderzoek zegt verder niks over deze rituelen, maar 

ik ga er vanuit dat ze hier ‘religieuze rituelen’ bedoelen. De jongeren die religieuze rituelen 

uitvoeren hoeven niet religieus te zijn, hier ga ik bij de analyse van de interviews dieper op in.  

 

Internet is tegenwoordig een belangrijke bron van informatie geworden in het dagelijkse leven 865 

van jongeren. Dit is een belangrijk gegeven voor onderzoekers, ze kunnen zo proberen te 

achterhalen welke invloed internet heeft op religie bij jongeren. Internet maakt het mogelijk om 

(anoniem) een hoop kennis te vergaren, ook op het gebied van religie. Daarnaast kan men 

vrijblijvend communiceren met mensen over onderwerpen. Een adolescent zou op deze manier 

contact kunnen hebben met anderen op religieus gebied, zonder daar verder ooit iets over te 870 

vertellen. Het is moeilijk om als onderzoeker te achterhalen wat voor invloed internet heeft op 

jongeren, aangezien het niet zeker is of ze hier open over praten met ‘vreemden’.  

Dit onderzoek sluit voor een groot deel aan bij de eerder genoemde onderzoeken (behalve het 

onderzoek van de Kerk van Engeland). Bovenstaand onderzoek geeft aan dat jongeren wel 

degelijk geïnteresseerd zijn in religie, zij het in een nieuwe jas gegoten (zoals Zondervan en 875 

Ganzevoort al beschreven). Er wordt aangegeven dat er geen duidelijk overzicht is op het gebied 

van jongeren en religie. Meer onderzoek op dit gebied zou zeer gewenst zijn. Ik probeer met deze 

scriptie een beginnetje te maken.  

 

 880 
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11.6:Recente ontwikkelingen 

Een boek over jongeren en religie dat recent verschenen is, heet: ‘God overal en nergens?’ 
61
. Het 

boek bestaat uit verschillende essays. Van Harskamp (VUAmsterdam) begint het boek met een 

uiteenzetting over religie en het probleem van dit woord. Hij merkt op dat er zich een 

verschuiving voordoet in de maatschappij naar niet geïnstitutionaliseerde religiositeit die de 885 

georganiseerde godsdienst verwerpt. Die religiositeit is volgens hem ‘holistisch, immanent, 

kerkelijk dissident, functioneel voor het zelfbevinden en sacraliseert het zelf’. Dit beeld sluit aan 

bij het beeld dat we hebben van de generatie Y. Harskamp wijst ook op een verschuiving op het 

gebied van religie. Jongeren houden niet meer van instituties met verplichtingen. Met name de zin 

‘functioneel voor het zelfbevinden’ sluit aan bij deze generatie. Het is voor jongeren belangrijk 890 

om ‘gelukkig te zijn en je goed te voelen’. Hij voorspelt dat de nieuwe spiritualiteiten niet 

diepgaand zijn, maar kortstondig
62
. Ook dit sluit aan bij het beeld van generatie Y. Jongeren zijn 

flexibel en willen op een geheel vrijblijvende manier dingen ontdekken en grenzen verkennen 

voor de ontwikkeling van hun identiteit. In dit beeld past het om ‘even’ aan een religie te 

snuffelen en dan weer verder te kijken.  895 

 

Een volgend essay is van Boeve, hoogleraar fundamentele theologie aan de KU in Leuven. Hij 

stelt een detraditionalisering en een pluralisering van de geloofsbelevenis vast. Dat wil zeggen; 

jongeren beleven religie niet meer op een traditionele manier. De pluralisering wil zeggen dat 

jongeren op verschillende manieren naast elkaar religieus kunnen zijn, zonder dat die manieren 900 

met elkaar in strijd zijn. Dit leidt tot een vage religiositeit volgens Boeve. Hij zou graag een 

recontextualisering van het christelijk geloof willen zien. ‘God is een nietszeggend begrip 

geworden vandaag de dag’
63
. Dit vinden we terug in eerder genoemde onderzoeken, die 

benadrukken dat jongeren zich niet meer kunnen vinden in de ‘oude/traditionele’ religieuze 

termen. Ook Boeve geeft hier aan dat we in een tijd leven waarin religie niet duidelijk meer is, 905 

m.i. een tijd van een religieuze ‘paradigmawisseling’.  

 

Hellemans (godsdienstsociologie Universiteit van Tilburg) schrijft het volgende. Hij benadrukt 

het ontstaan van een religie. Hij onderzoekt hoe de samenleving vandaag de dag religie 

voortbrengt. De kerken worden steeds minder bezocht vanaf ongeveer 1960. ‘Er ontstaan allerlei 910 

religieuze bewegingen en de individuele religiositeit wordt belangrijk’
64
. Het is interessant om te 
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bestuderen hoe de samenleving religie voortbrengt vandaag de dag. Dan is het wederom de vraag 

wat de definitie van religie is. Hellemans sluit aan bij het gedachtegoed van ‘impliciete religie’. 

Hij bestudeert religie vanuit de samenleving, en niet andersom. Ook benadrukt hij de individuele 

religiositeit, dit is in meerdere onderzoeken naar voren gekomen.  915 

 

Dezutter en Hutsebaut (KU Leuven) schrijven over ‘relishopping’ (evenals een voorgaand 

onderzoek over de ‘doe-het-zelf-religie’). Jongeren zijn over het algemeen weinig bezig met 

alternatieven op het gebied van religie, volgens hen. Ze zoeken daar een verklaring voor. De 

secularisatie is volgens hen gekenmerkt door een overgang van het ‘Christendom als 920 

overkoepelend systeem naar een Christendom als subsysteem, met godsdienst als privé-zaak’. 

Zoals ik eerder beschreef lijkt het erop dat jongeren niet meer in een duidelijk omlijnde religieuze 

traditie opgroeien. Godsdienst wordt een zaak van het individu. Dit past bij de generatie Y en 

komt overeen met eerder besproken onderzoeken. Een discussiepunt is de capaciteit van een 

adolescent om onder invloed van leeftijdsgenoten (sociale druk) en een niet-religieuze 925 

maatschappij zelf op zoek te gaan naar religie. Hier kom ik op terug bij de analyse van de 

interviews. Dat godsdienst een zaak wordt van het individu wordt in stand gehouden door 

verschillende aspecten, volgens Dezutter en Hutsebaut. Rationalisering zorgt ervoor dat jongeren 

zelf heel actief nadenken en keuzes maken. Ze zullen dingen niet meer snel overlaten aan bijv. 

God. De democratisering speelt ook een rol; jongeren zijn opgegroeid in een democratische 930 

samenleving met een gelijkwaardigheidbeginsel. Jongeren houden niet meer van gezag (kenmerk 

generatie Y). Een derde aspect is de subjectivering, de eigen ervaring is belangrijk voor jongeren. 

Het volgen van een traditionele religieuze stroming (met bijbehorende gebruiken en regels) is 

voor jongeren niet zo aantrekkelijk, aangezien hun eigen ervaring belangrijker wordt dan de 

inhoud van een religie. Zoals Ganzevoort al schreef: ‘dogmatiek legt het af tegen esthetiek’, 935 

ervaring wordt belangrijker dan de religieuze inhoud.
65
 

Een volgend onderzoek wat ik wil noemen in deze scriptie wordt beschreven in het artikel van 

Broekhoff
66
. In dit artikel wordt duidelijk dat 65% van de Nederlanders zich verwant voelt met 

het Christendom. Dit vind ik persoonlijk best veel, zeker met de voorgaande onderzoeken in het 

achterhoofd. Dit komt waarschijnlijk omdat het om 65% van de totale bevolking gaat, en niet 940 

alleen om de jongeren. Ze zegt niks specifieks over jongeren met dit percentage. Geloof en kerk 

worden minder belangrijk in de Nederlandse samenleving, maar religie speelt wel een rol in ons 
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land. Dit sluit aan bij eerdere besproken onderzoeken. Volgens het CBS zei 42% in 2004 niet bij 

een geloofsgemeenschap te horen. 58% dus wel, alhoewel ze amper in de kerk komen. Het aantal 

mensen dat werkelijk naar de kerk gaat, zal minder zijn. Het rapport ‘Godsdienstige 945 

veranderingen in "ederland’, van het Sociaal Cultureel Planbureau (2006) laat zien dat er veel 

Nederlanders zijn die een geloof aanhangen. Het Christendom is het grootste, maar het percentage 

dat een andere geloofsovertuiging aanhangt groeit. Hier gaat het alsnog om een 

geloofsovertuiging. Het is de vraag of jongeren zich kunnen vinden in het hokje 

‘geloofsovertuiging’. Ik denk dat dit woord, net als het woord ‘religie’, zwaar zal vallen bij 950 

jongeren. In de leeftijdsgroep tot 30 jaar geeft 70% aan dat zij niet tot een geloofsrichting 

behoren. Dit kan voortkomen uit mijn opmerking dat het woord ‘geloofsrichting’ niet past bij 

jongeren uit generatie Y. Velen van hen zijn wel op zoek naar een nieuwe zingeving, volgens 

Broekhoff. Het marktonderzoeksbureau Trendbox bevestigt ook dat de belangstelling voor 

spiritualiteit groeit. Jongeren zien religie meer als een levensbeschouwing, die in je leven nog 955 

vaak zal veranderen. Religie is verbonden aan je levensstijl of je levensfase, en kan daarin mee 

veranderen. Dit wijst op de flexibele houding van jongeren uit de generatie Y tegenover religie. 

Het heeft voornamelijk te maken met een persoonlijke keuze. Veel jongeren gaan er vanuit dat 

ieder mens zijn persoonlijke weg moet zoeken, ze zijn niet zozeer opzoek naar de waarheid in het 

leven. Ze zoeken dat wat voor hun zelf belangrijk is. Door elementen uit religie te integreren in 960 

het eigen leven, beleef je diepere gevoelens. Ook geeft het zin aan je bestaan volgens velen. Dit 

zal wellicht terug te lezen zijn in de interviews.   

Volgens Janssen, hoogleraar cultuur en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen, is er bij jongeren behoefte om het eigen geloof vorm te geven. ‘Er is een verschuiving 

waarneembaar van een kerkelijke naar individuele beleving van spiritualiteit. Voor Nederlandse 965 

jongeren is spiritualiteit primair een privé-zaak. Zij willen geen lid zijn van instituties.’ Deze 

conclusie hebben we bij andere onderzoekers ook op kunnen merken, het lijkt erop dat de meeste 

onderzoeken het hier over eens zijn. Het is duidelijk dat er een verschuiving plaatsvindt op het 

gebied van religie, zoals Janssen hier aangeeft.
67
 .Vele aspecten in het leven kunnen te maken 

hebben met religie. ‘Het kan zich als vaak momentane, vluchtige dimensie in alledaagse 970 

ervaringen, in korte momenten manifesteren, waarna het weer weg is’. 
68
  De religieuze instituties 

gaan tegenwoordig minder betekenen. De subjectieve beleving wat betreft religie wordt steeds 
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belangrijker, het accent komt te liggen op gevoelens en emoties,
69
 zoals we al eerder konden 

concluderen. 

12:Samenvatting deel 2 975 

Voorafgaand aan de conclusie van deel 2 een samenvatting. 

De jongeren waar ik me op richt in deze scriptie, zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Zij leven in de 

‘generatie Y’ (geboren tussen 1978 en 1995). Deze generatie is opgevoed met een hoop 

vergevorderde technologie. Ze leven in een maatschappij die niet meer zonder internet en 

mobieltje kan. Het is een tijd vol welvaart voor de jongeren, waarin veel mag en kan. Over het 980 

algemeen weten ze wat ze willen, en dulden ze geen autoriteit boven zich. Iedereen is gelijk aan 

elkaar. Gezelligheid is belangrijk voor deze generatie. Ze hebben respect voor èchte mensen, 

authenticiteit is belangrijk. Ze leren omgaan met keuzes, het aanbod is ongelooflijk groot (mede 

door het internet). Deze generatie is slim, sociaal en snel. Wat voor rol speelt religie voor de 

generatie Y? Trekt een kerk nog aan? Kunnen ze gezelligheid vinden op religieus gebied? Deze 985 

vragen komen aan de orde in deel 3. 

 

Jongeren zijn actief bezig met het ontwikkelen van een identiteit. Dit vindt plaats in 

wisselwerking met de omgeving. Jongeren zijn bezig met het zich eigen maken van een 

levensbeschouwing. Ze zoeken een persoonlijke levensstijl.  990 

Piaget noemt vier stadia in de ontwikkeling van het kind. De adolescent past in het laatste 

stadium. Hier leert de jongere om abstract en ruimtelijk te denken. De identiteitsontwikkeling 

wordt erg beïnvloedt door de massamedia en massaconsumptie. Jongeren moeten veel keuzes 

maken en die verantwoorden. Dat is niet eenvoudig als het om religie gaat, religie wordt een 

keuze in plaats van een ‘veilige traditie’ waar men op terug kan vallen. 995 

Erikson noemt acht fasen in de ontwikkeling. De 5
e
 fase is de adolescentie. Leeftijdsgenoten en 

rolmodellen zijn belangrijk. Ik vraag in de interviews terug naar de rol van leeftijdsgenoten en 

hun eigen visie op religie. De jongeren leren in deze fase wat vertrouwen en toewijding is. Dat 

kunnen ze niet goed ontwikkelen zonder de grenzen op te zoeken. Ze zijn op zoek naar een eigen 

plaats. Welke plaats heeft religie op dit moment in hun leven? Dit zal blijken in deel 3. 1000 

Marcia noemt vier ‘stadia’ waarin de adolescent kan verkeren. Deze stadia hebben te maken met 

exploratie (onderzoeken/verkennen/crisis) en commitment (binding). De fasen zijn achievement 
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(veel exploratie en binding), foreclosure (nauwelijks exploratie, wel commitment), diffusion 

(geen exploratie en geen commitment) en moratorium (wel exploratie, geen commitment). Het 

zou kunnen zijn dat de geïnterviewde jongeren een nauwkeuriger en bredere definitie van religie 1005 

geven op het moment dat exploratie een rol speelt. Ik zou me voor kunnen stellen dat jongeren die 

niet met exploreren bezig zijn op het gebied van religie een korte en beperkte definitie van religie 

geven. Hier kom ik op terug in het onderzoek.  

 

Uit het symposium ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’ blijkt dat jongeren wel degelijk 1010 

geïnteresseerd zijn in religie. Het krijgt alleen andere uitingsvormen dan vroeger. Ganzevoort en 

Zondervan zijn beide van  mening dat de onderzoekers de jongeren op moeten zoeken in hun 

eigen leefwereld om zo de ‘impliciete religie’ te kunnen ontdekken. Veel woorden op het gebied 

van religie spreken niet meer aan. Het woord ‘God’ roept bij velen weerstand op. Naar aanleiding 

van het onderzoek zijn de jongeren ingedeeld in een aantal configuraties (o.a. theïsten, 1015 

respectvollen, ongelovigen en genieters). Hier kom ik op terug in deel 3. Ervaring is voor 

jongeren belangrijker dan de inhoud, op het gebied van religie. Religie is voor hen eerder een 

symbolisering van iets positiefs, dan iets negatiefs volgens Zondervan. 

 

Uit onderzoek van de kerk van Engeland blijkt dat jongeren van de generatie Y nauwelijks nog 1020 

geïnteresseerd zijn in spiritualiteit. Het is de eerste generatie waarin werkelijk alles een 

keuzemogelijkheid is geworden, zo ook religie. Het is het enige onderzoek in deze scriptie wat 

aangeeft dat jongeren niet meer geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en religie. Tieleman geeft aan 

dat mensen niet minder religieus zijn, maar dat er een ander soort georganiseerdheid is op het 

gebied van religie. Een artikel over ‘doe-het-zelf-religie’ geeft aan dat jongeren hun eigen religie 1025 

in elkaar knutselen. Ze willen nergens bij horen. Dit kunnen we plaatsen tegen de achtergrond van 

de generatie Y: ze willen geen autoriteit boven zich die aangeeft hoe het zit en hoe het moet. Ze 

kiezen precies wat ze zelf willen in hun leven, ook op religieus gebied. Ze willen zich niet 

vastleggen in een groep. Ook dit sluit aan bij het beeld van de generatie Y: gezelligheid is leuk, 

als het maar geen verplichting is. Geen vaste bijeenkomsten. Wel gezellige gelijkwaardige 1030 

samenkomsten. Het Bijbelse Museum in Amsterdam schetst het beeld dat religieuze tradities 

onder jongeren nog springlevend zijn. Dit zouden we, na bestudering van generatie Y en andere 

onderzoeken, kunnen verklaren door het feit dat religieuze tradities vaak ‘gezellige 

bijeenkomsten’ zijn. Dit trekt jongeren aan, zo blijkt uit deel 3 dat ze het ook fijn vinden om 

Kerst te vieren (ook al zijn ze niet gelovig). Een religieuze traditie is tegenwoordig wat anders 1035 
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dan echt zelf religieus zijn. Dit sluit ook aan bij een conclusie uit het symposium: jongeren vinden 

de religieuze ervaring belangrijker dan de inhoud. 

 

Zondervan geeft aan dat jongeren een flexibele religiositeit hebben. Ze zijn niet meer religieus 

gesocialiseerd (o.a. door de opvoeding). Onderzoekers moeten op gebied van religie van buiten 1040 

naar binnen gaan kijken. Zoeken waar religie zit in de cultuur en de samenleving. Religie 

ondergaat een gedaantewisseling. O.a. door individualisering en globalisering. Religie is heel 

sterk een keuze geworden. Een artikel in het Friesch Dagblad geeft aan dat jongeren zeker nog 

met religie bezig zijn. Er is alleen weinig over bekend. Ze hebben niks met geïnstitutionaliseerde 

vormen van religie. Er is sprake van versnippering binnen het onderzoek op gebied van religie. 1045 

Het is niet duidelijk waar ‘religie’ nu precies om gaat en waar men het moet zoeken bij jongeren. 

Nieuwe vormen van traditionele religie ontstaan. Ook zijn rituelen populair bij veel jongeren, 

zeker op belangrijke momenten in hun leven. Jongeren zijn zeker wel geïnteresseerd, maar dan op 

een nieuwe manier die nog niet geheel duidelijk is.  

 1050 

In het boek ‘God overal en nergens?’ wordt aangegeven dat ‘religie’ een woord is met 

problemen, zoals we in deel 1 al konden lezen. De term is niet duidelijk vast te leggen. Er vindt 

een verschuiving plaats naar een niet-geïnstitutionaliseerde religie. Boeve geeft aan dat er sprake 

is van detraditionalisering en pluralisering van de geloofsbeleving. De detraditionalisering is in 

tegenspraak met de bevindingen van het Bijbels Museum, maar dat ligt aan de interpretatie ervan. 1055 

Religieuze tradities komen wat de inhoud betreft op de achtergrond te staan, niet op het vlak van 

de ervaring en beleving.  

Broekhoff geeft in haar artikel aan dat geloof en kerk minder belangrijk worden, maar dat religie 

zeker een rol blijft spelen in de samenleving. Ook uit onderzoek van Trendbox blijkt dat de 

belangstelling voor spiritualiteit blijft groeien. Veel jongeren zijn van mening dat religie een 1060 

persoonlijke zaak is, men moet geloven wat voor de persoon zelf prettig is. Er is geen sprake van 

één ultieme waarheid. Deze stelling is te verbinden met het beeld van generatie Y: zoek zelf wat 

je wilt en wat voor jou belangrijk is, en respecteer andere mensen die iets anders belangrijk 

vinden. Janssen geeft aan dat er een sterke behoefte is onder jongeren om hun eigen geloof vorm 

te geven. Er is een verschuiving gaande van kerkelijke naar individuele religiositeit en zingeving, 1065 

zoals we al eerder zijn tegengekomen in dit deel van de scriptie. De subjectieve beleving van 

religie is tegenwoordig belangrijker dan traditioneel religieus gezag.  
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13: Conclusie deel 2 1070 

 

Na deze samenvatting valt het volgende te concluderen.  

Religie is (nog steeds) belangrijk onder jongeren. Zoals we hebben kunnen lezen is er de laatste 

jaren belangstelling voor religiositeit, zij het niet de institutionele vorm ervan. Traditionele religie 

betekent niet zo veel meer voor de manier waarop de meeste jongeren hun leven leiden. Er is een 1075 

paradox waar te nemen. Aan de ene kant is men nog wel religieus (in een groep of individueel), 

aan de andere kant zeggen jongeren liever dat ze niet-religieus zijn. Jongeren die wel met religie 

bezig zijn, geven daar vaak niet het woord religie aan. Dit is het lastige van de impliciete religie, 

het is moeilijk te achterhalen en te ontdekken. ‘Het religieuze’ is niet echt duidelijk meer vast te 

leggen tegenwoordig, het is een ‘vage’ term geworden. Er zijn alleen een aantal problemen. Wat 1080 

is religie precies? Waar liggen de grenzen, wanneer valt iets onder levensbeschouwing en 

wanneer is het religie te noemen? Waar vinden we religie terug bij jongeren? Onderzoekers 

proberen te achterhalen waar religie een rol speelt voor jongeren, maar dit is niet zo eenvoudig als 

het lijkt. Onderzoekers proberen om religie bij jongeren te bestuderen vanuit de leefwereld van de 

jongeren zelf. Aangezien religie steeds minder duidelijk is in de samenleving, is het lastig om er 1085 

de vinger op te leggen.  

 

Jongeren gaan minder naar de kerk, de geïnstitutionaliseerde vorm van religie spreekt ze niet 

meer zo aan. Dit is te begrijpen als we naar de omschrijving van generatie Y kijken, jongeren 

willen geen gezag meer boven zich en niet vast zitten aan verplichtingen. Vrijheid en eigen keuze 1090 

staan hoog in het vaandel. Religieuze ervaring is voor jongeren belangrijker dan de religieuze 

inhoud. De ervaring kan zin aan het leven geven, maar zorgt vooral voor gezelligheid. Zo kan het 

zijn dat religieuze tradities voortgezet worden, terwijl de inhoud ervan steeds minder duidelijk is. 

Jongeren zijn sterk bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Ze leren abstract denken en het 

is de vraag wat voor rol religie gaat spelen in hun leven. Religie is in deze maatschappij een 1095 

keuzemogelijkheid geworden. Jongeren zoeken het zelf uit. M.i. komen we na deel 2 weer sterk 

uit bij deel 1 van de scriptie. Wat is religie precies? Ook onderzoekers ervaren deze ‘definitie-

kwestie’ als een probleem. Het is duidelijk dat religie een rol speelt onder jongeren, maar het is 

niet duidelijk wat voor rol precies. ‘Religie’ is een groot en zwaar woord. Ik krijg de indruk tot nu 

toe dat jongeren dit woord ook te groot en te ‘eng’ vinden. Het legt zo’n stempel op de 1100 

overtuigingen en de levensvisies die je zo voorzichtig aan het aftasten bent als adolescent.  

 

In deel 3 zal ik de interviews analyseren met behulp van de informatie uit deel 1 en 2.
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Deel 3: Het onderzoek:de interviews 

 1105 

14:Inleiding op de interviews 

 

Na het theoretische gedeelte van deze scriptie, komen we aan bij het praktische gedeelte: de 

interviews. Ik had deze scriptie bij het theoretische gedeelte kunnen laten, maar het leek mij zeer 

interessant om door middel van kwalitatief empirisch onderzoek te analyseren of er iets terug is te 1110 

vinden van de theorie. De negen interviews die ik heb gehouden zijn niet representatief genoeg 

om echt grootschalig te vergelijken met de andere onderzoeken, maar het geeft wel een aardig 

beeld. Het is interessant genoeg om bij negen jongeren te bestuderen of er overeenkomsten zijn 

met de theorie. Ik zal de methodologie van het onderzoek toelichten. 

 1115 

Ik heb bewust gekozen voor interviews en niet voor enquêtes. Interviews zijn persoonlijker, je 

kunt dieper op het onderwerp ingaan. Ik heb gekozen voor jongeren tussen de 15 en 17 jaar, de 

doelgroep van mijn onderzoek, waar ik me ook in de theorie op richt. Deze leeftijdscatagorie is 

interessant omdat ze zich op vele gebieden sterk aan het ontwikkelen zijn, en omdat ze al een 

aantal jaren op de middelbare school zitten. Zo hebben ze een beter beeld van ‘religie’ op hun 1120 

school. De jongeren doen Havo of VWO en zitten op (overwegend christelijke) scholen in 

Utrecht en omgeving. Hier heb ik bewust voor gekozen. Dit maakt het voor mij zelf makkelijker 

om de interviews af te nemen (ik woon in Utrecht) en het geeft wat duidelijkere grenzen aan de 

onderzoeksgroep. Door alleen voor Havo en VWO leerlingen te kiezen beperk ik de 

onderzoeksgroep enigszins. Ik heb de jongeren ‘gezocht’ op verschillende manieren. Ten eerste 1125 

heb ik contact gelegd met enkele middelbare scholen, maar die konden helaas niet mee werken 

met dit onderzoek, wegens een drukke periode voor de leerlingen. Ik heb enkele jongeren in de 

geschikte leeftijdscategorie benaderd via de Doopsgezinde kerk in Utrecht (hier ben ik zelf aan 

verbonden). Deze mensen heb ik telefonisch op een rustig tijdstip geïnterviewd. Daarnaast heb ik 

enkele middelbare scholen opgezocht. Daar heb ik mensen aangesproken die binnen de doelgroep 1130 

leken te vallen. Ik heb rondom de middelbare scholen individuele interviews afgenomen. Als een 

jongere mee wilde werken (in een tussenuur of na schooltijd) ben ik ergens gaan zitten waar het 

rustig was, zonder leeftijdsgenoten en andere mensen erbij. Tot slot is er een jongere die ik 

geïnterviewd heb via een uitgebreide e-mail wisseling.  

 1135 

Deze negen jongeren zijn bij elkaar gezocht op basis van het volgende criterium: leeftijd 15-17 

jaar, Havo of VWO, regio Utrecht. Ik heb negen jongeren gekozen, op basis van hun middelbare 
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school. Drie van het Bonifatius college, drie van het Gregorius college, en drie van overige 

scholen uit de regio Utrecht. Dit geeft naar mijn idee een beter idee over de school zelf, en het 

geeft minder ruis dan wanneer iedereen op een andere school had gezeten. Het is interessant om 1140 

te zien dat verschillende jongeren de religie op dezelfde school anders kunnen ervaren. 

 

Tijdens het interview heb ik wat vragen en belangrijke punten voor mezelf op een papier erbij 

gehouden als richtlijn. Ik zorgde ervoor dat ik het interview kon sturen door middel van die 

punten. Over het algemeen heb ik vragen gesteld in vier categorieën. Over hun ‘achtergrond en 1145 

hun school’, over de ‘definitie van religie’, over ‘religie en de omgeving’ en een ‘diepere analyse 

van religie’. De vragen en antwoorden liepen door elkaar heen tijdens het interview, maar later 

heb ik er een ‘verhaal’ van gemaakt. Dat leest prettiger, is duidelijker en beter te analyseren. Ik 

heb de leerlingen beloofd dat hun achternaam er niet in zou komen te staan. Sommigen wilden 

helemaal anoniem blijven, hun voornaam is dan gefingeerd. De leerlingen waren erg open, het 1150 

waren leuke gesprekken (gemiddeld 40 minuten per gesprek).
70
  

 

Er kan ruis in dit onderzoek plaats vinden. Ten eerste kan de selectie van deze negen jongeren 

ruis veroorzaken in het onderzoek. Deze jongeren komen van verschillende middelbare scholen, 

en hebben een verschillende (niet)religieuze achtergrond. Dit kan van invloed zijn op de 1155 

onderzoeksresultaten. Tevens kan er ook ruis in de interviews zelf zitten. De interviews zijn 

afgenomen op een rustig moment, zonder andere mensen erbij. Toch zou het kunnen zijn dat 

iemand niet helemaal eerlijk durfde te spreken over dit onderwerp. Ook kan het zijn dat iemand 

van binnen niet echt de rust had om over dit onderwerp na te denken. Andere vormen van ruis 

zijn bijvoorbeeld momenten dat het mobieltje afgaat bij de jongeren, of dat er een leeftijdsgenoot 1160 

langsloopt en even zwaait. Dit zou het interview kunnen beïnvloeden. Een derde vorm van ruis 

ligt bij mijzelf. Ik probeer de interviews vanuit een open standpunt te analyseren, maar uiteraard 

heb ik zelf mijn persoonlijke mening over de leerlingen en de antwoorden die ze geven. Het zou 

ruis kunnen zijn als mijn mening tussen de regels door te lezen is in de interpretatie.  

Ondanks deze vele mogelijkheden tot ruis, heb ik geprobeerd om het in dit onderzoek te 1165 

beperken. 

 

 

                                                 
70

 Een persoonlijke noot in deze scriptie: voor mijzelf was het de eerste keer dat ik op deze manier in 

contact kwam met (voor mij onbekende) middelbare scholieren. Ik vond het erg leuk, en heb veel zin om 

aan de lerarenopleiding te gaan beginnen. Het is echt een hele interessante leeftijdsgroep, vol ontwikkeling. 
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15:De interviews met de analyse 

 1170 

Voor dit hoofdstuk verwijs ik naar de bijlage, daar staan de negen interviews besproken.  

Om hier vast een overzicht te geven van enkele gegevens over de leerlingen, heb ik een schema 

gemaakt. 

 

Categorie Indeling Aantal van de 9 

Geslacht Vrouw 7 

 Man 2 

"iveau Havo 6 

 Vwo 3 

Leeftijd 15 jaar 2 

 16 jaar 5 

 17 jaar 2 

School Gregorius college Utrecht 3 

 Bonifatius college Utrecht 3 

 School in de regio Utrecht 3 

Kerkgenootschap Verbonden aan de DGU* 3 

 Overig kerkgenootschap 1 

 Niet kerkelijk 5 

Religie Religieus 2 

 Twijfelaar 2 

 Niet religieus 5 

* Doopsgezinde Gemeente Utrecht (hier ben ik zelf ook aan verbonden) 1175 

 



 

40 

16:Eindconclusie 

 

In deze eindconclusie kom ik terug op de hoofdvraag van de scriptie: 

‘Wat voor concept hebben jongeren (tussen de 15-17 jaar uit de regio Utrecht) van religie? Is 

dat te verwachten na bestudering van literatuur en voorgaande onderzoeken?’ 

 1180 

Ik zal iets zeggen over het concept dat jongeren hebben van religie, op basis van mijn eigen 

onderzoek. Daarbij leg ik gelijktijdig de link naar de theorie uit deel 1 van deze scriptie.  

 

Als we praten over jongeren en religie, moeten we er om denken dat hier twee elementen mee 

spelen. Ten eerste hoe jongeren over religie zelf denken (inhoudelijk). Daarnaast hoe jongeren 1185 

over het woord, het concept ‘religie’ denken. Deze scriptie heeft de focus liggen op het tweede 

punt, maar aangezien het eerste punt er nauw mee samenhangt zal het kort aan de orde komen. 

 

De jongeren die ik heb geïnterviewd, zijn voornamelijk niet-religieus. Velen geven aan ‘niks met 

religie te hebben’, maar respecteren het wel van anderen (mits die ook respect hebben voor 1190 

anderen). Respect is erg belangrijk voor de jongeren van generatie Y, dat zien we duidelijk terug 

in de interviews. De meesten geven aan niet naar de kerk te gaan. Een enkeling haalt kracht uit 

het geloof. De meesten vinden het interessant om godsdienstles te krijgen op school. Ze vinden 

het goed voor de algemene ontwikkeling en willen er wel wat over leren. Jongeren die zelf 

religieus zijn, geven aan dat het moeilijk is voor hen om over religie te praten op school. Hier 1195 

wordt de invloed duidelijk van de sociale omgeving, met name de leeftijdsgenoten (Erikson). 

Jongeren die aangeven religieus te zijn (of daar veel mee bezig te zijn) vinden het moeilijk om 

over religie te praten. Het feit dat ‘niemand religieus is’ belemmert ze om erover te spreken. 

Jongeren die niks met religie hebben, geven over het algemeen aan dat de godsdienstlessen prima 

zijn, maar dat de school verder niet zo heel religieus hoeft te zijn. Religieuze regels op school 1200 

(bijv. bidden) worden over het algemeen niet gewaardeerd door de jongeren, religie moet een 

keuze van iemand zelf blijven en niet worden opgelegd. De jongeren kijken eerder negatief dan 

positief naar religie (dit in tegenstelling tot de opvatting van Ganzevoort). Met name door de 

media hebben jongeren een zeer negatief beeld bij religie (bijv. oorlogen).  

 1205 

Laten we nu naar het concept religie kijken. Dit gaat niet over het eigen geloof van de jongeren 

(dat is in de alinea hierboven duidelijk gemaakt) maar over hun opvatting van religie (ook als ze 

er zelf niks mee hebben). Religie heeft volgens de meeste jongeren te maken met het geloof in 
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iets hogers, voornamelijk in een God. Vijf van de negen jongeren doelen hier op een 

monotheïstische God, dit is volgens Leezenberg een veel gemaakt ‘misverstand’ als het gaat om 1210 

de definitie van religie (enkele religies worden zo uitgesloten). Religie heeft voor de meeste 

jongeren veel te maken met regels. Er zijn veel verplichtingen en regels die religieuze mensen op 

moeten volgen. Er zijn niet veel mensen die de kerk noemen in hun definitie van religie. Religie 

is voor velen een ‘zware’ term. M.i. zelfs wat ‘eng/groot en onbekend’. Als we naar de dimensies 

van Smart kijken, dan vinden we de volgende dimensies terug in de definities: 1215 

 

Hieruit kunnen we concluderen dat de sociale 

dimensie een belangrijke dimensie is voor veel 

jongeren. Deze dimensie is in veel definities 

terug te vinden. Durkheim benadrukt in zijn 1220 

theorie het belang van religie voor de sociale 

cohesie. Veel jongeren benoemen ‘de 

gezelligheid’ die bij religie kan horen (met name 

de religieuze feesten). Daarbij moet gezegd worden dat de vorm belangrijker is dan de inhoud 

voor velen (het gaat bij veel feesten niet meer om de inhoud, waarbij enkele jongeren opmerken 1225 

dat het verschil tussen cultuur en religie lastig te benoemen is als het bijv. om feesten gaat), en ten 

tweede dat ‘gezelligheid’ heel erg belangrijk is voor generatie Y. De emotionele dimensie (en de 

praktisch rituele) is ook vaak terug te vinden in de definities. Het concept dat jongeren van religie 

hebben lijkt op basis van deze dimensies voornamelijk gericht te zijn op de sociale en emotionele 

dimensie. De verhalende en doctrinaire dimensie komen amper aan de orde. 1230 

 

Hier is iets opvallends op te merken. Meer dan de helft van de jongeren moet bij de term ‘religie’ 

denken aan regels en verplichtingen. Dit is heel opvallend in het onderzoek. De term ‘religie’ 

blijkt voor veel jongeren erg ‘zwaar’ over te komen, zoals ik eerder al aangaf. Dit sluit overigens 

aan bij het beeld van generatie Y; deze generatie houdt niet van regels, verplichtingen, 1235 

autoriteiten en gezag. 

Wat mij opvalt, is dat jongeren ‘religie’ heel sterk koppelen aan regels, maar dat de doctrinaire 

dimensie in het schema van Smart nauwelijks belicht wordt. Jongeren noemen wel de ‘regels’, 

maar niet in het schema van Smart. Hier wil ik twee dingen over zeggen. Ten eerste lijkt er zich 

een onderscheid voor te doen in de interviews tussen ‘dat wat jongeren om zich heen zien als 1240 

religie, bijvoorbeeld in het nieuws’ en ‘dat wat jongeren positief vinden aan religie, zoals kracht 

en steun’. Er lijkt zich een sterke splitsing voor te doen tussen dat wat goed is aan religie (en wat 

1. Praktisch rituele dimensie  - I I I I 

2. Emotionele dimensie  - I I I I I 

3. Verhalende dimensie   - I 

4. Doctrinaire dimensie  - I I 

5. Morele dimensie  - I I I I 

6. Sociale dimensie  - I I I I I I I 

7. Materiele dimensie  - I I I 
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grenst aan de impliciete religie) en dat wat niet fijn is aan religie (bijvoorbeeld de regels). Dit 

onderscheid zien we terug in het schema van Smart. Jongeren geven aan dat er veel regels horen 

bij religie, maar in het schema van Smart komen vooral de sociale en emotionele dimensies naar 1245 

voren. Dat lijkt elkaar tegen te spreken.  

Ten tweede valt mij op dat jongeren meer zeggen over religie dan ze in hun definitie aangeven. 

De definitie van religie is een handig uitgangspunt voor mij om mee te werken in het interview, 

maar gedurende het interview, geven ze veel meer aan dan alleen in de definitie. Zo kunnen we 

zeker bij zes jongeren concluderen dat religie heel nauw verbonden is met ‘regels en 1250 

verplichtingen’, terwijl we dit maar in twee definities terug lezen.  

 

Een ander opvallend aspect in de interviews is het volgende. De meeste jongeren leggen een hele 

duidelijke link tussen de opvoeding en ‘religieus zijn’. De meeste geven aan dat jongeren 

voornamelijk religieus zullen zijn als hun ouders dat ook zijn (wat de interviews zelf kunnen 1255 

bevestigen). Uit de interviews blijkt dat het heel belangrijk is voor jongeren om zelf een keuze te 

maken. Ook hier is mij iets opgevallen. Velen geven aan dat het belangrijk is om zelf voor het 

geloof te kiezen, en het je niet op te laten leggen door je ouders. De eigen keuze is heel 

belangrijk. Dit sluit aan bij generatie Y, keuzes maken zijn heel gewoon tegenwoordig, en ook op 

het gebied van religie moet je zelf kiezen (en dit eventueel zelfs kunnen verantwoorden). We 1260 

kunnen het volgende opmerken: 

De religieuzen geven aan dat ze blij zijn dat ze zelf mogen kiezen, en dat er door hun religieuze 

opvoeding tenminste iets te kiezen valt. De niet-religieuzen geven aan dat ze het belangrijk 

vinden dat religieuze mensen er zelf over nadenken en achter hun keuze staan. Ze waarderen het 

niet als religieuze mensen ‘zomaar het geloof van hun ouders overnemen’. Wat mij hier opvalt is 1265 

het feit dat alleen religieuze mensen (met een religieuze opvoeding) na moeten denken over hun 

keuze, volgens de meeste jongeren.  

Hoe zit dat dan met niet- religieuze jongeren? Als ze niet-religieus zijn opgevoed, dan lijken ze er 

ook niet over na te denken. Ze zijn zelf voornamelijk niet-religieus in dit geval. Hieruit kunnen 

we concluderen dat jongeren hun ‘keuze voor religie’ moeten kunnen verantwoorden, want het 1270 

algemene uitgangspunt blijkt ‘niet-religieus’ te zijn. Dat hoeft men niet te verantwoorden. 

 

Dit brengt me op de volgende conclusie: vroeger konden mensen eerder terugvallen op een 

religieuze traditie of een religieuze instantie. Tegenwoordig kunnen jongeren dit niet meer doen. 

De kerk betekent niets meer voor de meeste jongeren, de kerk heeft voornamelijk een oubollig 1275 

imago. En een religieuze traditie waar je in staat, is tegenwoordig geen reden meer om zelf ook 
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religieus te zijn. Dit brengt me bij het punt van Piaget: jongeren ontwikkelen in deze fase zowel 

het abstracte denken, als wel het logische denken. Deze twee lijken in strijd te zijn met elkaar als 

het om religie gaat. De eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze lijken erg belangrijk te zijn, 

zoals we ook terugvinden in de theorie over generatie Y. Zoals Dezutter en Hutsebaut al 1280 

aangeven in hun artikel: in deze tijd van individualisering zien we drie tendensen terug op 

religieus gebied: rationalisering, democratisering en subjectivering. 

 

Als we nog eens terugkomen op deel 1 van de scriptie (over de term ‘religie’) kunnen we het 

volgende concluderen. DE definitie van religie bestaat niet. Mensen komen heel dichtbij met 1285 

definities, maar één universele definitie is niet mogelijk. Ook in de interviews zien we dit terug, 

elke definitie is uniek. We zien elementen terug in de definities uit de interviews die eerder 

genoemd zijn door godsdienstwetenschappers en godsdienstsociologen. Enkele elementen zijn de 

dimensies van Smart en de punten van Leezenberg (hierboven besproken). Een ander element dat 

ik hier wil bespreken, zijn de stadia van Marcia. Ik heb in de analyse van de interviews stil 1290 

gestaan bij het stadium van de jongere op het gebied van ‘exploratie’ en ‘commitment’. Bij zes 

van de negen jongeren kunnen we het volgende concluderen. Hoe meer de jongere op gebied van 

religie met exploratie bezig is (geweest), hoe vollediger en breder de definitie is die wordt 

gegeven van religie. Hierbij moet ik de opmerking maken dat er geen ‘goed/fout’ of ‘slecht/beter’ 

is als het om de definitie gaat. Wat ik wel kan zeggen is dat de definitie ‘smal’ is (er worden maar 1295 

enkele elementen genoemd, en/of er worden veel religies uitgesloten) of dat de definitie ‘breed’ is 

(er worden veel elementen genoemd en/of er worden weinig religies uitgesloten). Aangezien ik 

dit kan concluderen op basis van zes interviews (van de negen) is het niet voldoende om te 

bevestigen. Voor bevestiging van deze stelling (‘hoe meer de jongere op gebied van religie met 

exploratie bezig is (geweest), hoe vollediger en breder de definitie is die wordt gegeven van 1300 

religie’) zou meer onderzoek nodig moeten zijn.  

 

Het is voor de meeste jongeren lastig geweest om een definitie van religie te formuleren. Iedereen 

moest er even over nadenken en sommigen gaven aan ‘daar eigenlijk nooit zo over nagedacht te 

hebben’. We zien zowel zingevende- als verklarende dimensies terug in de beschrijving door de 1305 

jongeren. Over het algemeen werden deze functies van religie genoemd: Steun, troost, 

gezelligheid, bescherming, antwoorden, houvast, saamhorigheid, om jezelf goed te voelen, 

verklaren, zingeven, en vertrouwen. Hier herkennen we veel elementen in terug van het 

onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’  

 1310 
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Volgens de kerk van Engeland hongeren jongeren niet naar spiritualiteit. Veel andere bestudeerde 

onderzoeken gaan hier tegenin. Op basis van mijn eigen onderzoek kan ik concluderen dat 

jongeren niet hongeren naar ‘een institutionele vorm van religie’. Of ze wel hongeren naar 

‘impliciete’ religie of naar spiritualiteit, durf ik niet te zeggen op basis van dit onderzoek. Daar 

zou meer onderzoek voor nodig moeten zijn.  1315 

 

Waar ligt de grens van religie? Dit is niet alleen voor de onderzoekers, maar ook voor de jongeren 

lastig. Het blijkt zowel uit de theorie als uit de praktijk dat de grens erg vaag en complex is. Dit 

heeft m.i. veel te maken met ‘taal’. We komen hier uit bij de discussie ‘wat betekent religie?’. Op 

het gebied van religie leven we in een onduidelijke tijd. Religie is voor velen een ‘vage’ term, 1320 

enerzijds impliceert het een hoop regels en verplichtingen, rituelen en instituties. Anderzijds 

impliceert het ‘contact met het hogere’, maar ook ‘liefde’ en ‘mooie muziek’. Dit contrast lijkt 

erg groot te zijn. M.i. is er een soort ‘paradigmawisseling’ gaande op religieus gebied. Vroeger 

was het woord ‘religie’ veel duidelijker en stond men voornamelijk in een religieuze traditie (zie 

de tijd van de verzuiling die ik in de inleiding beschrijf). Tegenwoordig is religie niet zo duidelijk 1325 

meer als vroeger. Ook gaan mensen minder vaak naar de kerk, is de eigen individuele keuze heel 

belangrijk geworden, en is er een afkeer (zeker bij jongeren) van gezag en autoriteit. Het woord 

‘religie’ wordt afgetast en er worden nieuwe grenzen verkend. Deze tijd van ‘vaagheid’ en 

‘onduidelijkheid’ hoort bij een paradigmawisseling. Wie weet worden er nieuwe begrippen en 

concepten in het leven geroepen, waardoor het voor mensen veel duidelijker wordt waar het over 1330 

gaat. Oude kaders vallen weg, en concepten worden op een nieuwe manier geïnterpreteerd. In de 

theorie vinden we deze stelling terug bij Zondervan (religie ondergaat een gedaantewisseling), 

Harskamp (er is een verschuiving gaande naar niet-geïnstitutionaliseerde religie), Boeve (die wil 

een recontextualisering van het christelijk geloof) en Janssen (er is een verschuiving op gebied 

van religie, het accent ligt meer op gevoel en emotie).  1335 

 

Religieuze ervaring (zie James en Schleiermacher) is belangrijk voor jongeren. De inhoud van 

religie lijkt vaak ondergeschikt te worden aan de eigen ervaring (Ganzevoort). Jongeren zoeken 

naar religie en religieuze ervaringen, met name in groepsverband (het sociale aspect aan religie 

wordt vaak genoemd). Ze zijn hun grenzen aan het verkennen (past bij de identiteitsontwikkeling) 1340 

en ‘snuffelen’ aan verschillende religieuze elementen. Dit wordt ze moeilijk gemaakt op het 

moment dat de leeftijdsgenoten hier niet in mee gaan. Dan moeten ze het ‘zelf maar uitvinden’. 

Die stap is voor velen te groot. Laten we nog eens kijken naar de ‘impliciete’ religie, waar 

Zondervan (en Hellemans) veel over schreef. Ik heb geprobeerd om een spoor van deze impliciete 
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religie terug te vinden bij de jongeren. Dit is erg ingewikkeld, aangezien je geen duidelijke 1345 

grenzen hebt, en zoekt naar iets dat moeilijk te definiëren valt. Als ik uit ga van het begrip 

‘impliciete religie’ bij Zondervan, dan heb ik het volgende ontdekt in de interviews. Jongeren 

geven aan dat je voor elkaar religieus kunt zijn (door elkaar liefde en warmte te geven). ‘Religie’ 

kan een bewuste kracht zijn die je ervaart, en waar je inspiratie van krijgt. Met name ‘het 

bewuste’ is belangrijk voor jongeren. Dit maakt impliciete religie lastig, omdat het niet bewust 1350 

ervaren hoeft te worden. Jongeren gaven aan dat religie voor iedereen anders is. Het is niet 

tastbaar en iedereen heeft een beetje zijn/haar eigen religie. Dichter bij impliciete religie kon ik 

niet komen. Ik heb wel achterhaald wat voor de jongeren zelf heel belangrijk is in hun leven. Dit 

is volgens de meeste geen religie te noemen, maar wie weet kunnen we het wel impliciete religie 

noemen. Dat is hier niet te zeggen op basis van dit onderzoek. Deze elementen zijn voor de 1355 

jongeren die ik heb geïnterviewd erg belangrijk in hun leven: geen stress, goede omgang met 

familie en vrienden, muziek, natuur, contact, genieten, hemel, liefde, er is ‘iets’ om in te geloven, 

rappen, gelukkig zijn, respect voor elkaar.  

 

 1360 
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17:Epiloog  

 

In dit nawoord zou ik graag enkele dingen willen zeggen. 

 

Ten eerste ben ik heel blij dat de scriptie afgerond is en dat ik er met zoveel plezier en 1365 

enthousiasme aan heb kunnen werken. Ik vond het een interessant onderzoek en ben zelf tevreden 

met het resultaat. Het is me opgevallen dat deze scriptie veel stof tot verder onderzoek bevat, er 

zijn heel veel zaken waar ik dieper op in zou willen gaan. Wegens de omvang van een scriptie 

moest ik me beperken, maar waarschijnlijk ga ik met enkele interessante aspecten aan de slag in 

een volgend onderzoek op de lerarenopleiding (het IVLOS).  1370 

 

Daarnaast wil ik graag enkele mensen bedanken. Ten eerste Cok Bakker voor de prettige 

begeleiding van deze scriptie, ik dank hem tevens voor het vertrouwen dat hij heeft in mijn 

zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Verder dank ik Freek Bakker, als tweede beoordelaar.  

Daarnaast bedank ik mijn familie, mijn vriend en mijn vrienden die me gesteund hebben en me de 1375 

ruimte en tijd hebben geschonken om uitvoerig aan mijn scriptie te kunnen werken.  

 

Tot slot nog een blik op de toekomst. Hoe het verder zal gaan met de ontwikkeling van het 

concept ‘religie’ is moeilijk te zeggen. Na deze scriptie is mijn beeld van jongeren en religie veel 

duidelijker geworden. Als (aankomend) docente levensbeschouwing lijkt het mij erg nuttig om 1380 

stil te staan bij ‘religie’ in de klas. Het is belangrijk dat jongeren leren inzien dat het een 

complexe term is. Het zou fijn zijn als sommige (voor)oordelen en argumenten besproken konden 

worden in de klas. Daarnaast blijkt de sociale omgeving een grote rol te spelen op religieus 

gebied (zeker in de leeftijdscategorie 15-17 jaar). Het is niet eenvoudig als docent om daar 

rekening mee te houden of om het daar over te hebben in de klas. Een volgend onderzoek zou 1385 

hierover kunnen gaan; over de rol van leeftijdsgenoten bij de ontwikkeling van de visie op religie 

bij jongeren. Ik hoop persoonlijk dat het concept ‘religie’ zal veranderen. Dat jongeren niet 

voornamelijk aan ‘oorlogen en strenge regels’ moeten denken, maar dat de andere kant van religie 

(die ook naar boven komt in de onderzoeken) meer belicht wordt. Anders vrees ik dat veel 

jongeren niet meer open zullen staan voor religie en zo ‘het kind met het badwater weggooien’... 1390 

 

 

Hanneke Huibers, 30 augustus 2008 
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18:Bijlagen 1515 
 

18.1:Analyse van de interviews 

 

1) Eline (v), Havo, 17 jaar, Gregorius College Utrecht 

 1520 

Achtergrond en school 

Eline is niet religieus opgevoed en zou zichzelf niet religieus noemen.  

Dit beeld sluit aan bij de theorie, de meeste jongeren zijn tegenwoordig niet meer religieus 

opgevoed. De traditie en religieuze socialisatie, als basis waarop men kan terugvallen, ontbreekt 

tegenwoordig vaak. Zo ook bij Eline. Zij geeft gelijk aan dat ze zichzelf niet religieus zou noemen.  1525 

 

Haar ouders zijn ook niet religieus.  

Deze zin lijkt een verklaring voor het feit dat ze niet religieus is, WA"T haar ouders zijn dat ook 

niet. In het schema van Marcia zouden we kunnen concluderen dat er (nog) niet veel exploratie 

heeft plaatsgevonden op het gebied van religie, maar dat ze voorlopig bij het standpunt van haar 1530 

ouders blijft.  

 

Ze is zelf wel blij met die keuze. Ze vindt het wel fijn dat ze bepaalde feesten vieren en 

bijvoorbeeld met Kerst naar de kerk gaan. Dat zijn elementen van religie die terugkomen in haar 

opvoeding, dat vindt ze wel fijn voor de gezelligheid en de sfeer.  1535 

Deze zinnen zijn erg typerend voor het onderzoek. Hier komen heel duidelijk enkele kenmerken 

van de generatie Y naar voren. Ten eerste geeft ze aan dat ze wel bepaalde feesten vieren en soms 

naar de kerk gaan, zoals met Kerst. Die religieuze elementen (religieuze traditie) is voor haar 

vooral prettig voor de sfeer en de gezelligheid. Men zou hier kunnen zeggen dat het haar meer om 

de religieuze ervaring gaat dan om de inhoud. Die ‘gezelligheid’ vinden we terug als kenmerk 1540 

van de generatie Y. Gezelligheid is erg belangrijk.  

Boeve spreekt over detraditionalisering van religie. In dit geval is een traditie als Kerst nog wel 

belangrijk, maar de traditie krijgt wel een andere vorm. In die zin heeft Boeve gelijk, en dan 

begrijpen we ook het Bijbels Museum met de ‘springlevende religieuze tradities onder jongeren’. 

Het is natuurlijk de vraag of er nog sprake is van een traditie als de vorm en met name de inhoud 1545 

ervan zeer sterk veranderen. Daar ga ik nu niet verder op in. 
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Ondanks haar religieuze achtergrond weet ze naar eigen zeggen wel aardig wat van religies af. 

Vooral door het vak godsdienst op school, maar ook door gesprekken. Bijvoorbeeld met haar 

Joodse oom. De school waar ze op zit is katholiek. Je krijgt een aantal jaar godsdienstles en er 1550 

komen veel religieuze thema’s aan de orde zoals barmhartigheid. De school is erg gericht op het 

helpen van anderen. Dit komt ook in de thema’s naar voren. De school vindt vrijwilligerswerk 

belangrijk. Vanuit de school gaat ze dit jaar naar Taizé toe, een religieuze gemeenschap in 

Frankrijk. Met Kerst is er een kerkdienst vanuit de school. Er wordt dus wel wat aan religie 

gedaan, maar niet zozeer op hele vaste momenten (er is geen dagopening). Eline vindt het erg 1555 

leuk hoe de school met religie omgaat. Door de school kom je in aanraking met bepaalde feesten, 

zoals Carnaval, Pasen en Kerst. Eline zegt dat ze geen voorstander is van het geloof van  Jezus 

Christus met ‘bidden enzo’, maar wel de dingen eromheen zoals vasten en Pasen. Ze is 

geïnteresseerd in andere culturen en religies en geeft aan dat het belangrijk is voor je algemene 

ontwikkeling om er iets vanaf te weten. Ze is blij met de godsdienstlessen. 1560 

Hier lezen we een aantal belangrijke dingen. Ten eerste weet ze aardig wat van religies af. 

Vooral door gesprekken en door het vak godsdienst op school. In de literatuur ben ik nauwelijks 

ingegaan op het kennisniveau bij de leerling op religieus gebied, hier kan ik dan ook niet veel van 

zeggen. Ze heeft gesprekken met haar Joodse oom. We hebben kunnen lezen dat de sociale 

omgeving erg belangrijk is voor de jongere voor de identiteitsontwikkeling. Deze gesprekken met 1565 

haar oom zijn dan ook erg waardevol voor haar ontwikkeling op religieus gebied. Ze kan er 

vragen stellen en krijgt feed-back en informatie. Hierdoor leert ze weer nieuwe grenzen en 

inzichten verkennen waar ze vervolgens zelf iets mee kan gaan doen. Op haar school komen veel 

religieuze thema’s aan de orde. Vrijwilligerswerk is belangrijk. Het is mooi dat ze dit noemt als 

het over religie op haar school gaat. Vrijwilligerswerk en het helpen van anderen hoort dus ook 1570 

bij religie op haar school. De term wordt hier breed ingezet. Eline vindt het leuk dat ze door haar 

school in aanraking komt met feesten. Ook dit is belangrijk voor de identiteitsontwikkeling op het 

gebied van religie. Zo kan ze de feesten en tradities verkennen en er een mening over vormen. Het 

geloof van Jezus Christus met ‘bidden enzo’ trekt haar niet zo. Hier noemt ze een ‘traditionele’ 

term op religieus gebied. Ze associeert religie hier met het ‘geloof in Jezus Christus’. Haar visie 1575 

op religie is christelijk georiënteerd. Dit is niet geheel onbegrijpelijk aangezien ze op een 

katholieke school zit. Ze geeft zelf aan dat de kennis van andere religies belangrijk is voor je 

algemene ontwikkeling. Deze opvatting vinden we duidelijk terug bij "inian Smart: ‘Smart 

benadrukte het belang van kennis van religie, om de wereld en bestaande conflicten te kunnen 

begrijpen. Door de kennis van religie krijgt men een beter inzicht in hedendaagse culturen en kan 1580 
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men eerder als individu proberen om de eigen visie op de werkelijkheid te vormen’. Dit zegt Eline 

ook. 

 

Definitie 

Religie is iets waar mensen houvast aan hebben, iets waar mensen in geloven. Het is iets waar ze 1585 

blijdschap aan beleven. Religie is meer het geloof zelf. Mensen hebben er steun aan, en het is ook 

een stuk gezelligheid. Door religie vieren we bepaalde feesten, zoals Kerst. Ook als je niet 

religieus bent. Eline denkt dat er in een religie altijd elementen moeten zitten van een heerser die 

machtig is en die voor iedereen een voorbeeld is. 

Deze definitie is vooral gericht op de functie ervan, het is een functionele definitie die gericht is 1590 

op de zingevingsdimensie. Ze noemt verschillende aspecten die met functionele zingeving te 

maken hebben: waar mensen houvast aan hebben, waar mensen in geloven, waar mensen 

blijdschap aan beleven, waar mensen steun aan hebben, waar mensen gezelligheid aan  ervaren. 

"aast al deze elementen noemt ze aan het eind nog het gegeven dat er in elke religie elementen 

moeten zitten van een machtige heerser die een voorbeeld is. Hier geeft ze geen invulling aan, dit 1595 

moet algemeen blijven. De term ‘machtige heerser’ valt me op, die term  komt voor mij best 

‘ouderwets’ over. Ze noemt bepaalde tradities (het vieren van feesten) die voortkomen uit een 

religie. Die feesten noemt ze om de ‘gezelligheid van religie’ te illustreren. Het gaat hier niet 

zozeer om de inhoud, de ervaring is in de definitie van Eline belangrijker. Als we naar de punten 

van Leezenberg kijken, kunnen we het volgende concluderen. Haar definitie gaat niet alleen over 1600 

één traditie, dit heeft ze goed in de gaten. In die zin geeft ze een brede definitie. Punt twee wijst 

erop dat de definitie niet enkel monotheïstisch moet zijn, dat zou een hoop religies buiten sluiten. 

In de definitie van Eline lezen we dat er in een religie elementen moeten zitten van een heerser 

die machtig is en die voor iedereen een voorbeeld is. Dit is een monotheïstisch beeld, met deze 

definitie sluit ze een aantal religies uit. Haar beeld van religie is dus monotheïstisch.  1605 

Ten derde wijst Leezenberg erop dat velen ‘religie’ verwarren met geïnstitutionaliseerde vormen 

ervan. Het enige waar dit op zou kunnen wijzen in de definitie van Eline dat zijn de traditionele 

vieringen die ze noemt, maar verder noemt ze hier niks over. We kunnen concluderen dat Eline 

een behoorlijk brede, en functionalistische zingevende definitie van religie geeft. Ze gebruikt veel 

eigentijdse woorden, behalve de ‘machtige heerser’. We kunnen in haar definitie de volgende 1610 

dimensies van Smart terugvinden: de praktisch rituele dimensie (vaste gebruiken en rituelen, 

Eline heeft het over bepaalde feesten die we vieren. Dit is ook deels onder te brengen bij de 

sociale dimensie), de emotionele dimensie (Eline noemt de emotionele betekenis ervan voor veel 

mensen,’blijdschap, steun en gezelligheid’ Dit is ook deels onder te brengen bij de sociale 
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dimensie, met name de gezelligheid) en de morele dimensie (niet echt expliciet genoemd, maar ze 1615 

noemt wel de machtige heerser als voorbeeld voor mensen. Dat houdt in dat mensen het ‘goede 

voorbeeld’ volgen en dus bepaalde waarden en normen nastreven). Eline noemt aardig wat 

dimensies die Smart naar voren laat komen. De verhalende, doctrinaire, en materiële dimensies 

worden door haar niet genoemd. In deel 2 van de scriptie heb ik een link gelegd tussen ‘een 

smalle definitie van religie’ en ‘weinig exploratie op het gebied van religie’. Deze link lijkt hier 1620 

niet helemaal correct te zijn. Hier kan ik niet veel over zeggen, omdat het niet geheel duidelijk is 

hoe sterk Eline met exploratie bezig is op religieus gebied. 

 

Religie in de omgeving 

Eline praat wel eens over religie met andere mensen. Met een Turkse vriendin van haar, ze is 1625 

nieuwsgierig hoe dingen gaan in haar cultuur. Ze praat ook wel eens met haar opa en oma over 

religie, die zijn wel gelovig. Die bidden ook voor het eten.  

Ze geeft aan wel eens met anderen over religie te praten. Dit stimuleert haar 

identiteitsontwikkeling Hier zouden we verwachten dat ze zelf bezig is met exploratie, aangezien 

ze andere invalshoeken leert kennen door met anderen in gesprek te gaan. Ze is nieuwsgierig, 1630 

geeft ze zelf aan. Eerder in het interview leek het erop dat exploratie geen rol speelde omdat ze 

‘net als haar ouders niet gelooft’. Hier geeft ze eigenlijk aan wel degelijk geïnteresseerd te zijn. 

 

Wat betreft haar leeftijdsgenoten zegt Eline het volgende: ‘Over het algemeen denken veel 

mensen wel dat er meer is dan wij weten, maar er zijn niet veel mensen die daadwerkelijk 1635 

geloven.’ Ze denkt dat dit vooral te maken heeft met het feit dat ouders hun kinderen niet meer 

(streng) religieus opvoeden tegenwoordig. Leeftijdsgenoten zijn vooral religieus als hun ouders 

dat ook zijn.  

Eline geeft hier een belangrijk verschil aan tussen ‘er is meer dan we weten’ en ‘gelovig zijn’.Uit 

haar woorden kunnen we opmerken dat ‘gelovig zijn’ hier gelijk staat aan ‘religieus zijn’ en dat 1640 

de meeste jongeren dus niet religieus zijn. Het interessante is dat ze wel denken dat er ‘meer is 

dan we weten’. Dit geeft precies het ‘vage’ gebied aan, waar we over gelezen hebben in eerdere 

onderzoeken. Religie bevindt zich tegenwoordig in een zeer vaag gebied, het is niet meer duidelijk 

wat wel en wat niet bij religie hoort. In mijn opinie is: ‘er is meer dan we weten’ wel degelijk 

religie te noemen, maar dat hangt van de definitie van ‘religie’ af. Als we kijken naar de definitie 1645 

die Eline geeft van religie dan is het te begrijpen dat ze dit geen religie noemt. Ze benoemt het feit 

dat ouders hun kinderen niet meer (streng) religieus opvoeden. Zoals Zondervan aangeeft: 

‘jongeren zijn steeds minder religieus gesocialiseerd’.  



 

55 

Hier haalt ze een belangrijk punt naar voren; het punt van de opvoeding. De sociale omgeving is 

belangrijk voor je ontwikkeling, daar haal je ook je voorbeelden uit. Als je religie niet hebt mee 1650 

gekregen in je opvoeding dan moet je zelf actie ondernemen om je erin te gaan verdiepen. Dit 

vraagt veel van jongeren. Aan de andere kant heeft generatie Y wel heel goed geleerd met 

internet om te gaan en ook kunnen ze met keuzemogelijkheden omgaan. Via de media (internet, 

tv) komen jongeren wel degelijk in aanraking met religie, maar het is de vraag of dat wel zo 

positief is. 1655 

 

Over het algemeen is er wel respect voor andere meningen en geloven. Je ligt bijvoorbeeld niet 

uit de groep als je gelovig bent. Eline heeft respect voor religieuze mensen. Toch is het wel lastig 

om voor je eigen geloof uit te komen volgens haar, want als je erover na gaat denken dan kunnen 

veel gelovige dingen theoretisch niet, dan klopt er iets niet. Voor velen is het lastig omdat 1660 

‘schaamte en stoer willen doen’ een rol speelt. Bij ons in de klas is het niet gek om interesse te 

tonen voor religie. 

Respect is een belangrijk woord in dit stuk. Dit woord speelt ook een centrale rol in de leefwereld 

van generatie Y. Laat iedereen in zijn waarde, heb respect voor elkaar. Dit beeld vinden we terug 

bij Eline. Bij haar vinden we een heel duidelijk voorbeeld van de ontwikkeling waar Jean Piaget 1665 

het over heeft. De jongere ontwikkelt in deze fase het ruimtelijke denken, het abstracte denken, 

logisch denken en consequenties trekken. Hier zien we het contrast tussen abstract denken (over 

religie) en logisch denken (hoe kun je religie verklaren als je een hoop dingen niet kunt 

bewijzen)? Het ene hoeft het andere m.i. zeker niet uit te sluiten, maar op deze leeftijd is het lastig 

om over ‘niet-waarneembare’ zaken te praten. Jongeren moeten haast verantwoording afleggen 1670 

naar elkaar om uit te leggen waarom ze voor religie ‘kiezen’. Ze kunnen niet meer eenvoudig 

terug vallen op een traditie of een erkende autoriteit. Voor jongeren zelf is het ogenschijnlijke 

contrast tussen ‘geloof en wetenschap’ (ofwel de titel van het examenboek: ‘rede en religie’) niet 

eenvoudig te begrijpen. Ze noemt tevens de sociale druk in een groep omdat mensen ‘stoer willen 

doen’. Leeftijdsgenoten maken het dan niet eenvoudig  om te geloven, het moet wel geaccepteerd 1675 

worden in de groep. Over het algemeen is die acceptatie en dat respect er bij generatie Y, maar 

er zijn altijd uitzonderingen.  

 

Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt ze dat veel van die elementen te maken hebben met 1680 

steun of liefde. ‘Iedereen wil soms wel een houvast hebben’. Sommige religieuze elementen zijn 

volgens haar vooral voor de gezelligheid, daar is verder weinig religieus aan te noemen (zoals het 
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vieren van Kerst). Volgens haar komen veel religieuze elementen voort uit imitatie. Als persoon 

X een kaars aansteekt voor een overleden persoon en daar steun uit haalt, dan kan persoon Y dat 

ook gaan doen. Het vieren van Kerst is ook een soort imitatie. Omdat iedereen Kerst viert ga je 1685 

dat zelf ook doen. Zo volg je bepaalde elementen en rituelen die dus niet meer per se religieus 

hoeven te zijn voor jezelf.  

Met deze vraag probeer ik te achterhalen hoe niet-religieuze jongeren aankijken tegen, van 

oorsprong, religieuze rituelen. Volgens Eline hebben die elementen te maken met steun of liefde. 

Het zou interessant zijn om nader te onderzoeken of we hier met ‘impliciete religie’ te maken 1690 

hebben (waar Zondervan ons op wijst). Eline geeft aan dat bepaalde tradities vooral voor de 

gezelligheid zijn, zoals Kerst. Hier heb ik eerder ook al wat over geschreven, toen noemde zij dit 

ook al. Zoals ik schreef: de ervaring lijkt belangrijker te worden dan de religieuze inhoud. Zij 

noemt hier een nieuw element in haar verhaal: imitatie. In wezen doelde ze daar ook op toen ze 

zei dat jongeren vaak alleen nog maar geloven als hun ouders ook geloven. Hier noemt ze 1695 

specifiek het woord imitatie. Dit geeft het belang aan van de cultuur en van de sociale omgeving. 

Als mensen in een cultuur leven waar je knuffelberen neerlegt als een bekend persoon is 

overleden, dan wordt dat normaal en gaat iedereen dat doen. Dit is een heel interessant punt; het 

geeft aan hoe oude religieuze rituelen in een nieuwe jas worden gestoken en dus niet meer per se 

religieus hoeven te zijn. Dit is de ‘grondige gedaanteverandering van religie’ waar Zondervan 1700 

ons op wijst. Ook hier de discussie waar de grens van religie ligt. M.i. is het neerleggen van 

knuffelberen ‘uit eerbied en liefde voor die persoon’ nog steeds religie, het hangt er naar mijn 

idee vanaf wat je intentie is.  

 

Analyse van religie 1705 

Eline krijgt bij het horen van het woord ‘religie’ eerder negatieve dan positieve associaties. Ze 

moet al snel denken aan oorlog en aan heftige discussies. Ze vindt het negatief dat religie soms zo 

wordt opgelegd, ook al wil je er zelf niets mee te maken hebben.  

Het is opvallend dat Eline eerder een negatief dan een positief gevoel bij religie heeft. Dit 

verklaart ze zelf door op oorlogen en heftige discussies te wijzen. In de media komt religie vaak 1710 

ter sprake op een negatieve manier. In het nieuws horen jongeren vaak over oorlogen die met 

godsdienst te maken hebben, of ze lezen erover op internet of in de krant. Als je zelf niet bent 

opgegroeid in een religieuze traditie en niet zo goed weet op welke manier het positief voor jezelf 

(en anderen)  kan zijn, dan ken je dus voornamelijk de negatieve kant van religie (uit het nieuws).  

 1715 
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Het positieve aan religie is volgens Eline dat mensen (ook in haar omgeving) steun hebben aan 

hun geloof en dat ze er echt door getroost worden. Volgens haar is dat ook een belangrijke functie 

van religie; steun en troost. Daarnaast denkt ze dat sommige mensen religieus zijn om hun ouders 

niet teleur te stellen. Dan komt het niet echt uit henzelf, maar zijn ze religieus omdat ze zo zijn 

opgegroeid en om teleurstelling te voorkomen.  1720 

Eline ziet ook een positieve kant  aan religie, dit maakt ze bijvoorbeeld mee in haar directe 

omgeving. Mensen hebben steun aan het geloof en worden erdoor getroost. Dat is weer die 

functionele kant van religie waar ze eerder ook over sprak. Ze noemt hier een nieuw punt wat 

betreft religie: sommige mensen zijn religieus om hun ouders niet teleur te stellen! Ze schreef 

eerder in het interview dat mensen vooral religieus zijn als hun ouders dat ook zijn (daar legde ze 1725 

al een verband tussen religie en opvoeding) maar hier noemt ze het zeer expliciet. Ze nuanceert 

wel, dit geldt niet voor iedereen. Uit de manier waarop ze erover spreekt blijkt dat ze mensen die 

echt vanuit zichzelf geloven meer waardeert dan mensen die alleen geloven om hun naasten niet 

teleur te stellen. Deze echtheid en authenticiteit spelen een belangrijke rol binnen generatie Y.  

 1730 

Eline haalt haar levensvisie uit haar ‘levensplan’. Ze heeft veel dingen die ze nog wil gaan doen 

en die ze in haar leven wil bereiken. Dat geeft haar moed, dat geeft haar leven zin. Ze ervaart 

troost en steun vooral bij haar familie, vrienden en vriendje. Heel soms bij leraren. Ze vindt het 

heel belangrijk in het leven dat je een soort doel hebt, dat je weet wat je wilt bereiken en echt 

bezig bent met de toekomst. Normen en waarden zijn heel belangrijk voor haar, ze wil haar 1735 

kinderen later ook absoluut meegeven hoe je met mensen en de maatschappij om moet gaan op 

een goede manier. De genoemde aspecten die voor Eline heel belangrijk zijn in het leven, zou ze 

wel religie kunnen noemen. Mensen geloven volgens haar in zichzelf en in het feit dat ze iets 

voor andere mensen kunnen betekenen. Dat is heel belangrijk voor mensen volgens haar, en dat 

zou ze wel religie willen noemen. Geloof in jezelf en in de ander. ‘Mensen die aan elkaar liefde 1740 

en warmte kunnen geven, zijn een soort ‘God’ voor de ander’.  

Familie en vrienden zijn heel belangrijk voor Eline (o.a. kenmerk van generatie Y). Daar haalt zij 

steun en troost vandaan. Een doel in het leven is erg belangrijk voor haar. Daarnaast hecht ze 

veel waarde aan de manier waarop je met mensen en de maatschappij omgaat. In deze 

‘levensvisie’ van Eline kunnen we een vorm van impliciete religie ontdekken, die zij zelf expliciet 1745 

weet te maken als ik er op doorvraag. Het religieuze hieraan is dat mensen in zichzelf geloven en 

in het feit dat ze iets voor anderen kunnen betekenen. Mensen kunnen zo voor elkaar ‘religieus’ 

zijn omdat ze elkaar liefde en warmte kunnen geven. Zij noemt dat heel mooi dat je een ‘God’ 

voor de ander kan zijn. Dan klopt deze visie gelijk met haar definitie van religie, waar ook een 



 

58 

God in voorkomt. Zij vertaalt of vervormt de religie op deze manier helemaal naar de mensen 1750 

zelf, in het contact onderling zit een verborgen ‘religie’. Als Eline het over haar levensdoel/visie 

heeft, dan komt daar ook in naar voren dat het heel belangrijk is om een goed mens te zijn voor 

elkaar. Dit staat in de top 3 van levensdoelen in het onderzoek ‘Godsdienst?Lekker belangrijk!’. 

Ook haar godsbeeld sluit aan bij de top 3 van godsbeelden: ‘er bestaat een hogere macht’. 

De functie van geloof die Eline o.a. noemt staat in dat zelfde onderzoek ook in de top 3, ‘de moed 1755 

niet verliezen’. "a deze vraag (wat Eline belangrijk vindt in het leven) kunnen we het antwoord 

vergelijken met de antwoorden van het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’. De 

antwoorden zijn daar ingedeeld in verschillende configuraties. Als we bestuderen in welke 

configuratie het antwoord van Eline zou passen, dan komen we uit bij de volgende configuraties: 

‘de respectvollen’. Eline geeft duidelijk aan dat ze respect heeft voor mensen die geloven, ze 1760 

houdt rekening met anderen en laat iedereen in zijn/haar waarde. Zelf gelooft ze niet. Dit sluit 

aan bij de configuratie ‘de neutralisten’, namelijk dat iedereen gelooft wat hij/zij zelf wilt, je bent 

vrij om te kiezen. Daarbij is het wel zo dat sommige mensen geloven omdat hun ouders geloven. 

Eline waardeert het als mensen zelf kiezen en daar dan ook voor gaan. Deze eigen keuze wordt 

erg gewaardeerd binnen de generatie Y. 1765 

 

2) Bernard (m), Havo, 15 jaar, 3iftarlake college, Maarssen 

 

Achtergrond en school 

Bernard is niet religieus opgevoed en noemt zichzelf niet religieus. Zijn vader is zelf wel religieus 1770 

opgevoed, maar dat heeft hij niet doorgegeven aan Bernard. Achteraf is hij daar wel blij mee. Hij 

is wel gedoopt en ze vieren bijvoorbeeld ook gezellig Kerst, maar verder doen ze niks met religie. 

Zo kan hij zelf bepalen hoe hij er over denkt en staat hij er meer open tegenover.  

Bernard geeft aan dat hij niet religieus is opgevoed, en hij is zelf ook niet religieus. Het is 

opvallend dat één  van zijn ouders wel religieus is opgevoed, maar dit niet doorgeeft aan de 1775 

kinderen. Waarschijnlijk betekent het geloof voor zijn vader niet zo veel meer, anders had 

Bernard er waarschijnlijk wel meer van mee gekregen. Hij is blij dat hij nu alle vrijheid heeft om 

zelf te kiezen en er open tegenover staat. Hij is wel gedoopt, dit komt misschien nog voort uit de 

religieuze opvoeding van zijn vader. Hij is meer uit traditioneel oogpunt gedoopt, net als dat ze 

Kerst vieren uit traditie. Dat is niet echt religieus voor hem, het is gewoon een gezellig feest. 1780 

Religie betekent heel weinig voor hem. 
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Bernard geeft aan dat hij niet zoveel van religie af weet. Hij weet wel een aantal belangrijke 

dingen, maar dat is dan vooral van de godsdienstlessen op school. Zijn school is officieel 

christelijk, maar dat merk je volgens hem eigenlijk nergens aan. Er wordt wel godsdienstles 1785 

gegeven op school, die lessen gaan over allerlei religies. Er is ook een dagopening op school, 

maar die is niet echt religieus volgens Bernard. Dat zijn meer alledaagse verhaaltjes met een 

moraal, die verhalen horen niet echt bij een bepaalde religie. Hij vindt het wel goed dat ze op zijn 

school aandacht besteden aan religie, het is toch belangrijk dat je er iets vanaf weet. Hij vindt het 

ook wel leuk om over andere religies te leren. Het is goed dat ze er aandacht aan besteden, ook 1790 

voor de gelovige mensen. Maar hij benadrukt dat er niet teveel aandacht aan geschonken moet 

worden op school, want dat zou voor de niet-gelovigen niet zo fijn zijn. Dus de godsdienstlessen 

zijn eigenlijk wel genoeg, wat betreft het religieuze aspect van zijn school. Het is interessant dat 

de verschillen tussen de godsdiensten aan het licht komen. 

De meeste kennis die Bernard heeft van religies, komt van de godsdienstlessen op school. Hij 1795 

noemt zijn school niet echt religieus ‘omdat de godsdienstlessen over allerlei religies gaan’, en 

omdat ‘de verhalen van de dagopening niet echt bij een bepaalde religie horen’. Dit is opvallend; 

Bernard verbindt het feit dat zijn school niet zo religieus is dus aan het feit dat er niet één 

duidelijke religie naar voren komt. Hier zou ik uit af kunnen leiden dat religie voor Bernard gelijk 

is aan ‘godsdienst’, en dat er dan sprake moet zijn van bepaalde gewoontes/gedachtes die bij die 1800 

godsdienst horen. In die zin is zijn school niet zo religieus. We zullen zo zien of deze stelling van 

mij terug is te vinden in zijn definitie van religie. Hij vindt het interessant om iets over religies te 

leren op school, maar niet teveel. Dat zou voor de niet-gelovigen niet fijn zijn. Dit is een 

bijzondere stelling waar ik niet te snel aan voorbij wil gaan. Bernard geeft hier impliciet aan dat 

de godsdienstlessen fijn zijn voor (en aansluiten bij) de gelovige mensen, en dat er niet teveel 1805 

aandacht aan geschonken moet worden voor de niet-gelovigen. Terwijl hij eerder zij dat de 

godsdienstlessen op zijn school over allerlei religies gaan. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn: de 

godsdienstlessen zijn heel algemeen en voornamelijk op ‘kennis’ gericht, maar het moet niet 

teveel worden want dan is het niet fijn meer. Waarschijnlijk vindt Bernard de godsdienstlessen 

precies genoeg zo (daar gaat het immers over de ‘objectieve’ kennis van het geloof) en moet de 1810 

school verder geen aandacht aan religie besteden. Wellicht dat we verderop in het interview 

kunnen achterhalen wat zijn beeld van religie is, uit dit gedeelte lijken we op te kunnen merken 

dat het meer negatief dan positief is. Hij wil er immers niet te veel mee geconfronteerd worden. 

 

 1815 
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Definitie 

Religie is de manier waarop mensen in (een vorm van) God geloven. Dat kun je op verschillende 

manieren doen. Iedereen gelooft op zijn of haar eigen manier en iedereen heeft weer andere 

handelingen die daarbij horen, zoals bidden bijvoorbeeld. Het hoort bij een religie om heel 1820 

bewust met bepaalde gedachten en handelingen om te gaan.  

Deze definitie brengt bepaalde punten aan het licht. We zullen de analyse langs lopen volgens de 

theorie die ik in deel 1 heb beschreven. De definitie is voornamelijk fenomenologisch, Bernard 

beschrijft wat er allemaal bij een religie moet horen. Een God, handelingen, en bewust omgaan 

met gedachten en handelingen. Dan heb je een religie volgens hem. Het is moeilijk om n.a.v. deze 1825 

definitie te bepalen of het meer gericht is op de zingevings- of verklaringsdimensie. Daar zegt hij 

zelf niet veel over in de definitie. Als we bestuderen of het meer op de ervaring of op de inhoud is 

gericht, dan zou ik haast zeggen dat het even belangrijk is. Hij noemt zowel religieuze 

handelingen (ervaring) als religieuze gedachten (inhoud). Als we naar de punten van Leezenberg 

kijken, kunnen we het volgende concluderen. Zijn definitie gaat niet specifiek over één  religieuze 1830 

traditie. Hij geeft aan dat iedereen op zijn/haar eigen manier gelooft, dit kan op verschillende 

manieren. De definitie is ook niet echt monotheïstisch. Hij heeft het wel over God, maar daar zegt 

hij bewust bij ‘een vorm van’ God. Dit is niet polytheïstisch te noemen, dus sluit hij enkele 

religies hiermee uit. Het derde punt gaat over de verwarring van religie met instituties. Dit is niet 

aan de orde bij Bernard, hij noemt niets over een religieus gebouw o.i.d. De woorden die 1835 

Bernard geeft aan zijn definitie zijn modern. Hij houdt zijn definitie heel open en breed. Bernard 

geeft heel duidelijk aan dat het bij een religie hoort om ‘bewust’ met gedachten en handelingen 

om te gaan. Dit sluit aan bij het vorige punt dat we geanalyseerd hebben, namelijk de verbinding 

die Bernard lijkt te leggen tussen ‘religie’ en ‘godsdienst’ en dat er sprake moet zijn van 

bepaalde gewoontes/gedachtes die bij een godsdienst horen om iets religie te noemen (daarom 1840 

noemt hij zijn school niet zo religieus). Deze stelling lijkt te kloppen als we zijn definitie ernaast 

leggen; je kan pas van religie spreken als men bewust met bepaalde handelingen en gedachten 

omgaat.  Als we kijken naar de dimensies van Smart dan kunnen we het volgende opmerken: 

Bernard heeft oog voor de praktisch rituele dimensie. Hij noemt bepaalde handelingen die bij een 

religie horen. Verder zijn er amper elementen uit de dimensies van Smart terug te vinden in zijn 1845 

definitie. Daarmee kunnen we concluderen dat hij zijn definitie wel open laat (‘iedereen gelooft 

op zijn of haar eigen manier’) maar dat zijn definitie niet erg breed is en niet veel aspecten 

benoemd. Waarschijnlijk zal hij het wel noemen als ik het hem voorleg, maar het gaat hier om de 

definitie die vanuit hem zelf komt.  

 1850 
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Religie in de omgeving 

Bernard praat wel eens met anderen over religie. Vooral met zijn vader, omdat die Gereformeerd 

is opgevoed. Met zijn vrienden praat hij nooit over religie. Er zit niemand in de vriendengroep 

van Bernard die religieus is, hij praat daar echt nooit over.  

Ik begrijp uit het verhaal van Bernard dat hij heel zelden over religie spreekt en dan met name 1855 

binnen zijn familie (vooral zijn vader). Zijn vader is zelf religieus opgevoed, dus die weet wel wat 

af van religie. Met vrienden praat hij er nooit over. Dat geeft hij zelfs twee keer duidelijk aan in 

het interview. Zijn vrienden zijn niet religieus, en ik begrijp van Bernard dat het gewoon niet 

belangrijk is voor hem en zijn leeftijdsgenoten. "iet belangrijk genoeg om het erover te hebben. 

In deze leeftijdsfase zijn rolmodellen en leeftijdsgenoten erg belangrijk. Als religie op dat gebied 1860 

geen rol speelt, dan zullen jongeren minder snel vanuit zichzelf religie gaan verkennen en 

ontdekken. Uit het verhaal van Bernard is op te merken dat hij geen binding met een religie heeft 

(commitment) maar dat hij ook niet bezig is met het verkennen en ontdekken van religie 

(exploratie). In dit geval kunnen we spreken van de difussion fase, volgens de theorie van Marcia. 

In deel 2 van de scriptie heb ik een link gelegd tussen een ‘smalle’ definitie van ‘religie’, en 1865 

weinig exploratie op het gebied van religie. Deze link lijkt in het verhaal van Bernard te kloppen. 

  

Volgens hem is er wel respect voor mensen die geloven, iedereen moet dat gewoon zelf weten. 

Maar zijn vrienden geloven allemaal niet. ‘Ik denk dat het moeilijkste aan religie is dat je jezelf 

aan allemaal regels moet houden’. Dit is volgens hem erg moeilijk voor jongeren, zij willen dat 1870 

vaak niet. Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet 

religieus zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Bernard dat dit vooral te maken heeft met 

bepaalde gewoontes. Mensen voeren bepaalde handelingen uit omdat het een gewoonte is, dit 

hoeft niet altijd religieus te zijn.  

Bernard heeft het hier over respect. Dit is zeer herkenbaar voor de generatie Y. Wat hem moeilijk 1875 

lijkt aan religie is ‘dat je je aan regels moet houden’. Dit is moeilijk voor jongeren geeft hij aan. 

Dat laatste is heel begrijpelijk als we ons verdiepen in de generatie Y. Jongeren willen vrij zijn, 

ze willen zich niet aan regels houden. ‘Moeten’ is geen populair woord voor de generatie Y. 

Evenals het feit dat ze geen autoriteit boven zich willen hebben staan, iedereen is gelijkwaardig. 

"u komen we terug op het eerste punt dat Bernard hier noemt: als je religieus bent moet je je aan 1880 

allemaal regels houden. Blijkbaar heeft hij een dusdanig beeld van religie dat er veel regels bij 

horen. Dit sluit aan bij zijn stelling dat de school niet heel religieus is (want ze hebben niet veel 

religieuze regels, en in de uiterlijke vorm is religie nauwelijks terug te vinden op zijn school). 

Ook vinden we aansluiting bij zijn definitie: religie heeft te maken met bewuste handelingen en 



 

62 

gedachten. ‘Iedereen heeft andere handelingen die bij religie horen, zoals bidden’. Bernard gaat 1885 

er sterk vanuit dat religie je iets oplegt, dat je bepaalde handelingen moet verrichten en je aan 

bepaalde regels moet houden. Deze vorm van religie spreekt hem niet aan, daar heeft hij niks 

mee. Het zal moeilijk zijn om bij iemand als Bernard een vorm van impliciete religie op het spoor 

te komen, aangezien dat niet aansluit bij zijn eigen definitie van religie.  

 1890 

Analyse van religie 

Bernard krijgt bij het woord ‘religie’ eerder negatieve dan positieve associaties in zijn gedachte. 

Hij vindt het negatief dat sommige mensen religie te serieus nemen, ‘zoals moslims die het beeld 

van een paradijs hebben’. Volgens hem is het helemaal niet goed om zo letterlijk aan het geloof 

vast te houden, daar krijg je alleen maar nare dingen en oorlogen van.  1895 

Zoals al bleek uit voorgaande opmerkingen van Bernard, heeft hij eerder een negatief dan een 

positief beeld van religie. Hij vindt het niet goed als mensen religie te serieus nemen, wat we op 

moeten vatten als ‘te letterlijk’ volgens zijn voorbeeld. Volgens hem ontstaan er oorlogen en nare 

dingen door mensen die te letterlijk aan het geloof vasthouden. Dit beeld komt 

hoogstwaarschijnlijk voort uit een beeld dat hij heeft gecreëerd door de media. Daar zijn vaak 1900 

oorlogen te zien, en er zijn een hoop discussies gaande op religieus gebied (heel actueel 

bijvoorbeeld de film ‘Fitna’ van Geert Wilders).  

 

Het positieve aan religie is volgens hem dat het gemaakt is voor mensen die ergens in willen 

geloven. Religie biedt zo een mogelijkheid om ergens in te kunnen geloven en zo met iets anders 1905 

bezig te zijn dan alleen deze wereld. Mensen die religieus zijn zoeken volgens hem iets om hun 

problemen naar af te schuiven. Dat is een belangrijke functie van religie, evenals het feit dat 

mensen er een goed leven uit proberen te halen. Door religie kunnen sommige mensen een beter 

leven hebben dan dat ze geen religie hebben. Maar Bernard heeft dat zelf niet nodig op die 

manier.  1910 

Religie is ‘gemaakt om ergens in te kunnen geloven’. Het is in zijn ogen een soort uitweg om even 

met iets anders bezig te zijn dan alleen deze wereld. Dit impliceert dat religie voornamelijk 

gericht is op ‘buiten-wereldse’ zaken, zoals een God. Mensen die religieus zijn zoeken iets om 

problemen op af te schuiven in zijn ogen. Dit is thuis te brengen in de verklarende dimensie, 

religie zou zo problemen kunnen verklaren. Daarnaast zien we hier voor het eerst dat Bernard 1915 

een functionele kant van religie ter sprake brengt. "amelijk ‘het afschuiven van problemen’ en 

‘er een goed leven uit halen’. Hij heeft dit zelf niet nodig. Bernard ziet religie als iets ‘extra’s in 

het leven’ naar mijn idee, om zo even ‘met iets anders bezig te kunnen zijn’. 
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Bernard haalt de genoemde functies van religie zelf vooral uit de omgang met mensen. Daar 1920 

krijgt hij energie en kracht van. Bernard vindt het belangrijk in het leven om zo min mogelijk 

stress te hebben. Verder vindt hij vrienden heel erg belangrijk. Het gaat hem wat ver om deze  

levensmotto’s ‘religie’ te noemen, maar het is wel iets waar je in kunt geloven. Dus in zekere zin 

zou het wel kunnen. Het zou een religie te noemen zijn als je er heel bewust aan gaat denken de 

hele dag, want dat hoort bij een religie.  1925 

Zijn ‘levensdoel’ (zo min mogelijk stress en goede omgang met vrienden) komt niet expliciet naar 

voren in het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’. Zijn godsbeeld komt ook niet duidelijk 

naar voren, aangezien hij wel ‘God’ noemt in zijn definitie, maar aangeeft dat hij daar zelf niet in 

gelooft. Hij noemt zichzelf niet religieus en heeft geen godsbeeld. De functie van religie die hij 

geeft, komt ook niet voor in de top 3 van het onderzoek. Laten we eens kijken naar de 1930 

verschillende configuraties op het gebied van ‘levensdoel’. De visie van Bernard sluit aan bij de 

‘respectvollen’(respect voor mensen die gelovig zijn), de ‘ neutralisten’ (iedereen mag doen wat 

hij/zij wilt, mensen moeten zelf weten of ze gelovig zijn of niet) en de categorie ‘ik  geloof niet’ 

(het speelt voor hem geen rol in zijn leven). 

 1935 

3) Anne (v), Havo, 16 jaar, Bonifatius college, Utrecht 

 

Achtergrond en school 

Anne is religieus opgevoed; Doopsgezind (protestants). ‘Niet heel erg hoor, met bidden aan tafel 

enzo, maar gewoon een beetje’. Het belangrijkste is dat ze elke zondag met haar ouders mee gaat 1940 

naar de kerk. Ze geeft aan dat ze nooit expliciet heeft nagedacht over deze keuze van haar ouders, 

het is gewoon zo gelopen. Ze is er wel blij mee. Vroeger zou ze zichzelf niet echt religieus 

hebben genoemd, toen had ze daar nog niet echt bewust over nagedacht. Pas sinds de laatste 5 

jaar ongeveer zou ze zichzelf religieus noemen. Ze is er bewust mee bezig, en het is echt haar 

eigen keuze geworden. Ze is tegenwoordig erg betrokken bij haar kerk, en gaat naar verschillende 1945 

bijeenkomsten.  

Anne geeft aan dat ze religieus is. Dat is iets van de laatste 5 jaar ongeveer, het is nu haar eigen 

keuze geworden. Het is mooi dat ze dat zo bewust aangeeft. Haar ouders zijn ook religieus, zij is 

religieus opgevoed. Ze gaat elke zondag naar de kerk. Ze zou zichzelf eerst niet religieus noemen 

(dit zou betekenen dat ze gewoon mee gaat naar de kerk ‘omdat het nu eenmaal een gewoonte is’ 1950 

of, zoals we in een ander interview lazen ‘om haar ouders niet teleur te stellen’), maar nu is het 

haar eigen keuze geworden. Ze heeft er dus echt over nagedacht en is er bewust mee bezig 
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geweest. "u is ze erg betrokken bij de kerk. We kunnen vaststellen dat ze zeker een binding heeft 

met religie (commitment). Ook heeft ze bewust nagedacht over religie en kiest er nu zelf voor om 

religieus te zijn. De mate van exploratie is niet af te leiden uit dit interview, maar we kunnen uit 1955 

haar woorden afleiden dat ze er wel mee bezig is geweest en veel over na heeft gedacht. Dit zou 

betekenen dat ze met exploratie bezig is geweest op gebied van religie. We zouden haar in de 

achievement fase van Marcia kunnen plaatsen. In deel 2 van de scriptie hebben we in veel 

onderzoeken kunnen lezen dat de kerkgang bij jongeren sterk afneemt, jongeren zijn niet meer 

geïnteresseerd in de geïnstitutionaliseerde vormen van religie. Anne gaat naar de kerk en heeft 1960 

het daar naar haar zin, dit is opvallend als we de onderzoeken ernaast leggen. Ook binnen het 

beeld van de generatie Y is het opvallend dat ze erg betrokken is bij de kerk en naar verschillende 

bijeenkomsten gaat. Ze ziet het niet als een verplichting en heeft blijkbaar geen moeite met 

verschillende gezagsverhoudingen binnen de kerk. Dit hangt uiteraard van het kerkgenootschap 

af, hier ga ik niet verder op in.  1965 

 

Anne zegt dat ze redelijk veel van religies af weet, ze zou wel weten welke God en welk boek bij 

welke religie hoort. Ook heeft ze wel verstand van verschillende religieuze feesten. Wat betreft 

haar eigen religie weet ze er ‘op haar eigen manier’ veel vanaf (wat voor haar belangrijk is), maar 

ze geeft aan dat ze de Bijbel bijvoorbeeld niet zo goed kent. Haar school is katholiek, maar daar 1970 

merk je eigenlijk niet zoveel van. Er staat wel een beeld met wat kaarsen erbij. Zo af en toe steekt 

ze daar een kaarsje aan, maar dat is niet echt heel fijn om op school te doen. ‘Je wordt dan toch 

een beetje aangekeken op een rare manier’. Verder heeft ze elke week godsdienstles, dat vindt ze 

wel heel fijn. Anne vindt het interessant om meer te leren over andere religies. Daar staat ze 

volledig voor open.   1975 

Ze weet naar eigen zeggen redelijk veel van religies af. Ze vindt de godsdienstlessen op school 

fijn, ze wil graag meer leren over andere religies. "aast haar eigen religie is ze zeer 

geïnteresseerd in andere religies. Ze geeft aan dat ze ‘redelijk veel’ af weet van haar eigen religie 

(christelijk), maar meer wat voor haar zelf belangrijk is. Haar school is katholiek, maar dat is 

niet duidelijk te merken. Ze noemt de kaarsen die je op kan steken, dit is een duidelijke religieuze 1980 

handeling die men uit kan voeren in de school. Zij vindt dat niet prettig, ze merkt een druk van 

leeftijdsgenoten. Zoals we al eerder bespraken is de rol van leeftijdsgenoten erg belangrijk in 

deze fase van de identiteitsontwikkeling. Anne kiest bewust voor haar geloof, maar merkt de 

‘druk’ van leeftijdsgenoten die niet geloven op het moment dat haar eigen religie tot uiting komt. 

Ik begrijp hieruit dat ze het liever voor zichzelf houdt en er niet graag over praat met 1985 

leeftijdsgenoten. 
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Definitie  

Religie is ‘iets’ waar je jezelf bij thuis voelt. Je kunt kracht vinden in religie. Bij religie hoort naar 

de kerk gaan. Er moet ook een God bij zitten, het heeft te maken met geloof in een God (en 1990 

iedereen ervaart die God anders). Een religie heeft muziek en gebed nodig. Die elementen zitten 

in elke religie, anders kun je het geen religie noemen. 

De definitie die Anne geeft van religie is erg breed, ze noemt veel verschillende elementen. Je 

kunt er kracht vinden (functioneel), bij religie hoort naar de kerk gaan (institutie), ‘er moet ook 

een God bij zitten’, en muziek en gebed. Dit is interessant om naast de dimensies van Smart te 1995 

leggen. Eerst bestudeer ik de punten van Leezenberg. Ten eerste is het lastig om te ontdekken of 

ze deze definitie heeft gemaakt op basis van één  traditie, of dat deze definitie voor meerdere 

tradities geldig zou kunnen zijn. In eerste instantie lijkt de definitie geschikt voor één traditie, 

namelijk de traditie waar zij zelf in staat. Binnen het Christendom is er sprake van het geloof in 

een God, men gaat naar de kerk, er is muziek en gebed. Aan de andere kant geeft ze aan dat 2000 

religie te maken heeft met geloof in een God (iedereen ervaart die God anders). Dit zou ook in 

andere tradities kunnen gelden. Evenals muziek en gebed, dit is ook in vele tradities terug te 

vinden. Het enige punt waardoor deze definitie vooral aansluit bij de christelijke traditie, is het 

feit dat ze het over de kerk heeft. Ten tweede is haar Godsbeeld in deze definitie monotheïstisch. 

Dit is beperkend, enkele religies zullen zich hier niet in kunnen herkennen. Ten derde noemt zij 2005 

een geïnstitutionaliseerde vorm van religie in haar definitie: de kerk. Het begrip ‘religie’ mag 

volgens Leezenberg niet worden verward met geïnstitutionaliseerde vormen ervan. 

De definitie van Anne is redelijk ‘traditioneel’ op het gebied van religie, met andere woorden, uit 

de definitie is een duidelijke religieuze traditie op te merken. Laten we eens naar de dimensies 

van Smart kijken. De praktische rituele dimensie komt in haar definitie aan de orde. Hier gaat het 2010 

om bepaalde vaste gebruiken en rituelen, en die noemt zij ook (naar de kerk gaan, muziek, 

gebed). De emotionele dimensie komt ook aan de orde, ze geeft aan dat ‘je kracht kunt vinden in 

religie’.  

De verhalende dimensie komt niet echt naar voren in haar definitie, hoewel ze wel ‘gebed en 

muziek’ noemt. In muziek kunnen ook verhalen verteld worden, dus dit is wat mij betreft een 2015 

twijfelgeval. De doctrinaire dimensie hangt hier sterk mee samen. Leerstellingen worden hier 

belangrijk. Die noemt zij niet in haar definitie, maar als bepaalde leerstellingen terug komen in 

de gezongen liederen, dan past het wel in haar definitie. De sociale dimensie komt ook in haar 

definitie naar voren; mensen komen samen in een kerk om daar met hun geloof bezig te zijn. De 

materiele dimensie zou in dit geval ook de kerk kunnen zijn, maar waarschijnlijk niet. Bij de 2020 
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materiële dimensie gaat het meer om de kerk als bijzonder gebouw op zichzelf. Anne bedoelt met 

de kerk in haar definitie meer ‘de plaats om samen te komen rondom religie’. De enige dimensie 

die echt niet naar voren komt in haar definitie is de morele dimensie, de waarden van religie. Dit 

heeft ze niet expliciet genoemd. Verder komen bijna alle punten van Smart aan de orde, Anne 

heeft een brede definitie gegeven. Door de definitie van Anne ben ik een tegenstrijdigheid op het 2025 

spoor gekomen die ik hier even wil toelichten als zijspoor van de analyse. Er lijkt een contrast te 

zijn tussen de punten van Leezenberg (die aangeven waar je voor moet waken als je religie gaat 

beschrijven) en de punten van Smart (die de elementen weergeven die in een religie zitten). 

Voornamelijk op het gebied van de sociale dimensie, omdat het daar gaat over het samenkomen 

van mensen en de organisatie van een godsdienst. Met name die organisatie van een godsdienst 2030 

lijkt in strijd te zijn met het derde punt van Leezenberg: ‘verwar religie niet met 

geïnstitutionaliseerde vormen ervan’. Enig onderzoek wijst uit
71

 dat een ‘organisatie van een 

godsdienst’ niet per se een institutie hoeft te zijn. Andersom is dit wel het geval. Het contrast dat 

ik meende te bespeuren blijkt dus kleiner te zijn dan ik dacht. Ze spreken elkaar niet tegen, maar 

werken vanuit een verschillende invalshoek.  2035 

 

Religie en omgeving 

Anne praat wel eens over religie met haar familie of in de kerk. Maar niet echt met haar 

leeftijdsgenoten. Die laten haar wel in haar waarde, maar het voelt prettiger voor haar om het er 

niet te vaak over te hebben. Vaak begrijpen mensen haar niet. Anne kan zelf goed omgaan met 2040 

mensen die religieus zijn, als mensen maar niet fundamentalistisch worden. Ze kan er slecht tegen 

als mensen doen ‘of ze de enige waarheid bezitten en alle andere visies verkeerd zijn’. 

Anne geeft aan dat ze met familie en in de kerk wel over religie praat, maar niet met 

leeftijdsgenoten buiten de kerk. Ze laten haar in haar waarde (ze hebben respect voor haar visie) 

maar toch wil ze het er liever niet over hebben. Dit komt voort uit onbegrip bij mensen, dus zwijgt 2045 

ze er liever over dan het helemaal uit te moeten leggen. Anne kan er niet goed tegen als mensen 

fundamentalistisch worden. Dat is haar te extreem, voornamelijk omdat andere visies dan 

verkeerd zijn. Zij vindt het heel belangrijk om ruimte open te laten voor andere visies, zij laat 

andere mensen met andere visies in hun waarde. Hier blijkt uit dat religie in haar oogpunt een 

‘keuze’ is, en dat je mensen moet respecteren die een andere keuze hebben gemaakt. Dit sluit aan 2050 

bij het onderzoek van Zondervan, waar in staat dat religie steeds meer een individuele keuze aan 

het worden is. 

 

                                                 
71

 Winkler Prins Encyclopedie, bij het woord ‘Institutie’ 
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Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Anne dat die jongeren misschien steun zoeken voor 2055 

zichzelf. Of ze zijn er mee bezig omdat iets bijvoorbeeld een werelds feest is, zoals Kerst. ‘En als 

ze gaan vasten dan zou dat ook gewoon kunnen zijn omdat ze af willen vallen’. Kortom, eigenlijk 

is daar geen algemene term voor te verzinnen volgens Anne. Voor iedereen is het anders, iedereen 

is op een andere manier met religie of met religieuze gebruiken bezig. Eigenlijk willen jongeren 

‘geloof zonder een hoofdrolspeler’ (zoals God). Ze willen wel alles wat daar om heen hoort 2060 

binnen een geloof, maar niet vastzitten aan iets zoals God of bepaalde feiten en regels die in de 

Bijbel staan. Ze staan wel open voor geloof met alle dingen daaromheen. Volgens Anne komt het 

door alle verplichtingen dat religie niet aantrekt. Verplichtingen zoals naar de kerk gaan, daar 

hebben veel jongeren gewoon geen zin in. Of ze worden bang van die hoofdrolspeler (God). 

‘Misschien mogen ze dan niks meer verkeerd doen ofzo. Ze willen geen beoordeling op wie ze 2065 

zijn en geen verplichtingen. Ze willen niet vast zitten aan zo’n groep.’ 

Als functie van religieuze handelingen noemt ze ‘steun zoeken’. Als je niet religieus bent, kun je 

alsnog steun vinden in een oorspronkelijke religieuze handeling. Ze legt uit dat jongeren ‘geloof 

zonder hoofdrolspeler’ willen. Dit beeld dat ze schetst sluit heel mooi aan bij de theorie die we 

erover hebben gelezen en de eerder gehouden onderzoeken. Jongeren willen wel alles op 2070 

religieus gebied wat er omheen zit (zoals een kaarsje branden of gezellig Kerst vieren), maar 

geen verplichtingen. Deze zin sluit heel mooi aan bij de generatie Y: ‘jongeren willen geen 

beoordeling op wie ze zijn en geen verplichtingen, ze willen niet vast zitten aan zo’n groep’. Dit is 

waarschijnlijk heel herkenbaar voor veel jongeren.  

 2075 

Analyse van religie 

Anne heeft over het algemeen niet zoveel met het woord ‘religie’. Ze heeft meer met het woord 

‘geloof’. Religie doet haar denken aan regels en geschriften zoals de Bijbel. ‘Geloof’ is veel 

persoonlijker, dat gaat er echt om hoe je zelf gelooft.  

Anne geeft hier aan dat ze niet veel heeft met het woord ‘religie’, het doet haar niet veel. Religie 2080 

heeft voor haar veel te maken met regels en geschriften. Dit spreekt haar niet aan. Het woord is 

te zwaar beladen, zouden we kunnen concluderen. Anne geeft zelf de voorkeur aan het woord 

‘geloof’, dat vindt ze persoonlijker. Deze ‘zware’ opvatting van het woord ‘religie’ zijn we eerder 

tegen gekomen in de interviews. 

 2085 

De negatieve kant aan religie is voor Anne het fundamentalisme. Het positieve is dat religie 

mensen bij elkaar kan brengen.  
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Het fundamentalisme heeft Anne eerder genoemd als negatief punt. Het positieve is dat religie 

mensen bij elkaar kan brengen, dat is een functionalistische dimensie van religie. In een tijd vol 

van individualisme en secularisatie wordt hier als positief punt genoemd ‘dat religie mensen bij 2090 

elkaar kan brengen’. Wellicht is dit een reactie op een tijd vol individualisme, het kan prettig zijn 

om juist rond een thema als ‘religie’ bij elkaar te komen en het daar goed te hebben.  

Jongeren uit de generatie Y zijn erg gericht op gezelligheid, en het accepteren van anderen in de 

groep. Het punt dat Anne noemt (het brengt mensen bij elkaar) is een belangrijk punt, hoewel het 

niet zeker is dat zij hier op de ‘gezelligheid’ doelt die we bij de generatie Y tegenkomen. 2095 

 

Mensen zijn volgens Anne voor een groot gedeelte religieus omdat ze dat hebben meegekregen 

van huis uit. Opvoeding speelt een grote rol. Mensen zijn ook religieus als ze meer zoeken dan dit 

leven hier op aarde. Religie kan antwoorden geven aan mensen. Het kan ook kracht en steun 

geven. ‘Als je religieus bent, dan heb je altijd het besef dat er iemand (geen mens) naar je 2100 

omkijkt. Dat kan bescherming geven.’  

Het is al eerder genoemd in de interviews: mensen die religieus zijn omdat ze dat hebben 

meegekregen. Dit lijkt erg vanzelfsprekend te zijn voor veel jongeren, het blijkt nauwelijks voor te 

komen dat iemand religieus is terwijl hij/zij geen religieuze ouders/opvoeding heeft. Anne noemt 

hier naast ‘kracht’ en ‘steun’ nog een nieuwe functie van religie: het kan antwoorden geven aan 2105 

mensen. En bescherming. Dit is een zingevende functie van religie. 

 

Anne haalt zelf ook kracht uit haar geloof. Daarnaast haalt ze veel kracht uit de omgang met 

dierbare mensen, uit de natuur en uit alledaagse dingen waar ze van kan genieten. Het is voor haar 

belangrijk om je goed te realiseren dat je leeft, dat moet je niet te snel voorbij laten gaan. Verder 2110 

vindt zij het erg belangrijk om mensen te respecteren en in hun waarde te laten. Goed luisteren 

naar elkaar is daarbij van groot belang. Je zou deze levensvisie volgens haar ook religie kunnen 

noemen, maar dan geen algemene religie wat voor meerdere mensen geldt. Dit zou alleen een 

religie ‘voor haarzelf’ kunnen zijn. ‘Voor mij zijn die punten religie en voor een ander niet. Maar 

waarom religie?’ Onder religie verstaan we volgens Anne iets wat je zelf beleeft en voelt. Als je 2115 

met religie bezig bent, dan besef je voor jezelf dat je ‘dieper in gedachte’ bezig bent met iets waar 

je kracht uit kunt halen. Dat is religie, je wilt die kracht vasthouden omdat het fijn is. Religie 

heeft volgens haar te maken met fijne gedachten die kracht geven. Je bent dicht bij jezelf op zo’n 

moment. Dit kan ook plaatsvinden in groepsverband. ‘Je bent samen en je beleeft een mooie 

gebeurtenis, dat kan in een kerk, maar dat hoeft niet eens. Toch beleef je met elkaar dat er meer 2120 

is, en dat je dat met elkaar voelt en begrijpt.’ Religie is iets dat je in jezelf beleeft, je kunt dan niet 
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precies verwoorden wat je precies voelt. Het is er gewoon. Iets dat ontstaat buiten onszelf om, 

maar wel wat we beleven in onszelf. ‘Misschien hoort muziek daar ook wel bij. Een gevoel wat 

bij je opkomt, wat niet te beschrijven is voor de ander. En voor iedereen is dat een ander 

muziekstuk.’  2125 

Anne haalt kracht uit haar geloof, uit de omgang met dierbare mensen, de natuur, en alledaagse 

dingen waar ze van geniet. Dit is een mooi overzicht van waar zij kracht uit put. Religie is hier 

een onderdeel van. Ze vindt dat je het leven niet te snel voorbij moet laten gaan. Daarnaast is het 

belangrijk om mensen te respecteren (generatie Y) en goed te luisteren. Deze levensvisie kan je 

volgens haar religieus noemen, maar dan alleen voor haarzelf. Hier zijn we een klein spoortje 2130 

impliciete religie op het spoor. Zij noemt de elementen hierboven ‘religieus’ voor zichzelf. 

Iemand anders zou dit niet snel religieus noemen, het is niet als zodanig herkenbaar. Zij zou het 

zelf wel religieus kunnen noemen voor haarzelf. Anne beschrijft heel nauwkeurig waarom ze dit 

religie zou noemen. Het is iets dat ‘van buitenaf’ wordt veroorzaakt (God?) maar wat ze van 

binnen ervaart. Ze ervaart heel bewust een soort kracht, dat zou zij religie noemen. Hier raken 2135 

we de term impliciete religie, wie weet komen we impliciete religie eerder op het spoor als we 

vragen naar de dingen waar jongeren kracht uit putten. Voor Anne is de religieuze ervaring zeer 

belangrijk, dit vinden we terug bij James en Schleiermacher Als we de configuraties bekijken dan 

komt de visie van Anne overeen met die van ‘de theïsten’ (God is belangrijk voor haar), ‘de 

respectvollen’(ze heeft respect voor gelovigen en laat iedereen in zijn/haar waarde) en‘de 2140 

neutralisten’ (iedereen gelooft op zijn/haar eigen manier, er is niet 1waarheid die men elkaar op 

moet leggen). 

 

4) Marit (v), Havo, 16 jaar, Bonifatius college Utrecht 

 2145 

Achtergrond en school 

Marit is niet religieus opgevoed. Ze heeft wel altijd op katholieke scholen gezeten, maar dat was 

niet bewust wegens het geloof. Dat was gewoon omdat het praktisch beter uitkwam. Ze noemt 

zichzelf niet religieus. Ze vindt het wel goed dat haar ouders haar niet religieus hebben opgevoed, 

zo kan ze zelf in alle vrijheid kiezen wat ze wil. Haar ouders hebben wel dingen vertelt over het 2150 

geloof, puur voor de kennis. Marit is heel blij dat haar ouders er zo open tegenover staan. ‘Ik heb 

het niet zo met al die geloven...’.  

Marit is niet religieus en ook niet religieus opgevoed. Dit lijkt te kloppen met het beeld dat tot nu 

toe geschetst is in de andere interviews: als de opvoeding niet religieus is, dan zijn de meesten 

zelf ook niet religieus. Ze is blij dat ze zelf in alle vrijheid kan kiezen wat ze wil. Dit impliceert dat 2155 
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mensen die religieus zijn opgevoed niet zelf in vrijheid kunnen kiezen wat ze willen. In dit eerste 

stukje wordt religie eigenlijk al verbonden met ‘verplichtingen’. Het woord krijgt gelijk iets 

zwaars hierdoor. Marit heeft haar kennis op het gebied van religie van school (katholieke school) 

en ze praat er wel eens over met haar ouders. 

 2160 

Marit weet naar eigen zeggen niet zo heel veel af van religies. Ze weet een aantal dingen van haar 

ouders en ook wat dingen van de godsdienstlessen op school. En op de basisschool kreeg ze een 

kinderbijbel met Kerst, daar heeft ze ook wel eens in gekeken. De school van Marit is katholiek. 

Eigenlijk merk je dat niet zo erg, Marit geeft aan dat er geen dagopening is. Er is wel een ruimte 

waar je kaarsjes aan kunt steken, bij een beeld van St.Bonifatius, de naamheilige van de school. 2165 

Ze heeft het idee dat niemand daar echt gebruik van maakt, het staat er meer voor de sier. Er is 

wel eens een reis georganiseerd naar Taizé in Frankrijk, maar verder merk je eigenlijk nergens 

aan dat de school katholiek is. Marit vindt dit wel prima, volgens haar is bijna niemand gelovig 

op de school. Daar heeft zij deze school ook niet voor gekozen. ‘Er zitten haast meer moslims dan 

katholieken hier op school’. Daarom vindt ze het wel goed dat je niet heel duidelijk merkt dat de 2170 

school katholiek is. Dat zou anders voor de moslims en de niet-gelovigen niet zo fijn zijn.  

Marit geeft aan dat je niet echt merkt dat haar school katholiek is. Het enige is de ruimte met de 

kaarsjes, die zijn we eerder in de interviews ook al tegen gekomen. Volgens haar staat het daar 

voor de sier. Eerder in dit onderzoek zijn we iemand tegen gekomen die daar (op dezelfde school) 

wel eens een kaarsje brandt, maar zich daar niet prettig bij voelt. "u lezen we dat het nauwelijks 2175 

gebruikt wordt en er meer voor de sier staat. Op die manier verdwijnt de rituele functie ervan en 

wordt het meer een object dan een handeling. De functie en de ontwikkeling van dit 

‘kaarsenmonument’ opzich is eigenlijk al een onderzoek waard. Het is tevens de vraag welke rol 

de leeftijdsgenoten hier in spelen. Sociaal gezien zou het kunnen dat je ‘uit de toon valt’ als je 

daar een kaars gaat branden. Volgens Marit is bijna niemand gelovig op de school. Ze vindt het 2180 

fijn dat de school niet zo katholiek is, dat zou anders voor de moslims en de niet-gelovigen niet zo 

fijn zijn. Dit impliceert dat niet-gelovigen zoals zij liever niet teveel in aanraking komen met 

religies, omdat ze er zelf niks mee hebben. Het is me eerder opgevallen in de interviews dat 

jongeren aangeven dat ze ‘respect hebben voor mensen die geloven’ maar dat ze (als ze zelf niet 

religieus zijn) er liever niks mee te maken hebben zelf. Waarschijnlijk vinden ze het prima als een 2185 

gelijkwaardig persoon op privé-gebied religieus bezig is, maar zodra de school religie gaat 

‘opleggen’ van bovenaf (generatie Y houdt niet van gezag) is het niet prettig.  

 

Definitie 
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Religie is iets waar je in gelooft. Dat kan van alles zijn... bijvoorbeeld in één God, of in meerdere 2190 

Goden, of in het feit dat er voorouders in beeldjes zitten (van die Afrikaanse stamreligies). Het 

moet wel bovennatuurlijk zijn, in het echt bestaat het niet. Bij een religie horen ook regels, die 

voor een grote groep mensen gelijk zijn.   

Marit noemt 2 essentiële dingen in haar definitie.’Het geloof in iets bovennatuurlijks’ en ‘regels’. 

Het is niet goed te achterhalen of religie voor haar meer verklarend of zingevend (of beide) is. Ze 2195 

geeft een fenomenologische definitie, ze beschrijft wat ‘religie’ is en noemt daarbij wat 

belangrijke kenmerken. Als we naar de punten van Smart kijken, dan herkennen we de volgende: 

de morele dimensie of de doctrinaire dimensie (er horen regels bij een religie. Als die regels 

voortvloeien uit een normen en waardestelsel dan hoort het bij de morele dimensie. Als die regels 

voortvloeien uit de verhalende dimensie dan hebben we meer te maken met leerstellingen. Dit 2200 

hangt uiteraard met elkaar samen). Tevens zien we de sociale dimensie terug: de groep mensen 

die Marit noemt. Als laatste zien we een klein element van de materiële dimensie terug (producten 

die van emotionele waarde kunnen zijn voor mensen, zoals de beeldjes waar goden in kunnen 

zitten). Laten we de punten van Leezenberg eens bestuderen, m.b.t. de definitie van Marit. Zij is 

de eerste tot nu toe die rekening houdt met polytheïstische godsdiensten. Dat valt direct op. 2205 

Verder noemt ze geen religieuze  instituties en ze gaat ook niet uit van één traditie. Wat dat 

betreft trapt ze niet in de ‘valkuilen’ waar we volgens Leezenberg voor moeten waken in de 

definiëring van religie. Haar definitie is erg breed en veel religies zouden zich erin moeten 

kunnen vinden. Het enige punt is dat ‘religie’ bij haar erg lijkt op ‘godsdienst’, voornamelijk 

omdat er regels zijn die voor een grote groep mensen gelijk zijn. Een individu dat ‘op zijn/haar 2210 

eigen manier religieus is’ zal moeilijk te plaatsen zijn binnen haar definitie. Ook zij koppelt 

religie aan regels, dit hebben we eerder zien gebeuren. Waarschijnlijk is ze hierom blij dat ze niet 

religieus is opgevoed, omdat ze anders ‘aan regels had moeten voldoen’ volgens haar eigen 

definitie. Deze afkeer tegen regels is weer te plaatsen binnen de generatie Y. Jongeren willen 

graag gelijkwaardig zijn aan elkaar en hebben moeite met regels die opgelegd worden.  2215 

 

Religie en omgeving 

Marit praat wel eens met moslims over religie. Dat is vooral interessant op momenten dat hun 

godsdienst opvalt, bijvoorbeeld tijdens de Ramadan. Dan hebben ze het er wel over. Verder heeft 

ze het wel eens over religie als er iets religieus in het nieuws is dat veel aandacht trekt. Zoals de 2220 

film van Wilders, daar heeft ze het wel over. Met haar ouders praat ze heel af en toe over religie, 

vooral als het met het nieuws te maken heeft. En verder natuurlijk met de godsdienstles op 

school.  
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Marit heeft het wel eens met leeftijdsgenoten over religie. Met name als er opvallende dingen 

gebeuren om haar heen, die met religie te maken hebben. Het nieuws is voor haar een grote 2225 

aanleiding om over religie te praten, verder zijn er niet heel veel aanleidingen. Waarschijnlijk 

gaan haar gesprekken over religie voornamelijk over actuele gebeurtenissen. 

 

Volgens Marit denken haar leeftijdsgenoten hetzelfde over religie als zij. Het maakt ze allemaal 

niet echt uit, het is niet zo belangrijk. Marit vindt het knap als mensen het volhouden om religieus 2230 

te zijn. Vooral omdat je je dan aan bepaalde regels moet houden. Regels die normaal eigenlijk 

niet hoeven, maar die dan wel moeten van je geloof (zoals bidden, of bepaalde kleding dragen). 

Ze vindt het wel knap als mensen dat volhouden, dat lijkt haar niet altijd eenvoudig. ‘Een 

hoofddoek is best heel warm in de zomer!’ Soms vindt ze dat religie wel erg ver gaat. 

Bijvoorbeeld als mensen er echt afhankelijk van worden, als ze zelf niet meer goed nadenken of 2235 

echt niet meer zonder kunnen. Het verschil tussen religie en cultuur is voor haar niet altijd even 

duidelijk. Sommige verschijnselen hebben misschien meer met cultuur dan met religie te maken, 

zoals Kerst. 

Religie doet er eigenlijk niet toe bij haar en haar leeftijdsgenoten. Ze vindt het wel knap als 

mensen het ‘volhouden’ om religieus te zijn, voornamelijk door de regels. Hier valt het weer op 2240 

dat jongeren ‘religie’ heel sterk associëren met ‘regels’ en verplichtingen. Het is in de ogen van 

Marit iets wat je vol moet zien te houden, het lijkt haar waarschijnlijk heel erg zwaar. Daarom 

vindt ze het knap van mensen die religieus zijn. Als mensen erg afhankelijk worden en niet meer 

zonder religie kunnen, dan gaat het haar te ver. Ook hier valt me op dat religie wordt gezien als 

‘extra’s buiten de gewone maatschappij om’. Het lijkt haast of het prima is als mensen er zelf wat 2245 

aan hebben, als ze anderen maar niet lastig vallen en als ze nog maar wel zonder religie kunnen. 

Marit relativeert dit beeld wat door te wijzen op de verwarring ‘cultuur en religie’. Sommige 

fenomenen zijn tegenwoordig meer onderdeel geworden van de cultuur dan dat mensen het uit 

religieus oogpunt naleven. Ze noemt hier het Kerstfeest. Voor haar is dit waarschijnlijk meer 

cultuur dan religie. Het is nu eenmaal een gegeven in deze cultuur dat iedereen Kerst viert. 2250 

 

Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Marit dat dit vooral voortkomt uit nieuwsgierigheid. 

Jongeren doen die dingen vooral uit nieuwsgierigheid, maar ook bijvoorbeeld uit respect voor 

anderen die dat wel belangrijk vinden. Het kan volgens Marit ook zo zijn ‘dat jongeren twijfelen 2255 

of er iets hogers bestaat’. Soms branden ze dan een kaarsje of bidden ze, voor ‘als er toch iets 

blijkt te zijn’. Dan is het meer voor de zekerheid, het kan toch geen kwaad...  
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Marit geeft aan dat jongeren erg nieuwsgierig zijn, ook op religieus gebied. In de theorie lazen 

we terug dat jongeren tijdens hun identiteitsontwikkeling bezig zijn om hun eigen plaats te zoeken 

(ook op het gebied van religie) en de grenzen aan het verkennen zijn. "ieuwsgierigheid hoort 2260 

daar zeker bij. Marit noemt ook respect voor anderen die het wel belangrijk vinden. Respect is 

een kernwoord, wat we telkens terug zien keren. Jongeren zijn soms bezig met religieuze rituelen 

uit ‘zekerheid en twijfel’. Ze weten niet zeker of er iets is, dus kun je beter het zekere voor het 

onzekere kiezen. Maar dan wel uit vrije wil, het is op dat moment een keuze van de jongere zelf. 

 2265 

Het is erg moeilijk om je als religieuze jongere aan regels te houden. Ook lijkt het niet makkelijk 

voor Marit om je religie (met alle regels) altijd vol te houden als je ziet dat andere mensen iets 

wel mogen doen. Marit denkt dat jongeren meestal niet religieus zijn omdat je je dan aan allemaal 

regels moet houden. ‘Je mag heel veel dingen niet als je religieus bent, dat roept bij mij veel 

weerstand op’.  2270 

Ook hier botst Marit op de regels die bij een religie horen. Dit is voor haar een grote drempel, 

het lijkt haar niet makkelijk. Zij heeft het idee dat jongeren meestal niet voor religie kiezen omdat 

ze zich dan aan regels moeten houden. Dit zijn we eerder tegengekomen in de interviews; regels 

zijn moeilijk voor jongeren. Marit geeft hier opnieuw aan dat religie erg verbonden is met regels, 

‘je mag veel dingen niet als je religieus bent’. Dit geeft impliciet aan dat Marit meer een negatief 2275 

dan een positief gevoel over religie heeft. Het lijkt er ook bij haar op dat religie een ‘groot en 

zwaar woord is, vol regels’.  

 

Analyse van religie 

Marit staat redelijk neutraal tegenover ‘religie’, maar het geeft haar toch eerder een negatief dan 2280 

een positief gevoel. Ze vindt het niet goed dat religie soms zo radicaal is. Ze wijst 

fundamentalisme zwaar af.. Ze vindt het ook niet goed als mensen heel erg afhankelijk worden en 

bij allerlei gebeurtenissen zeggen ‘vertrouw maar op God, het komt wel goed’. Daar kan ze niet 

zo goed tegen, dan lijkt het of je als mens zelf niks meer in te brengen hebt. Dan is het alsof alles 

van God afhangt, dat kan ze niet goed begrijpen.  2285 

Zoals we al uit haar eerdere opmerkingen konden concluderen staat Marit eerder negatief dan 

positief tegenover religie. Het is voor haar een ‘zware’ term, verbonden aan veel regels. Ze wijst 

radicaliteit en fundamentalisme af. Ook een te grote afhankelijkheid wijst ze af, met name als het 

lijkt of mensen zelf niks meer in te brengen hebt. Ze kan er niet tegen als het lijkt of alles van God 

afhangt. Dit is eigenlijk door te trekken naar het feit dat jongeren uit de generatie Y geen gezag 2290 

boven zich willen hebben. Ze kunnen niet tegen een autoriteit. Op het moment dat je God ziet als 
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een Gezaghebber/een Autoriteit, dan is het te verklaren dat ze daar niet goed tegen kan. Ze hecht 

veel waarde aan haar eigen denkwijze en wil zich niet zomaar ‘overgeven’ aan een Ander’. Het 

godsbeeld dat zij hier schetst lijkt op het godsbeeld ‘de mensen hebben God uitgevonden om 

verantwoordelijkheid op af te schuiven’ uit het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’. Zij 2295 

kan er niet goed tegen als mensen op die manier met religie omgaan.  

 

Ze vindt het positief dat religieuze mensen wel een soort houvast hebben voor het leven. Ze 

hebben iets om voor te leven, dat lijkt haar wel weer fijn. Het is wel duidelijk en het neemt een 

hoop twijfel weg. Mensen die religieus zijn hebben een houvast. Ook kunnen ze dingen 2300 

makkelijker verklaren, en ze krijgen er steun door. Vooral als er iets niet goed gaat in hun leven, 

dan hebben mensen er wel steun aan. 

‘Houvast’ is een belangrijke functie van religie volgens Marit. Veel mensen ervaren houvast, ze 

hebben iets om voor te leven. Geloof geeft mensen een soort zekerheid. Dit staat ook in de top 3 

van ‘functie van het geloof’ in het hierboven genoemde onderzoek, 65% van de jongeren denkt 2305 

hier net zo over. Ze noemt hier ook de verklaringsdimensie van het geloof, en de functie ‘mensen 

krijgen steun door het geloof’. In eerste instantie was ze voornamelijk gericht op de 

fenomenologische dimensie in het interview, maar later noemt ze steeds meer aspecten van de 

functionele dimensie. 

 2310 

Marit zegt dat het toch vooral ook een stuk opvoeding is. ‘Ik denk dat de meeste mensen religieus 

zijn omdat ze dat mee krijgen met hun opvoeding’. Marit is niet religieus, zij haalt haar 

levensvisie/kracht uit de omgang met vrienden en familie. Dat vindt ze heel erg belangrijk. 

Religieuze mensen doen dat volgens haar ook wel, maar die hebben nog iets extra’s omdat ze 

religieus zijn. Maar contact met vrienden en familie is volgens haar voor iedereen een belangrijke 2315 

basis. Marit gelooft niet zo in allerlei religieuze verhalen, ze blijft liever bij wetenschappelijke 

theorieën. ‘Ik zou nooit kunnen geloven dat de wereld in zeven dagen is geschapen’.  

Hier komt het thema ‘opvoeding’ weer aan de orde. Ook Marit geeft aan dat de meeste mensen 

religieus zijn omdat ze dat met hun opvoeding mee krijgen. De kracht van de sociale omgeving 

komt hier naar voren, die blijkt zeer belangrijk te zijn in de ontwikkeling op de visie van religie. 2320 

Ze gelooft niet zo in de letterlijke opvatting van de Bijbel, ze houdt het liever bij de wetenschap. 

Hier lijkt ze aan te geven dat ‘religie’ te maken heeft met ‘onverklaarbare verhalen’. Hier kan ze 

niks mee. Marit wijst op het belang van vrienden en familie. Dat is voor haar een heel belangrijke 

basis. Dit blijkt voor iedereen uit generatie Y heel erg belangrijk te zijn. Als we naar de 

configuraties uit bovengenoemd onderzoek kijken, dan past dit heel erg bij ‘Geloof 2325 
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niet/Onbelangrijk’. Mensen die niets met geloof hebben, geven volgens het onderzoek bijna 

allemaal aan dat familie en vrienden heel belangrijk voor ze zijn. Ook geven ‘niet-religieuze’ 

mensen vaak aan ‘te geloven in de theorie van Darwin’ en in de wetenschap. Dit vinden we ook 

terug bij Marit.  

 2330 

Voor Marit zijn er twee dingen heel erg belangrijk in het leven: vriendschap en muziek. Het 

belangrijkste is volgens haar dat je doet wat je leuk vindt, dat je je goed voelt. En dat je op elkaar 

kunt vertrouwen. Deze visie zou zij geen religie noemen. Religie is iets vastigs, religies hebben 

regels en verhalen. Dit is geen religie te noemen omdat het voor iedereen anders is. Het zijn ook 

geen regels, het is iets persoonlijks dat alleen voor haar zelf belangrijk is. 2335 

Zoals hierboven als staat beschreven zijn vrienden voor haar heel belangrijk. Dit is o.a. een 

belangrijk kenmerk van de huidige generatie Y. Muziek is ook heel erg belangrijk voor Marit. Het 

is belangrijk om te doen wat je leuk vindt, zodat je je goed voelt en op elkaar kunt vertrouwen. In 

het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’ vinden we deze visie duidelijk terug in de 

volgende configuratie: ‘Genieters’. Het belangrijkste in het leven voor genieters is plezier en 2340 

gelukkig zijn en doen wat je leuk vindt. Deze levensvisie herkennen we in de visie van Marit. Zij 

zou dit geen religie noemen om twee redenen. Het is voor iedereen anders, en ten tweede: er 

zitten geen regels aan verbonden, het is persoonlijk. Dit sluit aan bij de analyse van de definitie 

die zij gaf: voor haar staat vast dat er regels bij een religie horen. Zonder regels geen religie.  

 2345 

5) Rosanne (v), Havo, 16 jaar, Bonifatiuscollege Utrecht 

 

Achtergrond en school 

Rosanne is katholiek opgevoed. Ze is gedoopt, heeft haar eerste communie gevierd, maar heeft 

niet voor het vormsel gekozen. Bij haar thuis bidden ze voor het eten, en ze vieren natuurlijk de 2350 

gebruikelijke feesten door het jaar heen. Verder ging ze vroeger mee naar de kerk, maar sinds een 

jaar of drie heeft ze daar niet zoveel trek meer in. Haar ouders laten haar vrij in de keuze om naar 

de kerk te gaan, dit levert geen problemen op. Rosanne vindt het wel goed dat haar ouders hun 

eigen geloof en overtuiging aan haar door hebben gegeven. Het is voor haar ouders belangrijk, 

dus ze begrijpt dat het een deel van de opvoeding is. Rosanne zou zichzelf niet echt religieus 2355 

noemen. Vroeger wel, maar tegenwoordig heeft ze er niet zoveel meer mee. Ze benadrukt wel een 

paar keer in het interview dat ze in een hemel gelooft, dit staat voor haar vast. Ze gelooft niet in 

een scheppingsverhaal. Als iemand vraagt wat voor geloof ze heeft dan zegt ze katholiek, maar ze 

geeft aan dat ze niet praktiserend gelovig is. 
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Rosanne zou zichzelf niet echt religieus noemen, maar het is te merken dat ze daarover twijfelt. 2360 

Ze weet het niet echt zeker, ze zegt het niet met overtuiging. Vroeger was ze wel religieus, ze is 

katholiek opgevoed. Ze begrijpt die keuze van haar ouders, aangezien het voor hen wel belangrijk 

is. Ze heeft aardig wat katholieke rituelen meegemaakt vanuit haar jeugd, maar op het moment 

dat ze zelf iets bewust kon kiezen (het vormsel) heeft ze dit niet gedaan. Bij haar thuis speelt 

religie een rol, ze bidden voor het eten en vieren de jaarfeesten. Haar ouders laten haar vrij in de 2365 

keuze om naar de kerk te gaan, daar heeft ze tegenwoordig niet veel trek meer in. Dit past in het 

beeld van de gelezen theorie, jongeren gaan steeds minder vaak naar de kerk. Het was voor mij 

erg opvallend dat ze een paar keer noemde ‘wel in de hemel te geloven’. Dit lijkt in contrast te 

staan met het feit dat ze zichzelf niet echt gelovig noemt. Ze twijfelt er niet aan dat de hemel 

bestaat. Het valt mij op dat een jongere die zo aan het denken is over religie en midden in een 2370 

identiteitsontwikkeling zit waarin ze grenzen opzoekt en waarin de rol van leeftijdsgenoten 

belangrijk is, zo duidelijk kiest voor het geloof in de hemel. Dit lijkt een vrij ‘traditioneel’ begrip 

te zijn, wat je in eerste instantie niet zou verwachten bij jongeren van die leeftijd.  

Ze geeft aan wel katholiek te zijn, maar niet praktiserend gelovig. Dit benadrukt ze enkele keren. 

Wellicht dat de mening van leeftijdsgenoten hier een rol in speelt. 2375 

 

Rosanne geeft aan best veel van religies af te weten. Dat komt vooral door de godsdienstlessen, 

maar ook door dingen die ze er zelf over heeft gelezen uit interesse. Haar school is officieel 

katholiek, maar dat merk je maar een klein beetje. Er is een plek waar je een kaarsje kan branden, 

dat is eigenlijk het enige. Niet iedereen is gelovig, geeft ze aan. Er worden wel godsdienstlessen 2380 

gegeven ‘maar misschien wordt dat wel op elke middelbare school gegeven, dat weet ik eigenlijk 

niet’. Ze vindt het wel goed hoe de school met religie omgaat, ze is blij dat de school niet heel 

religieus is. ‘Dat we moeten bidden ofzo, nee, daar moet ik niet aan denken’.  

Rosanne weet veel van religies af, ook uit eigen interesse. Hier zouden we uit kunnen concluderen 

dat ze bezig is met exploratie. Ze geeft aan ‘niet echt gelovig te zijn’ (twijfel) en ze leest zelf veel 2385 

over religies. Ze is duidelijk bezig met een verkenning op dit gebied (met de bijgaande ‘afzetting’ 

tegen de religieuze traditie waar haar ouders in staan). Er is nog geen sterke binding op religieus 

gebied waar te nemen. Dit kunnen we binnen de theorie van Marcia plaatsen in de moratorium 

fase. Het is voor haar niet echt duidelijk te merken dat de school katholiek is. Er is een plek waar 

je kaarsen kan branden, daar blijft het wel bij (dit hebben we eerder gehoord in de interviews). 2390 

Ze is blij dat de school niet heel religieus is, dat ze bijv. moeten bidden. Hier komen we een punt 

tegen dat ons bekend in de oren gaat klinken zo onderhand. Ze legt de nadruk op ‘moeten’ 

bidden. Religieus = bijv. moeten bidden. Hier valt weer op hoe religie verbonden wordt met 
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bepaalde regels en verplichtingen. In mijn ogen is dat meer ‘godsdienst’, maar het 

definitieverschil tussen ‘religie’ en ‘godsdienst’ laat ik verder buiten beschouwing in deze 2395 

scriptie. Dat is een nieuw onderzoek waard. We zullen uit haar definitie op kunnen merken of het 

klopt dat ze religie met regels associeert. 

 

Definitie 

Religie is een reden voor iemand om voor te leven. Het is datgene waar iemand in gelooft, qua 2400 

buitenmenselijke dingen. Er hoort meestal ook wel een plek of gebouw bij. 

Er kunnen meerdere goden bij horen, of één God, of bijvoorbeeld alleen een sterk geloof in de 

natuur. Religie heeft vooral veel te maken met verplichtingen, veel regels. En er moet ook een 

geschiedenis bij horen, een verleden. Eigenlijk een oorsprong, elke religie heeft een oorsprong in 

het verleden, iemand is ermee begonnen. 2405 

De definitie van Rosanne is erg breed, ze heeft er duidelijk goed over nagedacht. Religie kan 

volgens haar zin geven aan het leven, het is een ‘reden voor iemand om voor te leven’. Hier 

herkennen we de zingevende functie van religie. Haar definitie is voornamelijk fenomenologisch, 

ze gaat erg beschrijvend te werk en noemt verschillende elementen die in een religie aanwezig 

moeten zijn. Als we kijken naar de dimensies van Smart, dan kunnen we de volgende dimensies 2410 

herkennen in de definitie van Rosanne: De praktisch rituele dimensie (gebruiken en rituelen. Zij 

noemt dit ‘regels en verplichtingen’, dit grenst eraan maar is niet exact hetzelfde. Dit is dus een 

twijfelgeval), de emotionele dimensie (de reden om voor te leven, dit heeft te maken met de 

betekenis van de religieuze ervaringen), de verhalende dimensie (dit noemt ze niet heel duidelijk, 

maar ze geeft wel aan dat een religie een geschiedenis heeft, een verleden. Aangezien dat 2415 

verleden toch bekend moet zijn in het heden, heeft dit te maken met het doorgeven van verhalen. 

Althans, dat kan ik voorzichtig concluderen uit haar opmerkingen), de doctrinaire dimensie 

(leerstellingen zijn belangrijk, dit vloeit voort uit de regels en verplichtingen die Rosanne noemt. 

Dit hangt uiteraard samen met de morele dimensie, waarin een waardensysteem belangrijk is. 

Dat heeft ook te maken met regels en verplichtingen), de materiële dimensie (ze noemt het 2420 

gebouw of de plek die belangrijk is in een religie. Dat zouden we ook de sociale dimensie kunnen 

noemen, ware het niet dat ze niet aangeeft dat die plek belangrijk is omdat er mensen 

samenkomen. Ze noemt alleen de plek, of het gebouw). Als we naar de punten van Leezenberg 

kijken, dan houdt Rosanne rekening met de meeste  punten. Ze gaat niet uit van één traditie en ze 

houdt ook rekening met polytheïstische religies. Ik twijfel over het derde punt: de 2425 

institutionalisering. Ze noemt wel een gebouw (ev. de kerk), maar ze zegt daarbij:‘een plek of 

gebouw’. Dit duidt niet heel duidelijk op een geïnstitutionaliseerde vorm van religie, dus over het 
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algemeen verward ze dat niet met religie. Het taalgebruik van Rosanne past bij de generatie Y, ze 

noemt niet veel ‘traditionele’ termen en ze geeft aan dat er ‘regels en verplichtingen’ bij een 

religie horen. Dit bevestigd de stelling die we hierboven hadden beschreven. Het past bij 2430 

generatie Y om niet van verplichtingen en regels te houden. Het is de vraag hoe ze aan dat beeld 

komt, blijkbaar zijn ‘religie’ en ‘regels/verplichtingen’ voor haar erg verwant aan elkaar. Dit is 

haar eigen ervaring, dit heeft zij zo meegemaakt en dit ziet zij zo om zich heen. Ook voor haar 

geldt dat ‘religie’ een behoorlijk zwaar en beladen woord is, het vraagt nog al wat van je om 

religieus te zijn, zouden we kunnen concluderen uit haar visie.   2435 

 

Religie en omgeving 

Rosanne praat wel eens met haar ouders over religie. En soms met haar vrienden als er iets 

actueels in het nieuws is over religie. Verder praat ze er haast nooit over. Haar leeftijdsgenoten 

hebben volgens haar helemaal niks met religie. Rosanne kan opzich goed opschieten met 2440 

religieuze mensen, maar niet als ze extreem religieus zijn. Dat vindt ze geen fijne mensen, vooral 

als die mensen niks mogen. Bij haar in de straat woont een zeer streng gelovig gezin en die 

kinderen mogen bijna helemaal niks. ‘Dat is toch vreselijk...’.  

Rosanne heeft het wel eens met familie of vrienden over religie. Voornamelijk als het in de media 

is. Haar leeftijdsgenoten hebben niks met religie. Als we kijken naar de theorie over de 2445 

identiteitsvorming, dan is de beïnvloeding van de sociale omgeving (met name leeftijdsgenoten) 

best belangrijk in de periode van de adolescentie. Aangezien haar leeftijdsgenoten niks met 

religie hebben, is het voor te stellen dat het voor Rosanne niet eenvoudig is om in haar eentje een 

plek te vinden op religieus gebied. Ze is er wel in geïnteresseerd, en haar ouders zijn religieus, 

maar haar leeftijdsgenoten zijn dat niet. Ze twijfelt over religie. Het enige waar ze wel heel 2450 

duidelijk over is, is het bestaan van de hemel. Rosanne kan niet goed opschieten met mensen die 

extreem religieus zijn, mensen die niks mogen. Ook hier valt me op: extreem religieus = niets 

mogen. Hoe religieuzer, hoe minder mensen mogen en hoe meer regels er zijn waar ze zich aan 

vast moeten houden, lijkt het haast wel. Dit beeld wordt voor Rosanne bevestigd in het voorbeeld 

dat ze noemt (jongen bij haar in de straat die bijna niks mag). De sociale omgeving (ook 2455 

buurtbewoners in dit geval) dragen zeker bij aan haar beeldvorming van religie. 

 

Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Rosanne dat dit meer gewoontes zijn. Veel dingen doe 

je uit gewoonte, of omdat het in de cultuur zit, zoals het vieren van Kerst. ‘Je hebt dan toch vrij’. 2460 

Veel religieuze tradities en rituelen passen volgens Rosanne in de traditie, dat is meer gewoonte 
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en cultuur dan religie. Dit hebben we eerder gehoord in een interview, veel religieuze tradities 

zijn tegenwoordig meer cultuur geworden. Zij geeft het voorbeeld van Kerst. Op basis van dit 

interview en het vorige interview waarin dit werd gezegd, zouden we het volgende kunnen 

concluderen. Religieuze tradities en rituelen die een vanzelfsprekend onderdeel van de cultuur 2465 

zijn geworden, worden meer vanuit cultureel oogpunt dan vanuit religieus oogpunt gevierd. De 

‘vorm’ van het ritueel/de traditie lijkt belangrijker te worden dan de inhoud ervan. Hier kom ik in 

de eindconclusie op terug.  

 

Volgens haar zijn verplichtingen het moeilijkste element aan religie, veel jongeren kunnen dat 2470 

niet opbrengen. Het beeld dat bij de meeste religies de man boven de vrouw staat is ook moeilijk 

te accepteren voor velen.  

Zoals we al eerder in dit interview op konden merken, hangt religie voor Rosanne nauw samen 

met regels en verplichtingen. Dit is precies het punt volgens haar waar jongeren moeite mee 

hebben. Verplichtingen zijn moeilijk voor jongeren, met name als er sprake is van ongelijkheid 2475 

binnen religies. Dit sluit naadloos aan bij de generatie Y. Geen gezag, gelijkwaardigheid, respect 

voor de ander (ook het andere geslacht). Deze overtuigingen zijn volgens Rosanne in veel religies 

ver te zoeken, en daarom geeft zij aan dat het lastig is. 

 

Analyse van religie 2480 

Rosanne moet bij het woord ‘religie’ eerder aan negatieve dingen dan aan positieve dingen 

denken. Ze vindt het erg negatief dat veel mensen niks meer mogen en extreem gelovig zijn. Ook 

de oorlogen die met religie te maken hebben vindt ze vreselijk. Veel mensen gaan volgens haar 

veel te ver, die hebben allemaal ideeën die nergens op gebaseerd zijn. Er is veel ongelijkheid door 

religie. Ook zijn er volgens haar veel mensen die niet tolerant zijn.  2485 

Zoals we al konden voorspellen roept het woord ‘religie’ bij Rosanne eerder een negatief dan een 

positief gevoel op. Het negatieve vindt Rosanne dat mensen ‘niks meer mogen als ze extreem 

gelovig zijn’. Dit punt heb ik zojuist uitgebreid aan de orde gesteld. De godsdienstoorlogen vindt 

ze ook vreselijk. Dit beeld wordt m.i. zeer versterkt door de media, religie is daar eerder negatief 

dan positief in het nieuws. Ze noemt aardig wat dingen die negatief zijn aan religie, gebaseerd op 2490 

het nieuws en haar (sociale) omgeving. Jongeren zijn tegenwoordig erg snel op de hoogte van 

nieuws en de nieuwste ontwikkelingen. Er is veel informatie beschikbaar op internet. Deze nieuwe 

en snelle vorm van communicatie draagt ook zeker bij aan de beeldvorming op gebied van 

religie.  

 2495 



 

80 

Rosanne vindt het positief dat mensen door religie ergens bij horen en een stuk houvast hebben. 

Religie biedt een stuk houvast en saamhorigheid. Ze vindt het wel mooi om te zien hoe mensen 

samen komen in een kerk om daar te zingen en te bidden. Ze snapt ook best dat mensen in Afrika 

veel aan religie hebben, ze kan zich wel voorstellen dat het voor hun een groot lichtpunt is.  

Een positief punt is ‘saamhorigheid’ en ‘houvast hebben’. De ‘houvast en zekerheid’ die 2500 

religieuze mensen ervaren (wat betreft de functie van de religie) zien we bij 65% van de jongeren 

terug in het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’. Dit zien veel jongeren als een 

belangrijke functie van religie. Dit zien we terug bij Durkheim, hij  noemde ‘religie’ als 

belangrijk element voor de  bevordering van de sociale cohesie tussen mensen. 

Rosanne toont begrip voor mensen in Afrika die religieus zijn, voor hen is het een lichtpunt. Ik 2505 

concludeer uit deze opmerking het volgende. Mensen in Afrika hebben het moeilijker en zwaarder 

dan mensen in West-Europa. Als men het moeilijk en zwaar heeft, dan is religie een groot 

lichtpunt. Religie is volgens Rosanne dus vooral belangrijk voor mensen die het moeilijk hebben, 

op dat moment is religie een grote steun en houvast. Als we deze lijn doortrekken dan zou het 

betekenen dat mensen met wie het goed gaat, religie minder hard nodig hebben. Dit zou deels 2510 

aansluiten bij het beeld dat mensen in deze tijd van massaconsumptie minder behoefte hebben 

aan religie. Aan de andere kant moeten we materiele welvaart niet verwarren met emotionele en 

geestelijke welvaart. Iemand met heel veel materiële spullen kan alsnog een geestelijke leegte 

voelen. Rosanne  verbindt de noodzaak tot religie hier voornamelijk met  materiële armoede. 

 2515 

Volgens Rosanne zijn mensen vooral religieus om een stuk hoop te kunnen houden. Bijvoorbeeld 

als iemand niet meer leeft, dan kun je zeggen ‘die is bij God’. Ze geeft aan dat mensen vooral 

religieus zijn omdat het zo gelopen is, door hun opvoeding.  

‘Hoop’ is een andere functie die Rosanne toekent aan religie. De ‘hoop’ als functie van religie 

wordt door 80% genoemd in het onderzoek (dat wil zeggen: ‘de moed niet verliezen’). Gedurende 2520 

het interview vordert noemt Rosanne steeds meer functionele dimensies van religie. Deze functies 

zijn overwegend positief, maar lijken niet op te wegen tegen de negatieve punten die ze ter sprake 

brengt. Rosanne noemt hier een punt dat ze al eerder noemde: mensen zijn voornamelijk religieus 

omdat het zo gelopen is door de opvoeding. Het is bijzonder dat ze dat zegt, aangezien haar eigen 

opvoeding ook religieus is. Toch is zij niet echt religieus, ze twijfelt. Bij haar gaat het dus niet op 2525 

dat ze ‘religieus is omdat haar ouders dat zijn’.  

 

Rosanne haalt een hoop kracht uit familie en vrienden. Ze gelooft ook in de hemel, uit die 

gedachte put ze ook kracht. Verder gelooft ze dat er wel ‘iets’ is, maar dan geen persoon. Meer 
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een soort kracht. Een andere belangrijke bron vindt zij liefde, daar haalt ze ook veel kracht uit. Ze 2530 

vindt het heel belangrijk om zo leuk mogelijk te leven. Om het hier op aarde zo leuk mogelijk te 

hebben. Het is ook erg belangrijk dat je rekening houdt met andere mensen, dat je respect voor ze 

hebt. Deze dingen zou Rosanne geen religie. Iedereen heeft dit wel volgens haar, het is niet extra 

of heel speciaal. Het is niet ‘anders dan normaal’ en daarom zou je het geen religie kunnen 

noemen. Je zou het pas religie kunnen noemen als er bepaalde regels bij komen kijken waar je 2535 

veel rekening mee moet houden in je dagelijkse leven. Dat je moet bidden, of dat je naar de kerk 

moet gaan.  

Rosanne put kracht uit familie en vrienden. Dit is ons al eerder opgevallen in interviews, familie 

en vrienden zijn voor iedereen zeer belangrijk. Hier is nauwelijks een link te leggen met ‘wel 

religieus’ of ‘niet-religieus’, iedereen lijkt te noemen dat familie en vrienden erg belangrijk zijn. 2540 

We zouden hier hooguit kunnen concluderen dat familie en vrienden voor de generatie Y 

belangrijker zijn dan voor eerdere generaties, maar dat zou een ander onderzoek zijn. Daar ga ik 

in deze scriptie niet dieper op in. Rosanne put kracht uit het geloof in de hemel. Dit is opvallend 

voor een adolescent die niet echt religieus is. Waarschijnlijk geeft het haar veel rust en steun. Ze 

geeft aan wel te geloven in ‘iets’, al weet ze niet precies wat dat is. Geen persoon, meer een 2545 

kracht. Dit godsbeeld vinden we terug in de top 3 van het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker 

belangrijk!’. 46% van de ondervraagde jongeren gelooft in een ‘iets’ dat niet in woorden te 

vatten is. Liefde is voor Rosanne ook erg belangrijk. Ze wil zo leuk mogelijk leven. Als we kijken 

in het hierboven genoemde onderzoek naar de configuraties, dan zouden we Rosanne in kunnen 

delen bij de ‘respectvollen’ (respect voor anderen, rekening houden met andere), en de 2550 

‘genieters’ (een zo leuk mogelijk leven hebben waarin familie, vrienden en liefde erg belangrijk 

zijn). Deze ‘levensbronnen’ noemt zij geen religie, aangezien het niet anders is dan normaal. Er 

komen geen regels bij kijken dus is het geen religie. Dit beeld sluit volledig aan bij de rest van de 

analyse van haar interview.  

 2555 

6) Quintar (m), Havo, 16 jaar, Gregorius college, Utrecht 

 

Achtergrond en school 

Quintar is niet religieus opgevoed en noemt zichzelf niet gelovig. Hij vindt dat zijn ouders hun 

meningen goed aan hem hebben overgedragen. Hij geeft aan dat hij niet zo veel van religies af 2560 

weet. ‘Het boeit me niet’, hij interesseert zich niet in religie.  

Quintar is niet geïnteresseerd in religie. Hij is hier heel duidelijk over, en het is lastig om er bij 

hem echt goed dieper op in te gaan. Hij is niet religieus opgevoed. Ik krijg sterk de indruk dat hij 
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totaal niet met exploratie bezig is op het gebied van religie en dat hij ook geen bindingen heeft op 

dat gebied. Hier is sprake van de diffussion fase van Marcia. 2565 

 

Zijn school is officieel wel christelijk, maar hij zegt daar weinig van te merken. Er hangen wel 

kruisjes boven de deuren en ze gaan ook wel eens naar de kerk. Ook zijn er godsdienstlessen. Hij 

vindt het wel goed dat de school op die manier aandacht aan religie besteedt, maar zelf heeft hij er 

niks mee. 2570 

Quintar noemt een aantal elementen op van zijn school die met religie te maken hebben. Het zijn 

‘uiterlijke kenmerken’, als kruisjes boven de deuren, naar de kerk en godsdienstlessen. Over de 

inhoud weet hij niet veel te zeggen. Hij heeft er niks mee, maar vindt het goed dat de school er zo 

aandacht aan besteedt. Dit lijkt erop te wijzen dat hij respect heeft voor religieuze mensen, en 

vindt dat iedereen zelf moet weten wat hij/zij gelooft. Hier kom ik op terug. 2575 

 

Definitie 

Religie is het geloven in een hogere macht. Bij religie hoort een gebouw (bijvoorbeeld een kerk) 

waar mensen hun problemen kwijt kunnen 

De definitie van Quintar is smal te noemen. Hij noemt kortweg drie elementen. Een hogere 2580 

macht, een gebouw en een functie van dat gebouw (kwijt kunnen van problemen). Dat laatste 

zouden we een zingevende functie van religie kunnen noemen. Het is een functionele en 

fenomenologische  benadering, We kunnen twee dimensies uit het schema van Smart herkennen: 

de emotionele en de sociale dimensie. De andere dimensies laat hij buiten beschouwing, die lijken 

geen rol te spelen. Als we naar de punten van Leezenberg kijken, zien we het volgende. Ten eerste 2585 

spreekt Quintar niet echt vanuit éen traditie. Als voorbeeld noemt hij wel een kerk, maar dat is 

een voorbeeld. Uiteraard kunnen we niet bij elke religie spreken van een ‘religieusgebouw’, maar 

toch spreekt Quintar hier niet heel duidelijk vanuit één traditie. Als tweede punt kunnen we 

zeggen dat Quintar een monotheïstisch beeld heeft, aangezien ‘hogere macht’ in het enkelvoud 

staat geschreven. Ten derde noemt hij een kerk/gebouw als voorbeeld, maar dit stelt hij niet 2590 

duidelijk gelijk aan de term ‘religie’. We kunnen concluderen dat Quintar een traditioneel beeld 

heeft van religie, aangezien hij de elementen ‘kerk’ en ‘hogere macht’ als enige punten noemt in 

zijn definitie. Dit zijn traditionele termen, die niet aansluiten bij de belevingswereld van de 

generatie Y.  

 2595 

Religie en omgeving 
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Quintar praat eigenlijk nooit met iemand over religie, de enige momenten dat hij het er over heeft 

zijn de godsdienstlessen op school. De meeste leeftijdsgenoten geloven niet volgens Quintar. 

Daarom vindt hij de godsdienstlessen ‘ook meestal nutteloos’. Hij vindt dat mensen zelf moeten 

weten of ze religieus zijn, iedereen ‘heeft zijn eigen ding’. Hij vindt dat je niet negatief kan zijn 2600 

over iets waar iemand in gelooft, dat moet je gewoon respecteren.  

De godsdienstlessen op school zijn de enige momenten dat hij het over religie heeft, in zijn eigen 

‘leefwereld’ speelt het geen enkele rol. Zijn leeftijdsgenoten geloven niet, dus vindt hij 

godsdienstlessen meestal nutteloos. Dit impliceert dat godsdienstlessen alleen nuttig zijn voor 

mensen die religieus zijn. Quintar geeft aan dat iedereen ‘zijn eigen ding heeft’ en zelf moet 2605 

weten of hij/zij religieus is. Dit sluit aan bij het beeld dat hij eerder schetste in dit interview. Ook 

het woord ‘respect’ komt hier naar voren, zoals we al konden voorspellen. Hij staat er 

onverschillig tegenover. Hij verdiept zich niet in religie, en vindt het prima als mensen kiezen om 

religieus te zijn. Hij benadrukt dat religie een keuze is. Dit is kenmerkend voor generatie Y, 

waarin alles een keuze is. Religie is ook heel duidelijk een bewuste  keuze geworden. Aan de ene 2610 

kant zien we jongeren die zeggen: ‘als je religieus bent opgevoed dan ben je zelf ook eerder 

religieus’, aan de andere kant zien we jongeren die zeggen ‘religie is een hele bewuste 

individuele keuze’. Dit kan uiteraard samengaan. Als je religieus bent ‘omdat je zo bent 

opgevoed’, dan zien jongeren het nog steeds als een bewuste individuele keuze waar je zelf ook 

heel duidelijk voor kiest. Deze houding zorgt ervoor dat religieuze mensen goed moeten nadenken 2615 

over hun keuze en die wellicht ook moeten verantwoorden aan leeftijdsgenoten. Generatie Y 

waardeert het minder als je religieus bent ‘omdat je ouders dat zijn’. Dit zou betekenen dat het 

geloof dat je hebt niet authentiek is en meer voortkomt uit ‘gezagsverhouding’ (‘je ouders leggen 

het je op’). Dit beeld spreekt jongeren totaal niet aan. Zelf denken en zelf kiezen is belangrijk. 

 2620 

Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Quintar dat dit vooral bijgeloof is. Het zorgt er bij veel 

mensen voor dat ze zich goed voelen terwijl je er in feite niemand echt mee helpt. Mensen in 

arme landen worden er niet echt beter van als je een maand niet eet volgens hem. 

Quintar noemt het toepassen van religieuze elementen (door niet religieuzen) bijgeloof. ‘Mensen 2625 

voelen zich goed en in feite help je niemand ermee’, Quintar ziet het nut niet in van religieuze 

elementen bij niet-religieuzen. De functie ervan is ‘dat mensen zich goed voelen’. In zijn ogen is 

het toepassen van religieuze elementen met name gericht op de individuele emotie (zich goed 

voelen) en niet op het helpen van anderen. Aan de ene kant benadrukt hij het individuele karakter 

van de religieuze elementen. Het valt op dat hij niet veel waarde lijkt te hechten aan het 2630 
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individuele belang ervan. Hij ziet er wel een functie van in (goed voelen) maar het lijkt of hij daar 

geen genoegen mee neemt. Het moet voor hem ook een nut hebben, en dat heeft het niet in zijn 

ogen. Ook hier kunnen we duidelijk merken dat hij er niks mee heeft, dat het hem ook niet 

interesseert. 

 2635 

Analyse van religie 

Quintar vindt dat er niks negatiefs is aan religie. Het positieve vindt hij dat mensen steun vinden 

bij het bidden, of als ze naar de kerk gaan. Mensen zijn gelovig omdat ze steun zoeken zonder dat 

ze er andere mensen mee lastig hoeven vallen.  

Ondanks de desinteresse van Quintar in religie, vindt hij er niks negatiefs aan. Dit vind ik 2640 

opvallend. Tot nu toe was het zo dat iedereen wel iets negatiefs wist te noemen op het gebied van 

religie. Quintar vindt niks negatief aan religie. Dit kan twee dingen betekenen. Of hij vindt echt 

niks negatiefs aan religie, of hij staat er zo onverschillig en ongeïnteresseerd tegenover dat hij er 

niet over nadenkt en zelfs de eventuele negatieve kanten aan religie hem niet interesseren.  

 2645 

Quintar haalt veel inspiratie uit het rappen. Hij rapt veel om te beschrijven wat hij mee maakt. Zo 

kan hij bepaalde emoties van zich af schrijven. Het lucht hem erg op. Voor Quintar is het erg 

belangrijk om gelukkig te zijn, en andere mensen niet te kwetsen. Dat zou hij geen religie 

noemen, want religie heeft volgens hem echt met geloof te maken.  

Quintar haalt inspiratie uit rappen. Zo schrijft hij emoties van hem af. De functie die hij 2650 

toeschrijft aan religie vindt hij zelf op deze manier. Voor hem is het belangrijk om gelukkig te zijn 

en anderen niet te kwetsen. Gelukkig zijn is heel belangrijk voor generatie Y, evenals ‘niet 

kwetsen’. Er is veel respect voor de ander. Binnen het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker 

belangrijk!’ herkennen we veel van Quintar bij de configuratie ‘Geloof niet’. Het gelof speelt 

voor hem geen rol. Gelukkig zijn is belangrijk, dit wordt ook veel genoemd binnen deze 2655 

configuratie, evenals de term ‘bijgeloof’ (die we bij Quintar ook tegenkwamen). 

 

7) Hedwig (v), VWO, 16 jaar, Stichtse Vrije School, Zeist 

 

Achtergrond en school 2660 

Hedwig zou zichzelf niet religieus noemen. Maar ze vindt zichzelf niet iemand die heel 

oppervlakkig naar de dingen kijkt, ze denk wel veel na over het leven.  

Hedwig is enigszins religieus opgevoed. Haar moeder is Doopsgezind (protestants) en sinds haar 

moeder weer naar de kerk gaat (Hedwig was toen 9 jaar) nam ze haar mee naar de 
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kinder/jongeren groep. Thuis deden ze niet echt aan religie, maar ze deden wel aan ‘spreuken 2665 

zeggen, en dat soort dingen’. Hedwig is blij dat ze vrij is gelaten op het gebied van religie. Ze is 

blij dat haar moeder haar mee heeft genomen naar de kerk om er zo kennis mee te maken. 

Hedwig gaat alleen niet meer zo vaak naar de kerk, ze vindt het te vroeg op zondagochtend. Haar 

moeder vindt dat prima.  

Hedwig geeft aan ‘een denker’ te zijn, maar zou zichzelf niet religieus noemen. Ze is een beetje 2670 

religieus opgevoed. Ze heeft enkele rituelen mee gekregen in haar opvoeding. Ze is blij dat ze vrij 

is gelaten op religieus gebied en dat ze kennis heeft gemaakt met de kerk. Deze vrijheid spreekt 

generatie Y zeker aan. Het is haar eigen keuze om religieus te zijn of om naar de kerk te gaan. De 

kerkdiensten zijn ‘te vroeg’ op zondag, dus gaat ze niet zo vaak meer. Dit is ook een kenmerk van 

de vertroetelde generatie Y. Het past niet in het tijdsschema van een jongere om ‘in de vrije tijd’ 2675 

zo vroeg op te staan. Men moet kiezen tussen uitslapen en de kerk, dit is voor veel jongeren een 

moelijke keuze. 

 

Hedwig zegt niet veel van religies af te weten. Ze vindt geschiedenis niet interessant en daar 

onthoudt ze vrijwel niks van. Veel religieuze dingen vallen voor haar ook onder geschiedenis, ze 2680 

kan dat niet goed onthouden. Haar school is niet religieus, maar wel antroposofisch. Elke ochtend 

zeggen ze een spreuk. En ze zijn heel erg bezig met de persoonlijke ontwikkeling van elk 

individu, daar hebben ze veel aandacht voor. Dat uit zich bijvoorbeeld in veel creatieve vakken op 

school. Ze is blij met deze school. Als je het niet met dit gedachtegoed eens bent, moet je een 

andere school kiezen, naar haar eigen zeggen.  2685 

Hedwig weet niet veel van religies. "iet omdat religie haar niet interesseert, maar ze is slecht in 

het onthouden van geschiedenis. Haar school is antroposofisch, gebaseerd op het gedachtegoed 

van Rudolf Steiner. Dit is niet expliciet christelijk, maar antroposofische scholen maken wel veel 

gebruik van bepaalde rituelen, zoals het opzeggen van spreuken. De persoonlijke ontwikkeling is 

erg belangrijk. In deze leeftijd is men heel erg bezig met de identiteitsontwikkeling, en deze school 2690 

staat daar uitvoerig bij stil.  

 

Definitie 

Ik moest het eerste denken aan de kerk. Maar dat is niet het enige... Religie is voor de meeste 

mensen denk ik het geloven in God en ik ben het daar wel mee eens. Toch vind ik dat je 2695 

hartstikke religieus kan zijn en ook ongelovig. Het is meer het ‘in iets geloven’ en daar helemaal 

van overtuigd zijn en je daar ook ‘aan vast houden’ of op vertrouwen, wat dat ook mag zijn. 

Religie heeft te maken met een verbinding tussen mensen, maar eigenlijk is religie voor iedereen 
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iets anders. Het heeft te maken met een duidelijke overtuiging van iets. Iets dat niet tastbaar is en 

niet aanwijsbaar is.  2700 

Hedwig noemt als eerste de kerk, maar daar laat ze het niet bij. Ze noemt verschillende 

elementen. Geloven in God, een verbinding tussen mensen, iets dat niet tastbaar is, je vasthouden 

aan een overtuiging... haar definitie is heel breed en open, het is te merken dat ze er zelf over 

twijfelt. Ze noemt verschillende dingen en ‘zoekt’ echt naar de juiste woorden. Het is bijzonder 

dat ze schrijft dat je ‘religieus kan zijn en ook ongelovig’. Dit duidt op de impliciete religie van 2705 

Zondervan. Religie is voor Hedwig ‘in iets geloven’, en daar op vertrouwen. Er zit een 

metafysisch element in, dat lezen we in haar laatste regel. We lezen geen duidelijke zingevende- 

of verklarende dimensie van religie in haar definitie. Haar definitie is fenomenologisch, ze 

probeert woorden te zoeken om religie te beschrijven. Als we naar Smart kijken, dan vinden we 

niet veel dimensies terug. Wellicht de emotionele dimensie (‘in iets geloven’ en daar van 2710 

overtuigd zijn en op vertrouwen) en de sociale dimensie (een verbinding tussen mensen) en in 

eerste instantie de materiële dimensie (de kerk, maar dat is geen vereiste in haar definitie). Het 

eerste punt van Leezenberg is voor haar geen valkuil, ze praat niet vanuit één traditie. Vervolgens 

lijkt het erop te wijzen dat haar definitie monotheïstisch is, maar dat blijkt later niet zo te zijn. 

Het gaat meer om het geloof ‘in iets’, dat kan alles zijn. Ten derde noemt ze niet heel duidelijk de 2715 

verbinding tussen religie en een instituut zoals de kerk. Ze begint hier wel mee, maar nuanceert 

dit beeld. Het bijzondere is haar genoemde tegenstelling tussen ‘hartstikke religieus en toch 

ongelovig’. Religie en geloof zijn voor haar echt twee verschillende dingen. Geloof is in haar 

ogen meer ‘godsdienst’ met regels en een kerk, en religie is voor Hedwig een overtuiging in ‘iets 

dat niet tastbaar is’. Dit onderscheid is heel essentieel binnen generatie Y. Het is opvallend dat 2720 

veel jongeren een grote weerstand hebben tegen ‘regels, gezag en moeten’. Jongeren plaatsen dit 

beeld onder het woord ‘religie’, en besluiten dat ze niet veel met ‘religie’ hebben. Hedwig maakt 

het onderscheid tussen gelovig/godsdienstig en ‘religieus’. Dit eerste sluit aan bij de opvatting 

die veel jongeren hebben van religie. Deze tweede opvatting over ‘religie’ is vernieuwend binnen 

dit onderzoek. Hier zijn we een stukje van de impliciete religie op het spoor. Het zou zeker de 2725 

moeite waard zijn om hier verder onderzoek naar te doen. 

 

Religie en omgeving 

Hedwig praat soms over religie met een groepje jongeren van de kerk. Verder vrijwel nooit. 

Misschien op school eens een keertje als het in de lessen aan de orde kwam, maar dat is niet vaak 2730 

zo. Volgens Hedwig vindt het gros van haar leeftijdsgenoten religie maar zweverig. De meeste 

houden zich er niet zo mee bezig. Sommigen zullen er thuis wel wat van mee krijgen, er zijn er 
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een aantal die wel ‘actief’ geloven, maar niet veel. Ze heeft totaal geen problemen met religieuze 

mensen, die kunnen lekker ‘hun eigen ding doen’. Zolang zij ook maar haar dingen mag blijven 

doen.  2735 

Hedwig praat niet veel over religie. Zij heeft de indruk dat de meeste leeftijdsgenoten religie 

‘zweverig’ vinden. Zij heeft respect voor religieuze mensen, die moeten gewoon hun ‘eigen ding 

doen’. Ze verwacht dit respect van twee kanten. Dit is herkenbaar in het beeld van de generatie Y. 

Hedwig heeft aangegeven ‘niet echt religieus te zijn’. Ze gaat af en toe naar de kerk. Haar 

leeftijdsgenoten zijn volgens haar niet echt religieus. Wellicht beïnvloedt dit haar eigen kijk op 2740 

religie. Ze heeft het van huis uit wel meegekregen, maar merkt dat het voor haar leeftijdsgenoten 

niet belangrijk en zelfs ‘zweverig’ is. Dit brengt haar in een lastige positie, het zal niet eenvoudig 

zijn om voor religie te kiezen. Ze zegt ‘niet religieus te zijn’, maar sluit het niet uit. 

 

Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 2745 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Hedwig dat het puur gaat om het bewust bezig zijn 

met iets. Dat kan voor jezelf zijn, maar ook voor iemand anders. Ze denkt dat religie ook vaak iets 

voor anderen doen is. Ze snapt wel dat jongeren ‘religieuze elementen’ uit kunnen voeren zonder 

religieus te zijn. Dat is eigenlijk wat ze eerder al zei: je kunt religieus zijn zonder gelovig te zijn. 

Voor veel jongeren is het volgens Hedwig heel lastig om religieus te zijn, omdat religie een heel 2750 

saai en oubollig imago heeft. De kerk is nu eenmaal geen populaire plaats en zij denkt dat de 

meeste mensen bij religie het eerst aan de kerk moeten denken. De kerk is saai en dat spreekt 

jongeren niet aan. Ook is religie heel vaag. Mensen vertrouwen blind op iets wat voor jongeren 

helemaal niet logisch is om te doen en te geloven. Het draait allemaal een beetje om je sociale 

status en die van de kerk is nu eenmaal erg ouderwets. Dat past niet bij het imago dat jongeren 2755 

willen hebben volgens haar. 

In dit stukje vinden we haar bijzondere visie op religie terug. Men hoeft niet gelovig te zijn om 

toch religieus bezig te zijn. De religieuze elementen gaan in dit geval met name om het ‘bewust 

bezig zijn’ met iets. Deze visie zijn we eerder in de interviews tegengekomen, o.a. bij Anne. 

Hedwig geeft hier aan waarom religie niet interessant is voor jongeren. Het imago is ‘saai en 2760 

oudbollig’. Dat is niet iets waar jongeren graag voor kiezen. Zeker in de periode van adolescentie 

waarin men over het algemeen de grenzen opzoekt. Een kerk met een saai imago spreekt dan niet 

aan en past niet op dat punt in de ontwikkeling. Tevens tast het je imago aan als jongere, en op 

die leeftijd ben je daar heel gevoelig voor. De sociale omgeving is dan erg belangrijk. Daarnaast 

is religie volgens Hedwig niet echt logisch. Ook dit is moeilijk voor jongeren. Het abstracte 2765 

denken wordt wel ontwikkeld, maar het logische en wetenschappelijke denken ook. Aangezien 
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religie niet altijd logisch is, kan dit als een tegenstrijdigheid voelen. Leezenberg heeft hier heel 

duidelijk op ingespeeld met zijn boek ‘rede en religie’. Hij gaat dieper in op dit ogenschijnlijke 

contrast dat niet altijd een contrast hoeft te zijn. 

 2770 

Analyse van religie 

Hedwig staat neutraal tegenover religie, hoewel het meer naar het positieve dan naar het 

negatieve neigt. Ze vindt het jammer dat sommige mensen doorslaan in religie en er van 

overtuigd zijn dat ze gelijk hebben en daardoor niet meer naar anderen kunnen luisteren. 

Daarnaast zijn er ook dingen zoals de jihad, dat vindt ze negatief aan religie. Voor de rest is ze 2775 

meer positief ingesteld: religie is zo positief als je zelf wilt. Religie dringt zich niet op, je kunt 

zelf beslissen wat je ermee doet en hoever je daar in gaat. Mensen zijn vooral religieus omdat ze 

iets van zekerheid en vertrouwen moeten hebben naast hun eigen leven. Ook omdat ze misschien 

een verklaring voor het leven willen. Dan is een ‘God’ erg handig... Daarnaast is het iets wat heel 

erg een verbinding tussen mensen schept. Het is volgens haar fijn om te weten dat er meer 2780 

mensen zijn die er net zo over denken als jij, en dat God altijd naar je zal luisteren. Ze begrijpt 

goed wat mensen zien in een religie.  

Zoals we uit de rest van haar verhaal konden verwachten, staat Hedwig meer positief dan 

negatief tegenover religie. Ze vindt het jammer als mensen te ver doorslaan en respect verliezen. 

Ze ziet veel positieve kanten aan religie. Ze noemt enkele zingevende dimensies van religie, zoals 2785 

‘het geeft zekerheid en vertrouwen’. 65% van de ondervraagde jongeren uit het onderzoek 

‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’ is dit met haar eens, als belangrijkste functie van religie. 

"aast deze zingevende dimensie noemt ze ook de verklaringsdimensie. Mensen kunnen een 

verklaring voor het leven willen, en dan is ‘een God erg handig’, volgens haar. Een andere 

functie die ze noemt is dat het verbinding schept. Verbinding tussen mensen onderling en ook 2790 

tussen de mens en God. Jongeren uit generatie Y willen heel graag ergens bij horen waar ze 

begrepen worden, zonder hun eigen identiteit te verliezen. In die zin noemt Hedwig een belangrijk 

punt dat veel jongeren aan zal spreken. 

 

Hedwig haalt zelf inspiratie en kracht uit het leven zelf. Ze denkt wel dat er ‘iets’ is, maar dat is 2795 

niet iets waar ze kracht uit haalt. Het zijn meer de wijsheden die zeker zijn hier op aarde waar zij 

over nadenkt en waar ze kracht uit haalt. Dat zijn vooral haar eigen gedachtes en haar eigen 

gelukzalige momenten die ze ervaart. Verder haalt ze ook kracht uit de omgang met andere 

mensen. Hedwig vindt het heel belangrijk dat je gelukkig bent in het leven. Puur dat ‘als je jezelf 

goed voelt, dat het dan goed is’. Dat moet niet ten koste gaan van andere mensen, er zit een grens 2800 
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aan hoe ver je kan gaan. Je moet proberen om gelukkig te zijn, zonder andere mensen schade aan 

te doen of te kwetsen. Dat zou je eigenlijk ook een religie kunnen noemen. Het is iets waar je zelf 

op vertrouwt, het is je eigen dingetje. Iedereen heeft wel een beetje zijn of haar eigen religie 

volgens Hedwig. Maar als je zo over religie praat, dan wordt het zo breed dat het haar veel te 

vaag wordt. 2805 

Hedwig denkt dat er ‘iets’ is, ze weet het niet precies. Ze is duidelijk bezig met exploreren op het 

gebied van religie. Ze is nog niet helemaal zeker van haar eigen overtuiging op dit gebied, ze 

heeft nog geen sterke binding ontwikkeld. In het schema van Marcia kunnen we spreken van de 

moratorium fase. Hedwig haalt kracht en inspiratie uit het leven zelf. Ze haalt kracht uit bepaalde 

wijsheden hier op aarde; met name haar eigen gedachtes en gelukzalige momenten. Ook de 2810 

omgang met anderen is belangrijk. ‘Gelukkig zijn’ is voor haar heel belangrijk (met een grens 

daaraan verbonden). Je kunt dit religie noemen, omdat je er zelf op vertrouwt. Dit raakt het punt 

dat ze eerder noemde, haar bijzondere visie op religie. Ook hier geeft ze weer aan dat religie een 

erg brede term is. ‘Iedereen heeft wel een beetje zijn/haar eigen religie’. Dit is wat ze eerder ook 

al door liet schemeren, maar nu beperkt ze het wat meer. Ze geeft aan dat het wel heel breed is 2815 

om op deze manier over religie te praten, en dan wordt het haar al snel te vaag (zoals haar 

leeftijdsgenoten religie vaak ‘zweverig’ vinden. Dit beeld van ‘vaagheid’ dat ze hier noemt kan 

beinvloedt zijn door haar sociale omgeving, dat is moeilijk te achterhalen op dit moment). Als we 

kijken naar de configuraties van het eerder genoemde onderzoek, dan kunnen we Hedwig goed 

plaatsen bij de configuratie ‘filosofie’ (ze is een denker), ‘respectvollen’ (respect voor elkaar is 2820 

heel belangrijk), de ‘neutralisten’ (ieder heeft met name zijn of haar eigen geloof) en de 

‘genieters’ (het is belangrijk om jezelf en andere mensen gelukkig te maken). 

 

8) Lyliana (v), VWO, 17 jaar, Gregorius college, Utrecht 

 2825 

Achtergrond en school 

Lyliana heeft zelf de keuze gekregen om te bepalen of ze een bepaald geloof heeft of niet. Haar 

moeder heeft haar vroeger veel verhalen vertelt over de Bijbel en over God en ze heeft altijd veel 

Bijbelverhalen op televisie gezien. Lyliana is er van overtuigd dat mensen en dieren (alles 

eigenlijk) niet zomaar kunnen ontstaan. Ze vindt het heel goed dat ze zelf mag kiezen van haar 2830 

ouders. Maar ze benadrukt dat er dan wel iets moet zijn om te kiezen. Ze is heel blij dat haar 

moeder zoveel heeft verteld over de Bijbel en het christelijke geloof, zo kan ze echt goed kiezen.  

Lyliana is religieus opgevoed. Ze heeft altijd zelf de keuze gekregen om daar mee te doen wat ze 

wil. Ze is blij dat ze mag kiezen, en dat ze keuzemogelijkheden aangereikt heeft gekregen. 
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Jongeren worden vandaag de dag voortdurend geconfronteerd met keuzes. Op haast elk gebied is 2835 

er enorm veel te kiezen, en het is een kenmerk van generatie Y om daar goed mee om te gaan. 

Over het algemeen zijn jongeren gewend aan het maken van keuzes en dit gaat ze dan ook 

redelijk eenvoudig af. Er moeten keuzemogelijkheden zijn om te kiezen. Lyliana benadrukt dat ze 

blij is dat die keuzemogelijkheid er is. Ze weet van het één en ze weet van het ander, nu kan ze zelf 

kiezen. Ze is er van overtuigd dat alles niet zomaar kan ontstaan. We zullen verderop in het 2840 

interview meer ontdekken over haar visie.  

 

Ze geeft aan dat ze nog niet helemaal veel afweet van religies. Ze heeft nog een heleboel vragen 

en er zijn nog een hoop dingen die ze nog niet helemaal snapt. Ze gelooft wel in God en ze 

gelooft dat alles zo ontstaan is als in de Bijbel staat. Ze noemt zichzelf religieus. Ze geeft wel aan 2845 

dat ze iets te weinig doet met haar geloof. Dat komt omdat ze nog niet helemaal ontdekt heeft hoe 

het allemaal in elkaar zit.  

Lyliana weet nog niet echt veel af van religies. Ze heeft veel vragen en snapt sommige dingen 

niet. Ze is druk bezig met exploreren. Ze verkent het geloof en onderzoekt hoe het in elkaar zit. Ze 

gelooft in God en in het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Ze lijkt zich al aardig gebonden te 2850 

hebben aan een bepaalde geloofsvisie, maar gezien haar vragen over het geloof heeft ze zich nog 

niet helemaal gebonden. Wat betreft de fasen van Marcia zit ze eigenlijk tussen ‘ moratorium’ en 

‘achievement’ in. Ze is op weg om zich te binden, maar overweegt die keuze zorgvuldig. Ze noemt 

zichzelf wel religieus, maar is binnen het religieuze de grenzen aan het verkennen.  

 2855 

Haar school is een beetje religieus, de school doet wel aan kerkdiensten. Maar het vak godsdienst 

wordt helemaal niet aantrekkelijk gemaakt, dat vindt Lyliana wel jammer. Hierdoor gaan steeds 

meer mensen zich schamen volgens haar om gelovig te zijn, en dat gaat ten koste van het geloof. 

Ze is er van overtuigd dat jongeren er niet eens over nadenken als er iets in een godsdienstles 

verteld is. Dat vindt ze wel heel jammer, ze zou willen dat dit anders is.  2860 

Lyliana geeft hier een beschouwing over de werking van de sociale omgeving op het individu. Ze 

geeft aan dat die sociale omgeving (met name de leeftijdsgenoten) een hele belangrijke rol spelen, 

ook op het gebied van religie. Veel mensen schamen zich om gelovig te zijn, en dat gaat ten koste 

van het geloof. Als mensen zich eenmaal gaan schamen voor het geloof, dan gaan anderen dat 

ook doen (zeker op die leeftijd in die fase van de identiteitsontwikkeling). Wat haar betreft wordt 2865 

deze trend mede veroorzaakt door onaantrekkelijke godsdienstlessen op haar school. Dit vindt ze 

jammer. Daarnaast geeft ze aan dat jongeren niet eens nadenken over de stof uit de 

godsdienstlessen, dit betreurt ze.  
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Definitie 2870 

Religie is geloven in een God en heel erg goed zijn voor andere mensen. Eigenlijk is het niet in 

woorden te omschrijven. Mensen die religieus zijn moeten geen dingen doen die echt niet 

normaal zijn en niet goed zijn.  

De definitie van Lyliana bestaat uit een aantal elementen. Geloven in God, goed zijn voor andere 

mensen, geen dingen doen die echt niet normaal/goed zijn. Ze vindt het moeilijk in woorden te 2875 

omschrijven. We herkennen in haar definitie geen duidelijke zingevende- of verklaringsdimensie. 

Misschien een beetje de zingevende dimensie, want religie geeft zin aan het leven omdat het wat 

zegt over de goede omgang met elkaar (er zit een duidelijk moreel aspect in haar definitie). We 

zouden haar definitie haast essentialistisch kunnen noemen, ze noemt enkele kernzaken over 

religie die voor haar heel belangrijk zijn. Deels gaat dat over de functie van het geloof (goed zijn 2880 

voor anderen), maar ze doet vooral kernachtige uitspraken over het geloof zelf. Als we kijken 

naar de dimensies van Smart, herkennen we de volgende. De sociale dimensie (goed zijn voor 

anderen, alhoewel ze niet wijst op bijeenkomsten en organisaties, dus deze dimensie telt maar 

half mee) en de morele dimensie (geen dingen doen die echt niet goed zijn). De andere dimensies 

noemt ze niet in haar definitie. Wat betreft de ‘valkuilen van Leezenberg’ kunnen we het volgende 2885 

zeggen: ze gaat niet heel duidelijk uit van één  traditie in haar definitie, hoewel ze wel heel 

duidelijk het woord ‘God’ noemt. Het lijkt er sterk op dat ze vanuit de christelijke traditie haar 

definitie omschrijft, maar dit weten we niet zeker op basis van haar definitie. Ze gaat wel uit van 

het monotheïsme. Als laatste punt kunnen we vaststellen dat ze de institutionele vorm van religie 

niet verward met religie zelf, aangezien ze het niet over bijv. een kerk heeft. Ze vindt het moeilijk 2890 

om de definitie onder woorden te brengen, eigenlijk is het niet te omschrijven volgens haar. Een 

goede levenshouding is voor haar erg belangrijk, ze vindt dat religieuze mensen goed moeten 

leven en geen verkeerde dingen moeten doen.  

 
Religie en omgeving 2895 

Lyliana praat wel eens over religie met haar moeder en haar grootouders. Dat vind ze erg fijn, zo 

hoopt ze er iets meer over te leren. Volgens haar zijn de mensen uit haar vriendenkring totaal niet 

gelovig. Ze denkt dat de ouders van die vrienden geen aandacht aan religie hebben geschonken 

tijdens de opvoeding. Over het algemeen heeft ze totaal geen problemen met gelovige mensen, 

maar dat ligt er een beetje aan wat voor geloof het is en hoe die mensen met het geloof omgaan. 2900 

Er zijn mensen die heel erg streng gelovig zijn, dat hoef van haar nu ook weer niet.  

Af en toe praat Lyliana wel eens over religie, dit vindt ze fijn. Ze benadrukt hier weer dat de 

meeste leeftijdsgenoten niet religieus zijn. Ze zegt dat dit waarschijnlijk komt doordat ze niet 
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religieus zijn opgevoed. Dit standpunt hebben we eerder gehoord in de interviews. Lyliana 

noemde eerder in haar interview dat ze blij is dat ze iets heeft om te kiezen op religieus gebied, 2905 

omdat ze met religie in aanraking is gekomen in haar opvoeding. Als mensen in hun opvoeding 

niks meekrijgen over religie, is het moeilijk om daarna goed te kunnen kiezen, aangezien 

jongeren niet bekend zijn gemaakt met de keuze ‘religieus te zijn’. Dit is onbekend en spannend 

voor jongeren, maar aangezien het imago van religie niet altijd positief is, vinden veel jongeren 

het moeilijk of niet interessant om het gebied ‘religie’ te gaan verkennen. Lyliana heeft geen 2910 

problemen met gelovige mensen, maar het hoeft van haar ook weer niet heel streng te zijn.  

 

Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Lyliana dat daar niet echt een naam voor mogelijk is. 

Zolang iemand niet in een God gelooft, vindt ze dat er geen sprake is van religie. Het is volgens 2915 

haar moeilijk voor jongeren om religieus te zijn omdat veel jongeren het oubollig vinden. Ze 

hebben er een verkeerd beeld bij, zoals een kerk en een kerkorgel. Zo’n dienst kan ook heel 

speciaal en hip zijn voor jongeren, maar de meeste jongeren weten dat helemaal niet. 

Er moet sprake zijn van het geloof in ‘God’ om van religie te kunnen spreken, volgens Lyliana. 

Dit is een duidelijke voorwaarde, alle andere ‘religieuze elementen’ zijn voor haar geen religie. 2920 

Ze benadrukt hier het oubollige karakter van religie, en geeft aan dat religie niet aantrekkelijk is 

voor veel jongeren. Dit hebben we eerder gehoord in de interviews. Ze noemt als voorbeeld een 

kerk en een kerkorgel, en zegt dat dit een ‘verkeerd beeld is’ van religie. In haar ogen kan een 

dienst ook hip en speciaal zijn, een kerkorgel is dat blijkbaar niet. Het is typerend voor generatie 

Y om de woorden hip en sociaal te gebruiken. Dit zijn belangrijke termen voor jongeren. Sociale 2925 

gelegenheden kunnen heel goed werken bij jongeren, ze houden van de gezelligheid. Het moet wel 

in een ontspannen en ‘relaxte’ sfeer. ‘Hip’ is ook belangrijk, zoals we al eerder opmerkten is deze 

leeftijdsgroep erg gevoelig voor de sociale omgeving, met name de leeftijdsgenoten. Als 

leeftijdsgenoten iets oubollig vinden, dan begin je er zelf ook niet snel aan.  

 2930 
 

Analyse van religie 

Over het algemeen moet Lyliana bij het woord ‘religie’ aan positieve dingen denken. Alle 

verhalen uit het oude testament hebben volgens haar iets positiefs. Het is volgens haar heel fijn 

om door het geloof voorbeelden te hebben van hoe je niet moet leven en hoe je juist wel goed kan 2935 

leven. Het is belangrijk dat je mensen kunt vergeven. Ze kan niet echt iets negatiefs bedenken bij 

religie.  
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Zoals we al op konden merken uit dit interview, kijkt Lyliana voornamelijk positief tegen religie 

aan. Ze noemt hier de verhalen uit het Oude Testament, die zijn positief voor haar. Ze is de eerste 

die wijst op verhalen uit de Bijbel, dit zijn we nog niet eerder tegen gekomen in de interviews. Het 2940 

geloof geeft haar voorbeelden hoe ze goed kan leven. Dit blijkt ook een belangrijk punt te zijn in 

haar definitie, ze wijst hier al op. Het morele aspect (Smart) komt hier heel duidelijk naar voren. 

Vergeving is voor haar ook heel belangrijk. Lyliana is één van de weinige jongeren uit deze 

interviewreeks die niks negatiefs bij religie kan verzinnen. Eerder kwamen we dit tegen bij 

iemand waar het ook onverschilligheid en desinteresse zou kunnen zijn. Bij Lyliana is dit 2945 

duidelijk niet het geval. Zij is zo positief over religie en het speelt voor haar zo’n belangrijke rol, 

dat ze niks negatiefs erover kan bedenken (niks dat het vermelden waard is).  

 

Mensen zijn volgens haar religieus om hun kracht uit het geloof te putten en om er een voorbeeld 

aan te hebben. Door religie weet je beter hoe je om moet gaan met normen en waarden, zo weet je 2950 

beter wat wel en niet verstandig is in het leven. Lyliana weet niet precies waar zij haar kracht 

vandaan haalt in het leven. Ze probeert zoveel mogelijk te doen in het leven en ze vraagt Gods 

hulp bij het maken van moeilijke keuzes. Ze vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat je 

andere mensen zoveel mogelijk helpt. Ze geeft veel om andere mensen. Ze zou niet weten of dat 

ook religie te noemen is.  2955 

Mensen zijn volgens haar religieus om er kracht uit te putten en er een voorbeeld aan te hebben. 

Weer komt het morele aspect naar boven: de normen en waarden. Dit is echt heel belangrijk voor 

haar. Hier zien we heel duidelijk een functionele dimensie van religie naar voren komen. Zij kan 

zelf niet heel goed benoemen waar ze haar kracht vandaan haalt. Ze probeert zoveel mogelijk te 

doen en vraagt bij moeilijke keuzes om Gods hulp. Jongeren van de generatie Y zijn het gewend 2960 

om veel keuzes te maken. De hele dag door komen keuzes op hen afwaaien, en ze zijn er 

behoorlijk handig in geworden om te kiezen. Er blijven altijd moeilijke keuze momenten bestaan 

in een mensenleven. Op zo’n moment vraagt Lyliana om Gods hulp. Religie is erg belangrijk voor 

haar, ze past het toe in haar dagelijkse leven zonder het er veel over te hebben met 

leeftijdsgenoten. Ze probeert andere mensen zoveel mogelijk te helpen, ze geeft veel om ze. Ze 2965 

weet niet zeker of dat ook religie is. Volgens haar is iets alleen religie als het met God te maken 

heeft In dit geval is dat lastig te zeggen, ze twijfelt of het helpen van andere mensen ook religie is. 

In het schema  uit het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’ kunnen we Lyliana duidelijk 

plaatsen in de configuratie ‘theïsten’. God is belangrijk in haar leven, met name wegens de 

omgang met andere mensen. Zij ontleent veel waarden en normen aan haar geloof.  2970 
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9) Marloes (v), VWO, 15 jaar, Oosterlicht College, 3ieuwegein 

 

Achtergrond en school 

Marloes is religieus opgevoed, namelijk Doopsgezind. Haar moeder is lid van een Doopsgezinde 2975 

gemeente in Utrecht, en zij is van jongs af aan al mee gegaan naar de kerk. Ze is blij met die 

keuze van haar ouders, ze vindt het belangrijk om iets te hebben meegekregen van religie. Ze 

vindt dat ze hierdoor meer over het leven nadenkt, en dat is toch wel heel belangrijk ‘aangezien 

het leven iets heel speciaals is’.  

Marloes is religieus opgevoed. Ze gaat al heel lang mee naar de kerk en is blij dat ze religieus is 2980 

opgevoed. Hierdoor heeft ze iets meegekregen en denkt zo meer over het leven na. Ze vindt het 

heel belangrijk om bij het leven stil te staan en er over na te denken. Ze geeft niet aan dat ze vrij 

is gelaten in de keuze om naar de kerk te gaan, wellicht komen we hier later nog op terug. Ze 

heeft de religieuze opvoeding in ieder geval als prettig ervaren. Veel jongeren uit de interviews 

hiervoor koppelden ‘de religieuze opvoeding’ aan ‘religieus zijn’. We lezen hieronder hoe 2985 

Marloes zelf naar religie kijkt. 

 

Ze geeft aan dat ze niet heel veel van religies afweet, maar naar eigen zeggen wel genoeg. Als 

iemand haar iets vraagt over een bepaalde religie dan heeft ze vaak wel een antwoord. Ze vindt 

het moeilijk om te zeggen of ze zelf religieus is. Na enige aarzeling geeft ze aan dat ze niet 2990 

religieus is, aangezien ze er nog niet helemaal uit is. Ze twijfelt en denkt er veel over na.  

Ze weet naar eigen zeggen genoeg van religies af. Het is voor haar moeilijk om aan te geven of ze 

religieus is. Ze twijfelt sterk en neigt eerder naar ‘niet religieus’ dan ‘wel religieus’. Ze geeft aan 

er veel over na te denken. Hier kunnen we twee dingen over zeggen op basis van eerder opgedane 

kennis uit deze interviewreeks. Ten eerste kijken we naar de link ‘opvoeding – religie’. Ze is 2995 

religieus opgevoed. Volgens de meeste jongeren  in deze interviewreeks  zou zij dan zelf ook 

eerder religieus zijn. Dit lijkt het geval te zijn (ze gaat ook vaak naar de kerk) ware het niet dat 

we een sterke twijfel opmerken. Ze denkt heel veel over religie na, daar kan die twijfel uit voort 

komen. Een ander aspect dat kan bijdragen aan de twijfel, is de sociale druk van de groep. De 

leeftijdsgenoten zijn, zo kunnen we uit de interviews opmerken, meestal overwegend ‘niet-3000 

religieus’. Het is lastig voor een jongere van die leeftijd om tegen die ‘stroom van de groep’ in te 

gaan en duidelijk zelf voor religie te kiezen. Ze zit in een tussenpositie; tussen de religieuze 

opvoeding en de(waarschijnlijk) overwegend niet-religieuze leeftijdsgenoten in. Dit zet haar aan 

tot denken. Ten tweede kunnen we hieruit opmerken dat ze zich niet direct wil binden aan een 

bepaalde religieuze stroming, maar er wel veel over nadenkt en met exploratie bezig is. Wel 3005 
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exploreren maar nog geen commitment. In termen van Marcia spreken we dan over de 

moratorium fase. 

 

Haar school is erg religieus volgens Marloes. Elke ochtend, in het eerste of tweede lesuur, wordt 

er een verhaal uit ‘de Zoutkorrel’ gelezen. Een boekje dat docenten kunnen gebruiken, met 3010 

allerlei verhalen erin. Per dat staat er een bladzijde met ongeveer vijf verschillende verhalen die je 

aan het nadenken zetten. Vaak gaat een deel dan over God. Ze heeft godsdienstles op haar school, 

één keer per week. Elk jaar is er een Kerst- en Paasviering vanuit de school.  

Ze is blij dat ze godsdienstles krijgt op school, maar soms vindt ze dat ze er een beetje te ver in 

gaan. Met de Kerstviering moeten de leerlingen een uur stilzitten en naar verhalen luisteren. Ze 3015 

vindt het helemaal niet erg als er een verhaal wordt voorgelezen, in tegendeel zelfs, maar een uur 

stilzitten is volgens haar wel erg veel gevraagd. Zeker voor leerlingen van een middelbare school. 

Haar school is erg religieus. Dit leidt ze af uit de volgende gegevens: een verhaal uit de 

Zoutkorrel, godsdienstlessen en een Kerst- en Paasviering. Dit zijn ‘uiterlijke’ kenmerken, ze gaat 

niet dieper in op de inhoud. Op basis van deze uiterlijke kenmerken en ervaringen noemt zij de 3020 

school erg religieus. Dit zou betekenen dat religie voor haar verbonden is met bepaalde 

(uiterlijke) handelingen. Hier komen we achter in haar definitie van religie. 

 

Definitie 

Religie is geloof, of godsdienst. Het is moeilijk uit te leggen... Je moet iets hebben als een God, 3025 

Allah of Boeddha. Als er een God bij zit, dan is het religie. Verder is het voor iedereen anders.  

In deze definitie benadrukt ze niet de religieuze handelingen/rituelen (zoals we op basis van vorig 

stuk zouden kunnen verwachten). Ze legt de aandacht op het volgende: religie = godsdienst (een 

conclusie die we in andere interviews ook geregeld op kunnen merken), een God/Alla/Boeddha. 

Het belangrijkste kenmerk is volgens haar ‘dat er een God bij zit’. Verder vindt ze het moeilijk te 3030 

omschrijven en is het voor iedereen anders. We kunnen geen verklarings- of zingevingsdimensie 

teruglezen in haar definitie. Haar definitie is amper fenomenologisch te noemen, aangezien ze 

niet veel kenmerken beschrijft (het is opvallend dat zij de enige is die geen dimensies van Smart 

aan de orde laat komen). Haar definitie is ook amper functionalistisch te noemen, aangezien er 

geen functie van religie in naar voren komt. Het is een kernachtige beschrijving van haar 3035 

overtuiging, maar zo kort dat het ook amper essentialistisch te noemen is. Ze spreekt niet vanuit 

één traditie, en noemt geen institutie. Het enige punt van Leezenberg wat zij wel naar voren laat 

komen, is het monotheïsme. Een polytheïstische religie zou zich niet in deze definitie kunnen 

vinden. Het is opvallend dat haar definitie erg kort en ‘smal’ is. Het enige dat ze eigenlijk naar 



 

96 

voren laat komen is ‘er moet ook een God bij’. Dan is het religie... Ze geeft zelf aan dat het 3040 

moeilijk uit te leggen is, en dat het voor heel veel mensen anders is.  

 

Religie en omgeving 

Marloes praat wel eens over religie met haar moeder. Dat vindt ze wel fijn, met haar kan ze er 

goed over praten. Met haar leeftijdsgenoten heeft ze het amper over religie. Ze heeft ooit wel eens 3045 

aan twee vriendinnen gevraagd of ze ergens in geloofden, bijvoorbeeld God. Maar dat was niet 

zo. Volgens Marloes zijn haar leeftijdsgenoten er dus niet zo erg mee bezig.  

Marloes praat wel eens met haar moeder over religie, maar amper met haar leeftijdsgenoten. Die 

zijn er niet zo mee bezig, dit konden we eerder in het interview al opmerken. Het is opvallend dat 

haast iedereen aangeeft dat leeftijdsgenoten er niet zo mee bezig zijn. Wellicht is dit ook een 3050 

kenmerk van generatie Y, dat jongeren over het algemeen niet bezig zijn met religie (een enkele 

uitzondering daargelaten). Dit hangt uiteraard af van de definitie van religie, hier kom ik in de 

conclusie op terug. 

 

Religie is volgens Marloes een moeilijk woord, vooral voor jongeren. Het is een woord wat het 3055 

‘meteen zo zwaar en belangrijk laat klinken’. Het is volgens haar alsof je elke dag bid en in de 

Bijbel leest, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Marloes kan het goed vinden met religieuze 

mensen, ze heeft er respect voor. Maar niet als het te ver gaat. Ze heeft pas op tv een 

documentaire gezien over een jongetje van zeven jaar die op straat stond te schreeuwen dat 

mensen moesten geloven omdat ze anders naar de hel gingen. Dat vond ze nogal overdreven. 3060 

Maar haar moeder is ook religieus, die gaat naar de kerk en heeft wel twintig verschillende 

Bijbels. Daar is niks mis mee, volgens Marloes. Het ligt er dus maar net aan hoe mensen ermee 

om gaan.  

Marloes geeft hier aan waarom de meeste jongeren waarschijnlijk niks met het woord ‘religie’ 

hebben. Het woord is erg zwaar en belangrijk. Het klinkt alsof er veel regels aan verbonden zijn, 3065 

dit is volgens haar niet het geval. Zoals we al eerder op konden merken in deze interviewreeks, 

verbinden jongeren religie al gauw aan ‘veel regels’. Marloes heeft respect voor religieuze 

mensen (generatie Y) maar niet als het te ver gaat. Ook dit is een kenmerkende zin die 

voortdurend terug komt in de interviews. Mensen moeten wel respect blijven tonen naar anderen, 

en niet teveel ‘doorschieten’ in hun eigen religie. Dan staan ze ook niet meer open voor anderen. 3070 

 

Bij de vraag naar religieuze elementen die een rol kunnen spelen bij jongeren die niet religieus 

zijn (zoals het branden van een kaars) zegt Marloes dat het niet perse vanuit het geloof hoeft te 
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zijn. Het is vooral iets dat daar los van staat, het is een handeling op zich. Het is gewoon 

‘mediteren’, of ‘een kaarsje branden’, en dat was het.  3075 

Religieuze elementen die door ‘niet-religieuzen’ worden uitgevoerd, staan over het algemeen los 

van religie volgens Marloes. Zo’n ritueel kan een handeling op zichzelf zijn, zonder dat het aan 

een geloof verbonden is. Dit is volgens haar geen religie te noemen, aangezien het voor de 

jongeren zelf niks met religie/God te maken heeft.  

 3080 

Analyse van religie 

Als ik vraag naar de gevoelswaarde van het woord ‘religie’ dan komen er bij Marloes meer 

negatieve dan positieve punten naar voren. Ze vindt ‘religie’ zo’n zwaar woord. Als ze denkt aan 

‘religie’ dan moet ze gelijk denken aan de katholieke kerk. Daar vindt ze altijd een negatieve en 

zware sfeer hangen, vandaar die associatie. 3085 

Marloes vindt het negatief aan religie dat mensen er soms behoorlijk in doorslaan. ‘Dat je gelooft 

is prima, maar zorg ervoor dat anderen er geen last van hebben’.  

Marloes vindt het woord ‘religie’ eerder negatief dan positief. Uit eerdere opmerkingen in dit 

interview konden we al opmerken dat ze ‘religie’ een zwaar woord vindt. Deze gevoelswaarde 

gaat dan ook meer over het woord zelf, dan over de inhoud ervan. Over de inhoud is ze tot nu toe 3090 

positief geweest, mits mensen maar niet doordraven. Het woord ‘religie’ spreekt haar niet aan. 

 

Een positief punt is dat mensen veel steun kunnen vinden in hun geloof. De vader van een vriend 

van haar is overleden waar die vriend zelf bij was. Hij had een hele hechte band met zijn vader en 

het feit dat hij overleden was maakte bijna dat die vriend er zelf aan onderdoor ging. Maar nu 3095 

gelooft hij in God en hij vertelde mij dat hij bij God de steun heeft gevonden die hij zocht. Ze 

vindt het heel goed en fijn als mensen op die manier steun aan het geloof hebben. 

Ze denkt dat ‘steun vinden’ de belangrijkste reden is voor mensen om te geloven. Daarnaast kan 

het ook zijn om dingen te verklaren in het leven, of het leven zelf. Er gebeuren soms hele rare of 

toevallige dingen. Mensen kunnen die dan verklaren met het geloof.  3100 

Er zitten voor Marloes zeker  positieve punten aan het geloof. Onder andere ‘steun vinden’, en 

‘dingen verklaren in het leven’. Hier noemt ze zowel de verklarende- als de zingevende dimensie 

van religie. Steun vinden is volgens haar de belangrijkste functie van religie voor veel mensen. 

80% denkt dit met haar, uit het onderzoek ‘Godsdienst? Lekker belangrijk!’ Ze noemt een 

voorbeeld, waar ze deze ervaring van dichtbij heeft meegemaakt. Verklaren is volgens haar ook 3105 

een belangrijke functie, mensen ervaren soms hele ‘toevallige’ dingen. Dit kan dan met het geloof 

verklaard worden. Dit is voor haar een positief punt, geloof kan hier duidelijkheid geven. 
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Marloes haalt haar steun niet zozeer uit het geloof, maar vooral bij haar familie en haar vrienden. 

Haar vrienden zijn, net als haar ouders, heel belangrijk voor haar. Zij vindt het heel belangrijk in 3110 

het leven dat je elkaar respecteert zoals je bent. Dat je elkaar niet gelijk beoordeeld op het 

uiterlijk, maar dat je mensen ook een kans geeft om hun innerlijk te tonen. Dat heeft volgens haar 

niks te maken met religie. 

Marloes haalt haar steun voornamelijk bij familie en vrienden. Respect voor elkaar is ook heel 

belangrijk, geef mensen een kans hun innerlijk te tonen. Hier is ze heel duidelijk op het gebied 3115 

van religie: deze elementen hebben niks met religie te maken. Dit komt overeen met haar 

definitie, waarin ze zegt dat religie iets met God te maken heeft. Steun bij vrienden/familie en 

respect voor elkaar hebben volgens haar dus niet veel met God te maken. Dit staat daar buiten. 

Religie heeft voor haar heel duidelijk een ‘bewust’ aspect. Als mensen niet bewust met 

religie/God bezig zijn, dan is een handeling niet religieus te noemen. Zij past binnen de 3120 

configuraties ‘respectvollen’, ‘filosofen’  en ‘ neutralisten’ (iedereen mag het zelf kiezen). 

 

 


