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EEN KWESTIE
VAN GELOOF
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Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis
zijn de mensen die niet bij een kerk willen

horen in de meerderheid. Betekent dit dat we
niet meer geloven in God? Heeft het rationele
denken de wereld onttoverd? Vragen, vragen.

H et carillon van het gemeentehuis
in Grootegast tingtangelt een
melodietje. Aan het Abel Tasman-

plein laten de leden van de plaatselijke hand-
werkclub de breipennen tikken.

Insteken. Draad omslaan. Er is koffie. En
cake. En food for thought.

Over het witte dorpskerkje bijvoorbeeld,
dat deze week is overgedragen aan de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. ,,Ik zei tien jaar
geleden al: verkoop die kerk en maak er een
Aldi van’’, zegt Adri van der Veen, de enige
man in het gezelschap, terwijl hij zijn benen
over elkaar slaat. ,,Dan komen er tenminste
nog mensen.’’

Hij was lid van die kerk, zegt hij. Zong als
jongen in het cantorijkoor. Maar hij is nu
ex-lid. ,,Beter een ex-lid dan een slap lid, zeg
ik altijd.’’ De leden van de handwerkclub
giechelen en slaan draden om.

De reden dat hij de kerk verliet: ,,Mijn
seksuele geaardheid werd niet geaccepteerd.’’
Hij haalt zijn schouders op. Hij kon niet an-
ders. En wil niet anders. ,,Ik heb een hekel aan
dogmatiek. Waarop de kerk stukloopt is dat ze
aan dingen vasthoudt die niet belangrijk
zijn.’’

Voor het eerst in de geschiedenis rekent
een meerderheid van de Nederlandse bevol-
king zich niet tot een kerkelijke gezindte, zo
meldde deze week het CBS. Vorig jaar gaf 49
procent van de bevolking van 15 jaar of ouder
aan tot een religieuze groep te behoren. In
2016 was dat nog de helft en in 2012 nog ruim
de helft.

Oud nieuws, betoogde godsdienstfilosoof
Taede A. Smedens; twee jaar geleden bleek al
uit het onderzoek God in Nederland 1966-
2016 dat de meeste Nederlanders buitenker-
kelijk waren. Maar dat, zo stelde Smedens,
zegt niets over hun verhouding tot God; in
datzelfde onderzoek noemde 1 op de 3 zich-
zelf wel degelijk religieus of spiritueel, maar
dan ‘ongebonden’.

Toch is het een feit: het aantal kerkbezoe-
kers neemt sinds de jaren zestig alleen maar
af. Wat betekent dat voor de maatschappelijke
moraal? En wat betekent dat voor het cultu-
reel erfgoed? De christelijke cultuur ligt aan
de basis van onze maatschappij. Zowel Bach
als Madonna, zowel Mozart als Lady Gaga –
we noemen maar een paar – lieten zich in
hun compositie dan wel muziekclips inspire-
ren door het christendom. Zonder het evan-
gelie had Aretha Franklin nooit de longen uit
haar lijf leren zingen. Wat gebeurt er als we,
zoals de schrijfster Yvonne Zonderop stelt, het
‘christendom bij het vuilnis zetten?’ Cabare-
tier Freek de Jonge ziet het somber in. ,,Secu-

larisatie maakt de wereld stuurloos’’, zei hij in
een televisie-interview.

Zijn we verdoemd?

Jery Brakel (21) uit Groningen leunt tegen de
pui van de sportschool aan de Westerhaven in
zijn woonplaats. ,,Ik geloof niet in God’’, zegt
hij. ,,Ik geloof in de kracht van mezelf. Mijn
oma was strenggelovig, we gingen naar de
katholieke kerk omdat zij dat graag wilde en
ik heb mijn eerste communie gedaan in de
Sint Josefkerk. Maar ik ben nou eenmaal heel
realistisch, als jongetje al. Als ze zeiden: ‘God
praat tegen je’, en dan dacht ik: hoe dan, waar
dan? Ik vind: als je dood gaat, ga je dood, ik
geloof niet in een hiernamaals, ik vind het

leven hier al mooi en moeilijk genoeg.’’
Toch zou hij geen kerkloze samenleving

willen. ,,De kerk wordt een beetje uit de maat-
schappij gehaald, ik zou het niet prettig vin-
den als ze wordt opgeheven. We hebben hier
toch een joods-christelijke cultuur’’, zegt hij.
,,Of zo.’’

De kerk weg? Wouter Slob, predikant in de
Laarkerk van Zuidlaren en bijzonder hoogle-
raar protestantse theologie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, ziet dat niet gebeuren.
,,Ja, het imago van de kerk is droevig slecht.
En dat is ontmoedigend voor de kerkelijke
instituties. Maar de kerk is een machtssys-
teem dat te lang gebaseerd is geweest op een
waarheidsclaim: namelijk dat God bestaat.
Die waarheid is niet hard te maken, de kerk
zakt door het ijs. De atheïsten zeggen: God
bestaat niet. Maar dat is net zo’n bizarre me-
tafysische waarheidsclaim. Die evenmin is te
bewijzen. Het is het spook van de feitelijk-
heid, daarmee moet het geloof zich niet bezig-
houden. Het is geen welles-nietesdingetje. Het
is een andere manier van denken.’’

Zonder bewijs geen argument. Professor
Beatrice de Graaf, als terrorisme-expert niet
bang uitgevallen, aarzelt om in het gezelschap
van haar collega’s te praten over haar geloof,
uit angst te worden versleten voor christen-
gekkie, zo zei ze een paar weken geleden in
een interview. In de rationeel denkende we-
reld spreken sommigen het woord christen-
dom graag als twee woorden uit, en voor je
het weet zit je als kerkgaand christen op het

zoveelste verjaardagsfeestje de ontstaansweek
van de aarde te verklaren. Gelovig wordt niet
zelden gezien als synoniem voor goedgelovig.

,,Maar ja’’, zegt Jery. ,,Als je zeker weet dat
iets bestaat, is het geen gelóóf meer toch?’’

Hee pedo! Pastoor Rolf Wagenaar knipperde
onlangs geschokt met zijn ogen, toen iemand
hem dat toeschreeuwde, zomaar in een Gro-
ningse straat. ,,Dat was heel pijnlijk, ik was
even verdoofd. Maar toen dacht ik: het zij zo.’’

De schandalen rondom kindermisbruik
door priesters hebben het imago van zijn
Rooms-Katholieke Kerk geen goed gedaan.
,,Dat is natuurlijk ontzettend erg dat dat is
gebeurd. Maar het betreft hier een maat-
schappelijk probleem dat groter is. De kerk
werd de zondebok, dat snap ik, de kerk preekt
een hoge moraal. Maar het ging hier om 2
procent van de priesters in Nederland. De
overige 98 procent heeft niets kwaads ge-
daan.’’

Het leidde in zijn Sint Jozefkathedraal niet
tot opzeggingen van het kerklidmaatschap, zo
zegt hij. Hij heeft dit jaar acht nieuwe paro-
chianen gedoopt en is met vijf in gesprek
over toetreding. Onder hen is een 12-jarige
jongen. ,,Hij wilde als kind al zo graag katho-
liek worden. Zijn ouders zeiden: wacht tot je
wat ouder bent, als je het op je 12de nog wilt,
mag het.’’

De pastoor is ervan overtuigd dat de moe-
derkerk ook het laatste schandaal overleeft en
sterker zal herrijzen uit de as. ,,Er is in de
2000 jaar dat het katholicisme bestaat van
alles misgegaan op moreel gebied, maar er
kwam altijd weer een heropleving. Het aantal
kerkbezoeken in Nederland slinkt, maar er zal
weer een tegenreactie komen, hoewel ik niet
denk dat ik dat nog mee zal maken.’’

Gelovig? Zij? Aan hun nooit niet! Jelly (62) en
Esther (43) uit Groningen en haar zus Desiree
(35) uit Ezinge piekeren er niet over om naar
de kerk te gaan, hoewel Esther haar kinderen
wel naar een christelijke school gaan. ,,Ik
dacht, daar worden ze niet slechter van.’’

Jelly en Desiree zijn nog naar zondags-
school geweest en barsten gelijktijdig schate-
rend uit in dezelfde woorden: ‘Lees de Bijbel
en bid elke dag.’ Maar de bijbel houden ze
voor gezien en bidden doen ze nooit. Jelly:
,,Het zei me toen niks en het zegt me nog
steeds niks. Ik ben meer het type van life goes
on.’’

Chandra (21) uit Amstelveen, verpleegkun-
destudent in Groningen, aarzelt. ,,Mijn ouders
zijn boeddhist, ik heb op een katholieke basis-
school gezeten, maar nee: ik geloof niet. Ik
kom alleen in het buitenland in kerken, tij-
dens de vakantie. Maar ik ben wel een spiritu-
eel mens, ik denk erover om mindfullness te
gaan doen, en ik probeer wel een goed mens
te zijn.’’

Cultuurchristenen worden ze ook wel ge-
noemd: de mensen die niet geloven in een
bebaarde man op een wolk, maar wel geloven
in de boodschap die in de bijbelverhalen
doorklinkt: barmhartigheid, trouw, oprecht-
heid, broederliefde. Die er kortom naar stre-
ven een goed mens te zijn.

,,Maar ik bid nooit’’, zegt Chandra. ,,Ja,
schietgebedjes. Boeddhistische mantra’s.’’

EO-presentator Tijs van den Brink bedacht
een nieuw woord voor de nieuwe generatie
spiritueel geïnteresseerden, die niet kiest voor
een stroming, maar uit verschillende religies
iets meepikt: Netflixgelovigen.

Kerkrentmeester Harry van der Tuin klimt
langzaam naar boven, tot hoog in de toren
van het witte kerkje van Grootegast. In de
kerkklok staat gegraveerd: Bij klokgelui houdt
de mens de adem in, bij droefheid, vreugde, of
in geluid van nodiging. ,,De klok werd geluid
als er iemand werd begraven, maar ook om

mensen wakker te schudden uit hun bed’’,
zegt Van der Tuin. Met een blik op het ver-
roeste hamerwerk: ,,Die is al een tijd niet
meer gebruikt, denk ik.’’

In dit parelwitte kerkje langs de Rondweg
werd afgelopen zondag de laatste dienst ge-
houden namens de Protestantse Kerk Neder-
land. Niet omdat er te weinig kerkgangers
waren, zegt Van der Tuin, maar omdat het
dorp twee kerken telt. De ene heeft geen
monumentstatus en kan dus makkelijk wor-
den uitgebreid, maar aan het eeuwenoude
witte kerkje mag je niets veranderen. Hij wijst
op het ienemienie keukentje, het kleine ka-
mertje van de dominee, de enige wc. Klein,
mooi, maar onpraktisch en duur. De PKN-
gemeenschap van Grootegast-Sebaldeburen
wilde van het onderhoud af.

Buiten staan de eeuwenoude grafzerken
rondom het pleisterwerk. De begraafplaats is
de reden dat hier zich nooit een Aldi zou
kunnen vestigen. ,,Er is dan maar één koper”,
zegt Van der Tuin, ,,de Stichting Oude Gronin-
ger Kerken.’’

Kopen? Dat is het woord niet. Gisteren
werd het contract ondertekend en verwissel-
de de witte kerk van eigenaar; voor een ton.
Dat geld kwam niet uit de zak van de SOGK,
maar uit de spaarpot van de kerkgemeen-

schap. ,,Je moet het zien als een bruidsschat’’,
zegt Van der Tuin. ,,Goed voor tien jaar onder-
houd door de SOGK. Maar dat is goedkoper
dan dat we het zelf moeten betalen. Om de
kerk warm te krijgen waren we alleen aan
stookkosten al 100 euro per dag verder.’’

Hij heeft zelf twee jongvolwassen zoons die
niet erg begeesterd worden door het Woord

van Christus. ,,Ze hebben sowieso niets met
woorden. Alleen met plaatjes, maar wij hebben
geen plaatjes. Ze zeggen: pap, waarom moet ik
naar de kerk? Ik zeg: je moet niks. Je mág. Mijn
vader praatte vroeger op me in, ik wil dat niet.
Ik snap dat mijn zoons zo denken op dit mo-
ment, ik ben zelf een tijd niet in de kerk ge-
weest, maar op mijn 50ste overleed mijn va-

der, en dat was een kantelmoment. Ik dacht:
er is meer dan dit bestaan.’’

Vragen, vragen. Neem ‘de ziel’. Waarom is dat
zo’n beladen onderwerp? Waarom vond Bea-
trice de Graaf het wel makkelijk om bij De
Wereld Draait Door over haar boek te praten,
maar niet over haar ziel? Waarom is ‘de ziel’
not done, maar is het woord soul overal?

,,De ziel bestaat niet’’, zegt dominee Wouter
Slob. ,,De ziel zit aan het sterfbed. De erken-
ning van het individu, dat is de ziel. De kwets-
baarheid van het bestaan delen met iemand,
dat is contact op zielniveau. De ziel is de
pijnlijke binnenkant. En die is veilig bij God.’’

Maar is God het beste in groepsvorm te
bereiken? Moet de kerk zich bemoeien met
het contact?

Slob: ,,Ik geloof wel degelijk dat je de kerk
nodig hebt. Als het verdriet je overstelpt, bidt
iemand voor je. Er wordt veel verwacht hoor,
van de kerk. Maar het orgel piept, en het is
koud, en er wordt vals gezongen. Wat je krijgt
is bijvangst. Maar God redt.’’ Hij lacht. ,,Waar-
van? Van je eigen ontoereikendheid.’’

Maar redt God de kerk?
Slob: ,,Ik ben ervan overtuigd dat we een

nieuwe reformatie tegemoet zien. Maar hoe
en wanneer? Dat weet ik niet.’’
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