Religieuze betrokkenheid
in Nederland
HANS SCHMEETS & CARLY VAN MENSVOORT

Slechts een kleine meerderheid van de mensen in ons land voelt zich verbonden met een religieuze
groepering. Nog minder mensen brengen dit tot uitdrukking in regelmatig bezoek aan kerk, moskee of
synagoge. Er zijn wel grote regionale verschillen in kerkelijke gezindte en kerkbezoek. Het Zuiden lijkt sterk
religieus betrokken, maar is het niet. Vooral katholieken tellen veel zogenaamde randkerkelijken: inwoners
die als katholiek staan ingeschreven maar zelden of nooit naar de kerk gaan. Nieuwe cijfers over de periode
2010-2014 geven een overzicht van de religieuze staat van ons land.
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Religie is belangrijk in de moderne samenleving.
Het is vaak een onderscheidende factor voor sociale verschillen, waaronder inkomen en arbeid,
gezondheid en leefstijlen, criminaliteit, sociale samenhang, en ervaren geluk. Het religieuze
landschap van nu komt echter niet meer overeen
met het religieuze landschap van vroeger. De
volkstellingen van een eeuw geleden gaven een
overzichtelijk beeld: de Nederlandse bevolking
behoorde tot een protestants of een katholiek
kerkgenootschap, met een kleine groep behorende tot een andere gezindte. Binnen de protestantse stroming was het merendeel hervormd en een
klein deel gereformeerd. Het was uitzonderlijk
niet te behoren tot een kerkelijke gezindte. Twee
belangrijke veranderingen hebben zich sindsdien
voorgedaan: secularisering en groeiende diversiteit. In 1909 was 95 procent van de Nederlandse
bevolking kerkelijk (behorend tot een kerkelijke
gezindte of andere levensbeschouwelijke groepering), in 2014 nog maar 51 procent. In 1971 bleek
uit de toenmalige Volkstelling dat nog 37 procent
minstens een keer per maand naar een kerkdienst
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Religieuze gezindte en kerkbezoek kalft af
Een eeuw geleden behoorde nog bijna iedereen
tot een religieuze groepering (figuur 1). De helft
was hervormd, een op de drie katholiek en een
op de tien gereformeerd. Eind jaren negentig
behoorde nog maar 60 procent van de volwassen bevolking tot een religieuze groepering. In
2010 is dit geslonken tot 54,7 procent en in 2014
geeft nog maar een krappe meerderheid van 50,8
procent aan tot een godsdienstige groepering te
behoren. Een kwart (24,4 procent) is katholiek.
In totaal is 15,8 procent protestants: 6,7 procent
zegt Nederlands hervormd en 3,4 procent gereformeerd te zijn en 5,7 procent geeft aan tot de
PKN te behoren. Deze verdeling is opmerkelijk
aangezien de hervormde en gereformeerde kerken – samen met de lutherse kerk – in 2004 bijna
allemaal zijn opgegaan in een gemeenschappelijke kerk: de PKN. Daarbij valt ook op dat de
PKN in de periode 2010-2014 vrijwel stabiel is
gebleven. Dit doet vermoeden dat een deel van de
protestanten zich er niet van bewust is dat ze in
feite tot de PKN behoren, of zich meer verbonden
voelt met de gezindte waartoe ze voor de fusie behoorden. Verder is 4,9 procent islamiet en rekent
5,7 procent zich tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, waaronder joods (0,1 procent), hindoe (0,6 procent) en
boeddhist (0,5 procent).
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procent van de bevolking regelmatig – minstens
eens per maand – naar een religieuze dienst. Eind
jaren negentig was dit afgekalfd tot 23 procent.
In 2010 ging nog 18,0 procent minstens een keer
per maand naar een dienst. In 2011 was dat 17,5
procent en in 2012 en in 2013 16,8 procent. In
2014 gaat nog 16,4 procent regelmatig naar de
kerk, moskee of synagoge: 10,0 procent gaat wekelijks, 3,4 procent meerdere keren per maand en
3,0 procent een keer per maand. Verder gaat 7,0
procent minder dan een keer per maand. Ruim
driekwart van de bevolking (76,6 %) gaat zelden
of nooit naar een religieuze dienst.
Het bezoek verschilt echter sterk per gezindte.
Gereformeerden zijn de trouwste bezoekers van
religieuze diensten: twee derde kerkt minstens
een keer per maand. Van de PKN’ers doet ruim
de helft dat, van de moslims krap 40 procent, van
de hervormden 30 procent, en de katholieken
sluiten met 18 procent de rij. Al met al voelt in
Figuur 2. Het percentage personen van 18 jaar en ouder behorend tot een religieuze groepering naar
sociaaleconomische en demografische kenmerken, Nederland, 2014
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Ook het kerkbezoek is aanzienlijk terug gelopen.
In 1971 ging, zoals eerder opgemerkt, nog 37
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Tegen deze achtergrond belicht dit artikel de
religieuze verhoudingen in Nederland. Daarbij
schetsen we een beeld van de kerkelijke gezindte
en het bezoek aan religieuze diensten over de
afgelopen vijf jaar. De data zijn ontleend aan de
Enquête Beroepsbevolking (EBB), waar in de periode 2010-2014 zo’n 460 duizend personen aan
hebben meegedaan (zie kader, p. 6). We presenteren cijfers van 403 gemeenten. Daarnaast gaan
we na of de bevolkingssamenstelling (deels) een
verklaring biedt voor de verschillen in het behoren tot een kerkelijke gezindte en het bijwonen
van religieuze diensten. Dat is van belang omdat deze betrokkenheid ook varieert voor een
aantal bevolkingsgroepen. Zo is in de periode
2010-2014 de godsdienstigheid onder vrouwen
zo’n 5 procentpunten hoger dan onder mannen.
Ook wonen meer vrouwen dan mannen regelmatig een religieuze dienst bij. Naar leeftijd zijn de
verschillen nog sterker: vooral vanaf leeftijd 55
jaar neemt de religieuze betrokkenheid sterk toe.
Dit roept de vraag op of de verschillen tussen gemeenten veroorzaakt worden door, bijvoorbeeld,
de leeftijdsopbouw in gemeenten. Wonen in het
sterk godsdienstige Urk bijvoorbeeld veel ouderen, en in het seculiere Landsmeer veel jongeren?

Figuur 1. Ontwikkeling van het percentage personen van 18 jaar en ouder behorend tot een kerkelijke
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ging. In 2014 is dit gedaald tot 16 procent. Door
de ontzuiling ontstond er meer diversiteit, en ook
de komst van immigranten bracht nieuwe religieuze stromingen met zich mee, zoals de islam.
In dit perspectief van grotere diversiteit is ook de
samenvoeging in 2004 van de meeste hervormde
en gereformeerde kerken, samen met de lutherse
kerk, in de Protestantse Kerk Nederland (PKN)
belangrijk.
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Figuur 3. Het percentage personen van 18 jaar en ouder dat ten minste een keer per maand een religieuze
dienst bezoekt naar sociaaleconomische en demografische kenmerken, Nederland, 2014
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ons land nog maar een kleine meerderheid zich
verbonden met een religieuze groepering, waarvan bovendien nog maar weinigen dit tot uitdrukking brengen met het bijwonen van religieuze bijeenkomsten. Dat betekent dat het aandeel randkerkelijken – wel behorend tot een kerkelijke
gezindte, maar dat nauwelijks in de praktijk brengen met het bezoeken van religieuze diensten – is
toegenomen.

Verschillen tussen bevolkingsgroepen
In figuur 2 is de religieuze betrokkenheid per bevolkingsgroep weergegeven. Vrouwen zijn vaker
kerkelijk dan mannen; het verschil bedraagt zo’n
5 procentpunten. Groter is de discrepantie tussen de leeftijdsgroepen. De jongste leeftijdsgroep
onderscheidt zich, met 40 procent aanhangers,
nauwelijks van de 25 tot 35-jarigen. Vervolgens
stijgt de proportie die zich associeert met een
kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke
groepering aanmerkelijk tot zo’n 72 procent onder de 75-plussers. Ook opleiding doet er toe. Bij
de laagst opgeleiden is 60 procent godsdienstig,
bij de middelbaar opgeleiden is dat 50 en bij de
hoogst opgeleiden 42 procent. Er is weinig verschil tussen de autochtonen en westerse allochtonen van wie bijna de helft zich tot een religieuze
groep rekent. Dat is beduidend minder dan de 79
procent onder de niet-westerse allochtonen.

Data

Om het aandeel godsdienstigen in Nederland vast te stellen wordt in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds 2010 de vraag gesteld
of een persoon zich rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering,
waarbij een aantal categorieën zijn voorgelegd: rooms-katholiek, gereformeerd, Nederlands
hervormd, Protestantse Kerk Nederland (PKN), islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch,
joods en ‘andere gezindte’. Het bezoek aan religieuze diensten is vastgesteld op basis van de
vraag hoe vaak men daaraan deelneemt: ‘1 keer per week of vaker’, ‘2 tot 3 keer per maand’,
‘1 keer per maand’, ‘minder dan 1 keer per maand’ en ‘zelden of nooit’. De personen die eerder hebben aangegeven niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
te behoren zijn gevoegd bij de categorie ‘zelden of nooit’.
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In 2014 ging 16,4 procent regelmatig, minstens
een keer per maand, naar een kerk, moskee of synagoge (figuur 3). In lijn met een iets groter deel
dat behoort tot een kerk of levensbeschouwelijke
groep, nemen iets meer vrouwen dan mannen regelmatig deel aan een religieuze dienst. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn tot 55 jaar
gering. Daarna neemt het bezoek aan de diensten
met het vorderen van de leeftijd toe. Lager opgeleiden nemen er met bijna een op de vijf iets vaker
aan deel dan de middelbaar, en vooral hoger opgeleiden. Vooral het onderscheid naar herkomst
is groot. Drie van de tien niet-westerse allochtonen gaan nog regelmatig naar een dienst, dubbel
zoveel als autochtonen en bijna drie keer zoveel
als de westerse allochtonen.

Regionale verschillen
In 2014 telt de provincie Groningen de minste
kerkelijken – 34 procent van de volwassen bevolking – en Limburg met 75 procent de meeste. In
Zeeland bezoeken de mensen het meest regelmatig religieuze diensten: een kwart gaat nog regelmatig – minstens een keer per maand – naar de
kerk, moskee of synagoge. In een aantal provincies ligt het bezoek rond de 20 procent: Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. In de drie noordelijke provincies – Groningen, Friesland en Drenthe – is de deelname 16 tot
17 procent. Daarna volgt Limburg – de provincie
met het hoogste percentage kerkelijken – met 14
procent. Noord-Holland en Noord-Brabant sluiten de rij met respectievelijk 12 en 11 procent. De
variatie op gemeenteniveau is groter. Dat wordt
geïllustreerd aan de hand van figuur 4, waaruit af
te lezen valt dat vooral in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel in relatief veel gemeenten meer
dan 75 procent van de bevolking zich rekent tot
een kerkelijke gezindte of andere levensbeschouwelijke groepering. Ook Urk hoort daartoe. Daar
is bijna iedereen kerkelijk. Tevens is af te lezen
dat vooral in Groningen, maar ook in NoordHolland, veel gemeenten te vinden zijn met minder dan 40 procent kerkelijken. Landsmeer en
Menterwolde, waar slechts een op de vijf zich
tot een godsdienst rekent, zijn daar uitgesproken
voorbeelden van.
In figuur 5 is de mate van het bijwonen van religieuze diensten weergegeven. Urk is wederom
bij uitstek een gemeente waar veel inwoners regelmatig – minstens maandelijks – naar de kerk
gaan. Dat is met 95 procent een overgrote meerderheid. Ook valt af te lezen dat het bezoek aan
religieuze diensten veel voorkomt (bijna de helft
van de inwoners of meer) in gemeenten die van
oudsher de zogenoemde Bible belt vormen, een
vrijwel aaneengesloten strook gemeenten die
loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel.
Verder gaan in bepaalde gemeenten, met maximaal een op de zes, nog maar weinig inwoners
naar een religieuze bijeenkomst. Dat zien we
bijvoorbeeld in Oost-Groningen, vooral in Bellingwedde, Menterwolde en Pekela. Maar ook in
veel gemeenten in de provincie Noord-Holland is
de deelname aan religieuze diensten gering, zoals in Beemster, Bussum en Castricum. Andere
voorbeelden zijn de gemeenten Geldrop-Mierlo,
Goirle en Veldhoven in de provincie NoordDEMOS JAARGANG 31 NUMMER 9

Figuur 4. Het percentage personen van 18 jaar en ouder behorend tot een kerke-
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Brabant, en het Limburgse Landgraaf en Venlo.
De beide kaarten laten zien dat de patronen van
kerkelijkheid en bezoek aan religieuze diensten
nauwelijks overeen komen. Wat vooral opvalt is
dat in veel gemeenten in de provincies Limburg
en Noord-Brabant weliswaar veel personen zich
rekenen tot een kerk of levensbeschouwelijke
groepering, maar dat er weinig mensen regelmatig naar een religieuze dienst gaan. Of anders gezegd: in Limburg en Noord-Brabant wonen veel
randkerkelijken.
Indien we bij deze cijfers over de religie (behoren
tot een religieuze groepering en de deelname aan
religieuze diensten) van de gemeenten rekening
zouden houden met de verschillen die bestaan
tussen gemeenten in de leeftijdsverdeling en de
man/vrouwverhouding dan verandert het beeld
nauwelijks. Ook als we rekening houden met verschillen in opleidingsniveau en herkomst (concentratie niet-westerse allochtonen) veranderen
de uitkomsten maar weinig, ondanks dat de gemeenten vooral grote verschillen laten zien in het
aandeel allochtonen.

Bron: EBB, 2010-2014.

belt in ons land, globaal lopend van noordoost
naar zuidwest. Kerkbezoek is onder katholieken
veel geringer dan onder protestanten. Vrouwen,
ouderen, lager opgeleiden en niet-westerse allochtonen etaleren een beduidend grotere betrokkenheid bij religie dan mannen, jongeren, hoger
opgeleiden, autochtonen en westerse allochtonen. Toch bieden dergelijke bevolkingskenmerken weinig verklaring voor de religieuze kaart.
Het is dan ook niet aannemelijk dat verschillen in
sociaal-demografische ontwikkelingen tussen gemeenten, zoals de leeftijdsopbouw, het religieuze
landschap drastisch zullen veranderen.
Dit verhaal is deels een bewerking van H. Schmeets en C.
van Mensvoort (2015), Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen. Bevolkingstrends, november 2015, p. 1-13,
waarin tevens achterliggende literatuur is opgenomen.
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• Schmeets, H. (2013), Het belang van religie voor sociale
In 2014 rekent 51 procent van de volwassen
samenhang. Bevolkingstrends, december 2013, p. 1-14.
bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, maar slechts 16
procent bezoekt regelmatig een religieuze dienst.
Er zijn duidelijke regionale verschillen in het religieuze landschap – met vooral de scheiding van
katholieken in Limburg en Noord-Brabant, protestanten in Zeeland en Friesland, en moslims in
Zuid-Holland. De cijfers over het bezoek aan religieuze diensten geven een aanwijzing voor het
(nog steeds) bestaan van een zogenoemde Bible
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