
toke el shof

Geloof in de familie. Drie generaties katholieken
over familie, opvoeding en geloof 

Hoe werkt religiositeit door in het huiselijke leven en op -
voeden? Speelt het daar eigenlijk nog een rol? Vaak wordt
gedacht dat in het bijzonder katholieke jongeren zich wei-
nig gelegen laten liggen aan hun religieuze traditie.1 Vooral
katholieke ouders zouden het moeilijk vinden om hun kin-
deren in religieus opzicht iets mee te geven. De religieuze
opvoeding in katholieke gezinnen kenmerkt zich door een
spiraal van zwijgen.2

Dit artikel beschrijft de rol die de godsdienst speelt in
het huiselijke leven en opvoeden. Die heeft zich in de loop
van een paar generaties ontwikkeld. Verschillende genera-
ties katholieken lijken in religieus opzicht op elkaar. Maar
naast overeenkomsten zijn er ook verschillen. Deze hangen
samen met de twee domeinen die doorwerken in de huise-
lijke religieuze opvoeding. Dat is in de eerste plaats het
domein van het huiselijke leven en opvoeden. Daarnaast
speelt het terrein van de religiositeit een belangrijke rol.
Beide domeinen zijn in beweging. De veranderingsproces-
sen op het vlak van het huiselijke leven en op het vlak van de
religiositeitvormen gezamenlijk de achtergrond van het hui-
selijke religieuze opvoeden.Religieuze opvoeding is dus con-
textueel. Elke generatie ouders staat op een eigen ma nier
voor de opgave om kinderen religieus op te voeden en in
elke generatie geven ouders daar vorm en inhoud aan op
een bij hun context passende manier. Dit artikel gaat per
generatie in op de belangrijkste ontwikkelingen op beide
terreinen, om vervolgens te beschrijven hoe deze doorwer-
ken op het huiselijke religieuze opvoeden. 
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Aan de basis van dit artikel ligt een recent kwalitatief,
praktisch theologisch onderzoek naar religieuze socialisa-
tie in het rooms-katholieke huiselijke leven.3 Binnen tien
rooms-katholieke families zijn diepte-interviews afgeno-
men met grootouders, ouders en kleinkinderen. De groot-
ouders zijn geboren tussen 1925 en 1935, de ouders tussen
1955 en 1965 en het geboortejaar van de kleinkinderen ligt
tussen 1975 en 1985. De families kunnen tot de middelbare
en hogere sociale lagen worden gerekend. De families zijn
geworven door pastoraal werkenden. Deze bemiddeling
vergemakkelijkte de werving. Ook werd hiermee een ander
doel bereikt, namelijk dat families die zich in uitzonder-
lijke en voor anderen weinig herkenbare situaties bevon-
den, van deelname zouden worden uitgesloten. De be -
middeling via pastoraal werkenden zorgde dus voor een
onderzoeksgroep van families die zich in een min of meer
‘normale’, voor anderen herkenbare situatie bevonden. De
onderzochte families verschilden van elkaar in de mate van
kerkelijke betrokkenheid. De studie onderzocht het leef -
wereldperspectief op het katholicisme zoals dat door be -
trokkenen is ervaren en vorm heeft gekregen. Het on der -
zoek is hermeneutisch georiënteerd: het menselijke hande-
len wordt gelezen als een handelen dat bewust of onbewust
uitdrukking geeft aan een bepaalde waarde oriëntatie.4On -
derzocht is, hoe deze zogenaamde impliciete geleefde religi-
ositeit samenhangt met de geëxpliciteerde en verwoorde
beleden religiositeit.
De interviews zijn geanalyseerd met behulp van de

semiotiek van de Parijse School.5 Met behulp van deze
methode kon de religieuze vormgeving onderscheiden
worden van de religieuze betekenisgeving. Bovendien kon
zo de lichamelijkheid van de religiositeit in het onderzoek
worden betrokken.6Deze werkwijze heeft religieuze over-
eenkomsten en verschillen gevonden tussen de drie gene-
raties.7
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een overeenkomst:  het  geloof  wordt
belichaamd

De religiositeit van katholieke grootouders, ouders en
kleinkinderen lijkt in belangrijke opzichten op elkaar. Het
is een religiositeit die vooral belichaamd wordt. In elke
generatie blijkt dat de aspecten van kennis en opvattingen
er de facto er minder toe doen. Vooral een sociale, op de
ander gerichte en op de ander betrokken levenswandel is
belangrijk. Religiositeit heeft een impliciet, nabij en van-
zelfsprekend karakter. De weinige voorbeelden van een
religiositeit die meer reflexief is en waar van individuele
verwoording sprake is, bevestigen deze omschreven ‘regel’.
De verwoording en de reflectie worden namelijk ingezet
om het belang van het sociale handelen te onderschrijven.
Als het al tot een verwoording van religiositeit komt, wordt
als religieuze opvatting beleden dat het handelen sociaal
en betrokken moet zijn en dat religieuze kennis en religieus
spreken daaraan afgemeten moeten worden. Elke katho-
liek van elke generatie, weet meer opvattingen over de
katholieke godsdienst te berde te brengen, dan er blijk van
te geven weet te hebben van godsdienstige opvattingen.
Religiositeit dient uit het hart te komen, handen en voeten
te krijgen, op het goede samenleven gericht te zijn en het
dagelijkse leven met zijn hoogte en dieptepunten te onder-
steunen. Deze opvatting krijgt telkens het karakter van een
geloofsbelijdenis waar andere godsdienstige opvattingen
en inzichten aan worden getoetst. Het expliciet godsdien-
stige spreken moet een toegevoegde waarde hebben of kan
anders beter achterwege worden gelaten. ‘Als je maar als
een goed mens leeft, dan ben je gelovig genoeg’ lijkt de be -
langrijkste godsdienstige erfenis te zijn die van huis uit
wordt overgedragen. Die overeenkomst krijgt in elke gene-
ratie op een eigen manier vorm.
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de generatie  van de  grootouders

a. Het familieleven in beweging
De geïnterviewde grootouders zijn geboren tussen 1925 en
1935. Voor hen is het gezin de belangrijkste plaats van op -
voeding, ook van godsdienstige opvoeding. Het gezin is
echter ingebed in het wijdvertakte weefsel van de katholie-
ke zuil, dat de opvoedende ouders stuurt en corrigeert in
hun opvoedende taak. De moraal op het vlak van huwelijk,
seksualiteit en opvoeding werken niet alleen vanuit het ker-
kelijke leven door, maar ook vanuit het katholieke onder-
wijs, de gezondheidszorg, (katholieke artsen) de vakbewe-
ging (afwijzing van vrouwenarbeid ten gunste van gezins-
inkomen en kostwinnersprincipe), het verenigingsleven,
etc. Voor de grootouderlijke generatie, die in de eerste helft
van de vorige eeuw is opgevoed, waren de eigen ouders dan
wel de belangrijkste opvoeders; deze stonden er echter
beslist niet in hun eentje voor en dat geldt ook voor de
grootouders zelf toen zij in de vijftiger jaren hun kinderen
opvoedden. Tot aan het eind van de zestiger jaren maakte
het gezin deel uit van een groot, brozer wordend katholiek
netwerk, dat de verantwoordelijkheid voor de godsdien -
stige opvoeding met de ouders mee droeg. Daarna komt de
verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding
meer exclusief op de schouders van de ouders te liggen. 
In de huiselijke opvoeding van de grootouders staan

waarden als gemeenschapszin, gehoorzaamheid, plicht,
zelfbeheersing, soberheid en verantwoordelijkheidsbesef
centraal. Kinderen moeten kunnen participeren aan het
maatschappelijke en het kerkelijke leven en daar positief
aan bij willen en kunnen dragen. De ontwikkeling van de
persoonlijke kwaliteiten van kinderen staat in het teken van
deze externe gerichtheid. De grootouders zien het op -
voeden als een taak waarin ouders een maatschappelijke
verantwoordelijkheid realiseren en waarin ze als gezin bij-
dragen aan de opbouw van de samenleving. De opvoe-
dingsrelatie is hiërarchisch en is wel als een bevelsstruc-
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tuur getypeerd: de ouders weten wat kinderen moeten
leren en manen hen aan tot gehoorzame navolging. 

b. De religiositeit in beweging
De religiositeit van deze generatie heeft aandacht voor een
transcendente goddelijke werkelijkheid en voor rituelen 
en symbolen die daarnaar verwijzen.8 De grootouders
spreken over een hemelse werkelijkheid van God, Maria en
andere heiligen, over een leven na de dood en een hereni-
ging met overleden dierbaren. De transcendente dimensie
speelde een belangrijke rol, vooral in de eigen jeugd en in
het latere volwassen leven. Het bidden van novenen, het
zegenen van brood voor het werd aangesneden, het dragen
van een medaille, de rozenkrans in de portemonnee, de
kruisbeelden en de wijwaterbakjes in het huis verwezen
allemaal naar die transcendentie. De aandacht daarvoor is
in de loop van de tijd wel verminderd, net als de rituelen en
de symbolen. Maar ook die verminderde aandacht geeft
aan de religiositeit van deze generatie een heel eigen kleur. 
De kerk is belangrijk als plek waar God wordt ontmoet

en ervaren: in de eucharistie, in het gebed, in het gemeen-
schapsleven. Maar de kerk wordt tevens gerelativeerd: God
is in de geloofsbeleving van deze generatie, liefdevoller,
barmhartiger en rechtvaardiger dan de kerk soms was en is.
De betekenis van de kerk verandert. Zo verdwijnt de van-
zelfsprekendheid: kerkelijk blijven wordt meer een keuze
want veel generatiegenoten haken af. Ook de gezamenlijk-
heid verdwijnt. Er ontstaat een grotere waardering voor de
persoonlijke gewetensvorming en de individuele keuze, op
het vlak van huwelijksbeleving en seksualiteit en op het vlak
van cultuur en maatschappij. Zowel op de maatschappelij-
ke domeinen van politiek, economie, cultuur etc. alsook in
het huiselijke leven verandert het beroep dat men op de
godsdienst doet. In plaats van een bron te zijn waar con -
crete gedragsregels aan worden ontleend die voor iedereen
helder en geldig zijn, wordt het een bron van algemene
principes en waarden, waar het individu zich op oriënteert
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en er het gedrag er naar eigen inzicht op afstemt. Of en hoe
de religie van invloed is, wordt afhankelijk van de individu-
ele keuze. Tot slot groeit de openheid voor andere religies,
in het bijzonder voor de protestantse kerken. De katholieke
traditie geldt kortom niet meer als de enige plaats waar
God wordt gezocht en ervaren.9

c. Religieuze opvoeding 
De godsdienstige opvoeding van deze generatie is door
beide ouders gedragen, zij het op een gendergebonden
wijze: de moeders uit de oudste onderzochte generatie
behartigen vooral de huiselijke, met name de rituele en rela-
tionele kant van de godsdienstige opvoeding. Zij leren de
kinderen een kruisteken slaan of bloemen voor het Maria-
beeld te zetten. De naar buiten gerichte en meer plichtma-
tige kanten van de opvoeding vormen het terrein van de
vaders uit deze oudste generatie. Zij waken er bijvoorbeeld
over dat de kinderen naar het katholieke onderwijs en naar
de kerk blijven gaan. 
De huiselijke godsdienstige opvoeding kenmerkt zich

verder door het rituele, het gemeenschappelijke en het
devotionele. In deze oudste generatie is de rol van de ouders
voorbeeldmatig; kinderen konden aan hun ouders zien hoe
katholiek zijn eruit ziet. De persoonlijke verwoording en
verantwoording van het geloof speelden een ondergeschik-
te rol. In de huiselijke opvoeding was die ook minder nood-
zakelijk. Jongeren met vragen op godsdienstig vlak gingen
vaak niet in de eerste plaats naar hun ouders, maar eerder
naar een heeroom als ze die in hun familie hadden, naar de
parochiegeestelijke of een schoolmeester. Die hadden er
tenminste voor doorgeleerd; hun ouders niet. Het geloof
doorgeven door erover te praten zat kortom niet in het
ouderlijke opvoedkundige ‘takenpakket’ dat van huis uit is
doorgegeven. Toen aan het eind van de jaren zestig de ver-
antwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding op de
schouders van de ouders kwam te liggen, is deze generatie
geconfronteerd met de kritische vragen van hun mondige
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opgroeiende kinderen. De respondenten die in dit onder-
zoek deel uitmaken van de grootouderlijke generatie, hoor-
den in de jaren zestig bij de generatie van opvoedende
ouders. De respondenten die in dit onderzoek bij de gene-
ratie van de ouders horen, waren tieners en jongeren in de
jaren zestig. Het kenmerkte de jongeren van toen, dat zij
vragen stelden bij elke vorm van traditioneel gezag: het
ouderlijke gezag en de kerkelijke godsdienst. De cultuur
van mondigheid en emancipatie waarvan jongeren de be -
langrijkste dragers waren, vormde een breuk met de ouder-
lijke godsdienstpedagogische praxis met de nadruk op ritu-
aliteit, vanzelfsprekendheid en collectiviteit. Het zette deze
in beweging door van de ouders die toen opvoedden (de
huidige grootouders), te vragen het eigen geloof te ver-
woorden en te verantwoorden. Daarmee werd een beroep
gedaan op kwaliteiten die bij velen niet waren ontwikkeld
terwijl de structuren van inbedding en opvang waren ver-
dwenen. Het ouderlijke bevel werd niet meer altijd opge-
volgd en maakte soms plaats voor discussie en gesprek.
De ouderlijke godsdienstige opvoeding van de respon-

denten uit de oudste generatie was gericht op deelname aan
het kerkelijke leven. Godsdienstige opvoeding was ge -
slaagd als de kinderen kerkelijk betrokken bleven. Dat
grootouders in de loop van hun leven op een andere en
meer gekozen manier naar de kerk zijn gaan kijken en ker-
kelijk betrokken zijn geworden, hangt nauw samen met
hun huiselijke leven en hun opvoedende taken. De groot-
ouderlijke generatie leeft met de herinnering aan wat de
kerk vroeger en meer recentelijk naar voren heeft gebracht
over de verwevenheid van seksualiteit en voortplanting,10

over de beleving van seksualiteit binnen huwelijkse en hete-
roseksuele relaties en de over onverbreekbaarheid van het
huwelijk. Ze zijn gaan beseffen dat strikte naleving daar-
van grote gevolgen heeft: op hun eigen huwelijk en op hun
relatie met hun opgroeiende en volwassen kinderen. In het
feitelijke gezinsleven gaan namelijk vragen van anticoncep-
tie, homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen, gemengde
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huwelijken en echtscheiding een rol spelen. Grootouders
hebben in hun rol als huwelijkspartner of als opvoeders, te
maken gekregen met vragen en situaties die niet verenig-
baar zijn met de kerkelijke opvattingen rondom huwelijk en
seksualiteit. Ze hebben voor de opgave gestaan om een
balans te vinden tussen enerzijds de vragen die voort -
komen uit het feitelijke huiselijke leven en opvoeden, en an -
derzijds de kerkelijke opvattingen daarover. Het antwoord
dat men heeft gevonden is een antwoord dat gekozen is.
Grootouders hebben afzonderlijk of gezamenlijk, een
afweging gemaakt waarmee zij zelf kunnen leven. Dat
betekent niet dat het kerkelijk zijn niet meer door heeft
gewerkt in hun maatschappelijke en huiselijke leven. Het
betekent dat dit niet meer per definitie op een collectieve en
als godsdienstig herkenbare manier is gebeurd.

d. Impliciete religiositeit: de waardeoriëntatie rondom
gezin en opvoeding

Ook als dit niet wordt geëxpliciteerd, kan de waardeoriën-
tatie rondom gezin en opvoeding, in plaats van seculier of
randkerkelijk te zijn, religieus georiënteerd zijn. Deze kan
zelfs nauw verweven blijken te zijn met de kerkelijke reflec-
tie over gezin en opvoeding. 
Zo ligt de grootouderlijke externe gerichtheid van het

huiselijke leven en opvoeding niet alleen in het verlengde
van de kerkelijke reflectie over de huiselijke opvoeding, uit
de periode die aan het Tweede Vaticaans Oecumenische
Concilie voorafging11. Het grootouderlijke besef dat het
gezinsleven deel uitmaakt van een groter kerkelijk en maat-
schappelijk weefsel en het inzicht dat de huiselijke op -
voeding erop gericht moet zijn dat kinderen daar op een
verantwoordelijke opbouwende manier aan kunnen deel-
nemen, sluit ook aan bij de kerkelijke reflectie van Vatica-
num i i over de lekengelovigen. Lumen Gentium12 brengt
bijvoorbeeld naar voren dat lekengelovigen op een heel
eigen wijze in de zending van heel de Kerk delen. Het eige-
ne van de roeping van lekengelovigen is het seculiere karak-
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ter (lg 31). In de heiliging van het leven in het gezin en in de
wereld nemen lekengelovigen zelfs de eerste plaats in om -
dat het gaat om plaatsen en omstandigheden waar zij er
vooral voor kunnen zorgen dat het geloof het zout der
aarde wordt (lg 33). 
Verder komt de mensvisie met de grotere aandacht voor

de persoonlijke verantwoordelijkheid in het maatschappe-
lijke en huiselijke leven, op belangrijke punten overeen met
het personalistische mensbeeld van Vaticanum II dat de
mens als een contextueel en relationeel wezen ziet, een
bewust wezen dat in vrijheid en verantwoordelijkheid het
leven vorm mag geven (gs 17, 50).13 De mens is een uni-
cum, bezielde lichamelijkheid, door God gewild en gescha-
pen en bekleed met een intrinsieke waardigheid (gs 12, 14,
51). Dat man en vrouw aan elkaar gelijkwaardig zijn en dat
de vaderlijke en de moederlijke zorg in de opvoeding elkaar
aanvullen sluit aan bij gs 48, 50. Ook de veranderde huwe-
lijks-en seksualiteitsbeleving, waarbij grootouders zich
 distantiëren van een instrumentele en eenzijdig op voort-
planting gerichte benadering van seksualiteit, sluit aan bij
Vaticanum i i . Zo noemt gs 48 de voortplanting niet meer
het eerste doel van het huwelijk en wederzijdse hulp het
tweede; gs 48 noemt beide doelen zonder er een hiërar-
chie in aan te brengen. Daarmee komen in de kerkelijke
reflectie het relationele en het seksuele meer in elkaars ver-
lengde te liggen. Niet alleen in hun leven voortbrengende
rol maar ook in hun zelfschenkende, totale en trouwe liefde
vormen man en vrouw een afbeelding van Gods liefde. gs
49 ziet in de wederkerigheid van de liefde een teken van de
door God gewilde eenheid van het huwelijk en de vroegere
hiërarchische visie maakt plaats voor gelijkwaardigheid en
voor het besef dat de vaderlijke en de moederlijke zorg
elkaar aanvullen (gs 52).
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de generatie  van de  ouders

a. Het familieleven in beweging
In het huiselijke leven en opvoeden van de generatie die is
geboren tussen 1955 en 1965 staat het gezin meer op zich-
zelf. Vooral de emotionele en affectieve betekenis van het
gezinsleven is gegroeid.14 In de partnerrelatie gaan over-
wegingen van liefde een grotere rol spelen als motief om
een huwelijk te sluiten of te ontbinden. De verwachtingen
stijgen: op het vlak van aandacht voor zichzelf/elkaar, van
ruimte voor de eigen ontplooiing, van onderling begrip en
communicatie. Mede vanwege het anonieme en functione-
le karakter van andere contacten en relaties, gaan binnen de
partnerrelatie verwachtingen zwaarder wegen van het
‘jezelf kunnen zijn en aanvaard worden’, wat tot overvra-
ging en sacralisering van deze relaties kan leiden.15

Ouders krijgen minder kinderen. Aan deze kinderen
kunnen zij naar verhouding meer tijd, geld en aandacht
geven. Het gezin ontwikkelt zich tot een ‘sociale uterus’:
een kindvriendelijk opvoedkundig klimaat dat erop gericht
is, de mogelijkheden van het kind zo goed mogelijk te ont-
plooien.16 Het moderne gezin richt zich op het welzijn van
elk van haar afzonderlijke leden. De vroegere bevelsstruc-
tuur maakt plaats voor onderhandelen en overleg. In
opvoedkundig opzicht betekent dit een grotere gerichtheid
op de ontwikkeling van het individuele kind. Toch wordt
daarmee geen afstand genomen van de externe gerichtheid
van het gezin en van de opvoeding. Het is veeleer zo dat de
ouders hun kinderen stimuleren om hun eigen weg te vin-
den en hun kwaliteiten te ontplooien, zodat zij uiteindelijk
op de manier die het beste bij hun eigen mogelijkheden
past, aan de omgeving bij kunnen dragen. 

b. De religiositeit in beweging
De religiositeit van de ouderlijke generatie heeft eigen trek-
ken. Dat hangt allereerst samen met de grotere diversiteit
in religieus opzicht. De ouders gaan in openheid een stapje
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verder dan de grootouders door af en toe elementen uit
andere religies over te nemen. Als de ouderlijke generatie
een beroep doet op meer levensbeschouwelijke en religieu-
ze stromingen, smeedt men de diverse elementen aaneen
tot een samenhangend geheel. Uitingsvormen uit andere
religies worden in overeenstemming gebracht met een
katholieke gelovige betekenisgeving. Zo kan een katholieke
gelovige oriëntatie samengesteld zijn uit elementen uit het
katholicisme, het humanisme, de vredesbeweging, de oecu-
mene of het zenboeddhisme. De katholieke traditie laat
zich hier goed verenigen met andere oriënterende kaders. 
In deze generatie vervaagt de aandacht voor transcen-

dentie.17 Het besef bij de grootouders van een hemels
Godsrijk dat richting geeft aan het maatschappelijke en
individuele leven, lijkt bij de ouders verdwenen te zijn. Bij
de ouders komen een hiernamaals, hemel, heiligen, een
rechtsprekende en troostende God niet meer ter sprake.
God komt eigenlijk überhaupt amper ter sprake. De
geloofsbeleving is vooral immanent. Men ervaart God als
de Schepper die in zijn schepping aan het licht komt maar
die daar niet zomaar van te onderscheiden is. De God van
de grootouders is van een komende orde, de God van de
ouders is in wording. God wordt ervaren in de bloei van
mens en natuur, in ervaringen van verbondenheid, ver-
wondering en heelheid. Terwijl zulke ervaringen met God
in verband worden gebracht, gebeurt dat in veel mindere
mate met ervaringen van mislukken, schuld en falen. De
religiositeit van deze generatie heeft de trekken van het ik-
tijdperk dat vertrouwt op de maakbaarheid van de maat-
schappij. De kerk is in deze generatie ook belangrijk; voor-
al als vindplaats van gemeenschapsleven. De opbouw en
voortgang van het parochieleven krijgt dan ook veel aan-
dacht, iets dat wel eens ten koste gaat van de aandacht voor
religieuze verdieping en bezinning.18

De ouderlijke religiositeit verschilt dus van die van de
grootouders op het punt van de transcendentie, in de
omgang met andere religies en in de betekenis van de kerk.
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Ze komt echter met die van de grootouders overeen in het
opzicht dat het religieus zijn vooral wordt belichaamd. Dat
komt minder dan bij de grootouders naar voren in religieu-
ze rituelen en symbolen. Bij ouders komt het naar voren in
de inzet voor acties en activiteiten waarvan men oprecht
gelooft dat die een goede zaak dienen: een leefbare buurt,
een rechtvaardiger wereld en een bloeiend parochieleven.
Net als bij de grootouders is de aandacht voor de persoon-
lijke reflectie en de verwoording van wat men zelf gelooft,
gering en ondergeschikt aan de geloofwaardige belicha-
ming van het geloof. 

c. Religieuze opvoeding
Deze generatie is in het godsdienstige opvoeden op de per-
soonlijke motivatie en mogelijkheden aangewezen. De on -
dersteuningsstructuur is weggevallen en de religieuze op -
voeding krijgt meer geïsoleerd vorm. Dit isolement wordt
versterkt door de moeite om met anderen over religiositeit
te spreken. In die situatie stijgt het gewicht van het familia-
le voorbeeld: ouders doen als vanzelf een beroep op wat zij
vroeger van huis uit hebben meegekregen. Afhankelijk van
hun waardering daarvan, geven ouders op een nieuwe
manier vorm aan wat hen op religieus vlak is meegegeven.
Dat dit gebeurt, spreekt echter niet vanzelf. De gekregen
godsdienstige opvoeding wordt soms afgewezen: men wil
er niets mee. En soms kan men niet uit de voeten met de
huiselijke religieuze erfenis: de religieuze betekenisvorm-
geving van de grootouderlijke praktijk van opvoeden is vol-
gens de ouders niet bruikbaar in hun actuele opvoedings-
praktijk. 
Als ouders er voor kiezen hun kinderen religieus op te

voeden staat de vertaalslag centraal. Het gaat niet zozeer
om het overdragen van de religie, maar om het opnieuw
‘uitvinden’: van een op een bij die tijd passende vormgeving
van wat voor de ouders zelf dierbaar en van waarde is. In
dat proces blijkt de ouderlijke generatie een voorkeur te
hebben voor een vormgeving die relatief immanent en ver-

150



baal van kleur is: naast of in plaats van de godsdienstige
rituelen, symbolen en het gebed krijgen het lezen uit de kin-
derbijbel of het praten over vragen van kerk en geloof een
plek. Bovendien verdwijnt in de godsdienstige opvoeding
het aspect van sturing. Opvallend genoeg laten ouders hun
kinderen op het vlak van de godsdienst eerder vrij dan op
andere terreinen van opvoeding, als bijvoorbeeld de gebie-
den van onderwijs en vrije tijdsbesteding.
In deze generatie krijgen de verschillen tussen ouders

onderling op het vlak van religiositeit en kerkelijkheid een
doorwerking in de religieuze opvoeding. Het spreekt niet
meer vanzelf dat ouders gezamenlijk godsdienstig opvoe-
den. Hier is een tendens van feminisering waarneembaar
waarbij vooral moeders zich verantwoordelijk blijven voe-
len voor het religieuze in de opvoeding. Zij blijken in het
bijzonder op zichzelf aangewezen, als de oude vormen van
godsdienstigheid in het gezinsleven niet meer blijken te vol-
staan. Hun zoektocht naar andere dan bekende wegen om
de godsdienst thuis en in de opvoeding een plek te geven,
wordt door vaders niet altijd ondersteund. De verschillen
tussen ouders in religieus en kerkelijk opzicht gaan niet zel-
den met grote zwijgzaamheid gepaard. De diversiteit leidt
niet tot onderling gesprek en tot verdieping in elkaars bele-
ving. Men laat er elkaar vrij en alleen in. Naast een moeite
om te praten over het eigen (on)geloof speelt huiver een
rol: men wil de onderlinge band niet belasten met verschil-
len in godsdienstig opzicht. Dat geldt voor de relatie tussen
partners en voor de relatie tussen ouders en kinderen. 
Het doel van de godsdienstige opvoeding verschuift:

kinderen hoeven niet meer godsdienstig en kerkelijk te
worden op de manier van de ouders. Ook bij kerkelijke
ouders is het ouderlijke geloof niet het eindpunt maar het
vertrekpunt van godsdienstig opvoeden. Deze opvoeding
is erop gericht dat kinderen de ruimte krijgen om op hun
eigen manier gelovig te kunnen worden. Het doel van de
religieuze opvoeding wordt dat kinderen een eigen omgang
ontwikkelen met vragen van zin, levensbeschouwing ge -
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loof en kerk. Dat ze goede mensen worden die oog hebben
voor de wereld om hen heen is het bredere doel dat daar-
mee verweven is. 

d. Impliciete religiositeit: de waardeoriëntatie rondom
gezin en opvoeding

In de ouderlijke opvoeding spelen een aantal waarden een
rol die met de kerkelijke reflectie over gezin en opvoeding
verweven zijn, bijvoorbeeld het besef van de persoonlijke
waardigheid van elk mens als beeld van God. Het persona-
listische mensbeeld wordt door de ouders echter niet – zo -
als de grootouders doen – betrokken op de beleving van
huwelijk en seksualiteit. Het wordt betrokken op de be -
leving van het gezinsleven en de opvoeding. Dit werkt door
in een aantal inzichten. Zo is het huiselijke leven een plaats
waar ieder kind liefde en geborgenheid mag verwachten.
Hier is de oriëntatie van Familiaris Consortio 1819 in het
geding: de vorming van een personengemeenschap die
door liefde is gesticht en bezield. fc 21 die het ouderlijke
gezag als een ‘bediening’ formuleert, klinkt door in het
inzicht van ouders die in hun opvoeding dienstbaar willen
zijn aan de ontplooiing van de uniciteit van elk kind als
beeld van God. Dit besef klinkt ook door in de ouderlijke
trouw aan kinderen die een weg gaan waar ouders zich niet
meer in kunnen vinden, maar die zij niet willen laten vallen. 
Naast het bevorderen van de de uniciteit van elk kind,

zijn ouders in de opvoeding ook op de ontwikkeling van de
socialiteit gericht. Gezin en familie zijn in de beleving van
ouders dan ook niet alleen een veilige haven, maar ook de
eerste leerschool voor sociaal gedrag. Gezin en opvoeding
dienen naast intern gericht, ook een externe uitstraling te
hebben. Daarin delen ze de visie van fc 43 en van Lettera
alle Famiglie 13.20 In de kerkelijke visie geldt het gezin als
een domein waar de ‘beschaving van de liefde’ heerst. Het
heeft een humaniserende taak ten aanzien van maatschap-
pelijke tendensen die een verwoestende ‘anti-beschaving’
uitdrukken. Dat ouders maatschappelijke tendensen als

152



materialisme, consumentisme, hedonisme en een doorge-
schoten individualisme als een bedreiging maar ook als een
uitdaging ervaren voor het gezinsleven en de opvoeding,
ligt in de lijn van deze kerkelijke visie op het gezinsleven.
Dat geldt ook voor de ouders die zich vanuit hun eigen kwa-
liteiten bewust inzetten voor maatschappelijke en kerkelij-
ke problemen. En ook de ouderlijke opvoeding die zich
erop richt dat kinderen hun eigen kwaliteiten zo ontwikke-
len dat zij positief bijdragen aan het leven van de maat-
schappij en eventueel van de kerk, draagt de sporen van een
dergelijke visie. 
Tot slot ligt het besef van ouders dat zij ertoe geroepen

zijn om op een eigen manier kerk te zijn, in de lijn van de
kerkelijke visie op het gezin als huiskerk: Ecclesia Domesti-
ca. In de kerkelijke reflectie over het gezin, zoals die in de
tachtiger jaren een neerslag krijgt in Familiaris Consortio,
worden de herderlijke, profetische en priesterlijke taken die
Lumen Gentium in de zestiger jaren aan de leek toekent,
expliciet op het gezinsleven betrokken. Deze visie klinkt
door in het streven van ouders om hun gezinsleven naar
binnen toe en naar buiten toe op een godsdienstige manier
vorm te geven en om zo deel te hebben aan de zending van
de kerk. 

de generatie  van de  kleink inderen

a. Het familieleven in beweging
De generatie van de kleinkinderen, die tussen 1975 en 1985
is geboren, hecht veel waarde aan het gezin als veilige haven
waar men zichzelf kan zijn en waar aandacht is voor elk
individu. In het gezin zijn, anders dan in de maatschappij,
de relaties niet functioneel, vluchtig en anoniem. Dat deze
banden niet, net als andere relaties, gekozen worden maar
met de geboorte mee zijn gekregen, geeft er een extra di -
mensie aan: ze worden ervaren als ‘gegeven’. Je valt er niet
zomaar uit. In deze generatie is ook het besef gegroeid dat
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huwelijken en andere intieme relaties broos zijn en een tij-
delijk karakter kunnen hebben. Dit besef leidt tot een hoge-
re waardering van de familieverwantschap, die met het niet
gekozen maar voorgegeven karakter van de familie samen-
hangt.21

In de opvoeding treedt in deze generatie een verschil op
tussen kerkelijke en onkerkelijke katholieke jongeren. In de
eerste plaats beschrijven kerkelijke jongeren het gezins- en
familieleven als een context waar een spanning blijft be -
staan tussen ideaal en werkelijkheid. Er is sprake van te -
leurstelling en mislukking, ondanks goede bedoelingen en
inzet. Bij onkerkelijke jongeren vallen ideaal en werkelijk-
heid meer samen. Bij hen is minder aandacht en ruimte
voor ervaringen van imperfectie. Bij hen lijkt het ideaal rea-
liseerbaar en haalbaar; bij kerkelijke jongeren is het dat niet.
In de tweede plaats blijven gezin en opvoeding bij kerkelijke
jongeren naast een interne gerichtheid, ook een externe
oriëntatie houden: gericht op het bijdragen aan maatschap-
pij of kerk. Bij de onkerkelijke jongeren zijn gezin en opvoe-
ding vooral gericht op het welzijn van de eigen leden. 

b. De religiositeit in beweging
Deze generatie gaat op een andere manier om met de diver-
siteit in levensbeschouwelijk en religieus opzicht. Jongeren
ervaren de diverse mogelijkheden niet als een met elkaar
samenhangend geheel waaruit je als individu elementen
kunt kiezen die je tot een samenhangend geheel smeedt en
waarmee je de vraag naar zin te lijf gaat. Zij ervaren de
diversiteit meer als versplintering; de opties zijn niet altijd
bij elkaar te denken maar sluiten elkaar soms uit. Dat bete-
kent dat je keuzes moet maken. Niet kiezen is een serieuze
optie, net als een voorlopige keuze. Verder is het eigen aan
jongeren dat zij religiositeit, en eventueel meer religieuze
stromingen, niet zoals ouders doen, gebruiken in hun zoek-
tocht naar zin in het leven. Bij jongeren is de religiositeit
dienstig aan de zoektocht naar de eigen identiteit en
authenticiteit.22 Het is ook vindplaats van die identiteit: in
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de religiositeit die je kiest laat je zien wie je bent. Daar kun-
nen eventueel meer religieuze tradities aan bijdragen. Cri-
terium daarbij is: ‘waar vind ik mezelf in terug, wat past bij
mij’. 
In de religiositeit is transcendentie weer een thema. Jon-

geren vermoeden dat er ‘iets’ zou kunnen zijn: een tran-
scendente dimensie die de zichtbare en waarneembare
werkelijkheid overstijgt. Er leven verschillende voorstellin-
gen van transcendentie; bijvoorbeeld een kosmisch energe-
tisch veld, een orde van lot en toeval of een universum dat
wordt geordend door cyclische processen van dood en
wedergeboorte. De kerkelijke katholieke jongeren denken
bij transcendentie aan een mysterieuze dimensie die ‘van
God’ is. Zij ervaren God als een leven gevende en leven
dragend mysterie van liefde die mensen op elkaar betrekt.
De eigen identiteit krijgt daarmee een dialogische kleur.
Dit transcendentiebesef van de jongeren ligt niet in de lijn
van de ouderlijke religiositeit. De jongeren zijn opgevoed
vanuit een geloofsbeleving die weinig aandacht had voor
het expliciet religieuze. Daarbij valt op dat deze transcen-
dente laag, als die in het kerkelijke leven wordt ervaren,
wordt ervaren alsof het toevallig is. Als jongeren in de kerk
iets van God, van het geloofsmysterie ervaren, dan is dat de
uitkomst van een individueel zoekproces waar allerlei ker-
kelijke initiatieven als gespreksgroepen of kampweekenden
zich niet op hebben gericht. Transcendentie wordt ervaren
als een toevallig gevonden en zelf gevonden vondst. In de
kerk en kerkelijke activiteiten ‘ging het over vrede en zo, en
over samen delen. Over normen en waarden zeg maar. Je
krijgt er een bepaald besef van wat wel en niet kan en je
wordt er socialer van. Maar wat dat nou met God te maken
heeft?’ zijn vragen die niet gesteld en niet beantwoord zijn. 

c. Religieuze opvoeding 
De jongeren brengen de uitzonderingspositie ter sprake
waar kerkelijk betrokken gezinnen zich in bevinden. Ook
noemen zij de toegenomen rol van de moeders op dit vlak.
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Als ouders godsdienstig opvoeden, geven ze aan hun kin-
deren in een eigentijdse vorm door, wat ze zelf van huis uit
hebben meegekregen. De rituelen zijn daarbij van belang:
als ankerpunt dat het verbale overstijgt, en tevens als aan-
knopingspunt voor het gesprek. 
Dat een verschillende beleving van kerk en geloof door

ouders niet wordt besproken en dat ouders er hun eigen
weg in gaan, leidt ertoe dat er geen gezamenlijke godsdien-
stige opvoeding is en dat de kinderen het voorbeeld volgen
van de minst kerkelijk betrokken ouder. Hun afkeer om
onder hun leeftijdsgenoten een uitzondering te zijn, speelt
daarin mee: de enige die nog naar de kerk gaat. De keerzij-
de daarvan is, dat kinderen en jongeren vaker kerkelijk blij-
ven als ze binnen de parochie de kans krijgen om leeftijds-
genoten te ontmoeten; in gespreksgroepjes maar ook in
vrijwilligerstaken in de liturgie of de diaconie. De kerkelijke
jongeren ervaren de katholieke traditie als ruimte, als affec-
tief klimaat, als mysterie dat je omgeeft en beleeft, en waar
gebouw, liturgie, ritueel en symbool als het ware voertuig
zijn van transcendentie. Ze belichamen op een verwijzende
manier het mysterie dat ongekend blijft.23

d. Impliciete religiositeit: de waardeoriëntatie rondom
gezin en opvoeding

Gezin en familie spelen bij kerkelijke en bij onkerkelijke
jongeren een centrale rol in religieus opzicht. Vragen van
kerkelijkheid, levensbeschouwing maar ook New Age en
esoterie komen in de familiale context ter sprake en niet
tevens ook in een andere setting. In de waardeoriëntatie
zijn twee verschillende tendensen te onderkennen.
Bij kerkelijke jongeren vormen gezin en familie de be -

langrijkste vindplaats van religiositeit. In de gerichtheid op
elkaar, bijvoorbeeld in de ouderlijke zorg voor kinderen, in
de onderlinge liefde maar ook in de externe gerichtheid, is
van een waardeoriëntatie sprake die religieus geworteld is.
In deze generatie zijn sporen te vinden van een meer recen-
te kerkelijke reflectie, in de eerste plaats zoals die in de
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encycliek Deus Caritas is verwoord,24 in het bijzonder in de
nadruk op Gods transcendentie als een mysterie van liefde
(dc 1,9,10), in het beeld van God als zelfschenkende liefde
die de mens in een antwoordrelatie plaatst en in het besef
dat de mens in de vrijheid om te kiezen voor relatie, beeld
van God is (dc 11). De explicitering van de godsdienstig-
heid ook in maatschappelijk opzicht en de externe gericht-
heid van het huiselijke leven bij kerkelijke jongeren sluit aan
bij dc 28, 29 en 30. In de aandacht voor de zintuiglijkheid
en de lichamelijkheid als wegen, waarlangs het mysterie van
Gods liefde en de band met de geloofsgemeenschap wordt
ervaren, en in de positieve aandacht voor de esthetiek in de
liturgie, zijn sporen te zien van Sacramentum Caritatis 6,
35, 38, 40-42.25Het gezinsleven be lichaamt in de onderlinge
verwevenheid van de interne re laties en de externe gericht-
heid, een godsdienstig ideaal. Het gaat echter om een ideaal
waarvan de principiële onhaalbaarheid wordt onderkend.
Er is dan ook van een sacramentele betekenis van het ge -
zins- en familieleven sprake: het moet iets van de godsdien-
stige roeping openbaren waarmee het tegelijkertijd niet
samen kan vallen. Het gaat om een verwijzende betekenis
waarbij er een spanning blijft bestaan tussen ideaal en wer-
kelijkheid.
Bij onkerkelijke jongeren bestaat de tendens dat gezin en

familie niet alleen vindplaats van religiositeit zijn, maar dat
zij tevens een belangrijk object van religiositeit vormen. De
liefde die in intieme relaties van gezin en familie wordt
ervaren, zet het leven in een ander en meer draaglijk per-
spectief. Deze relaties kunnen een zodanig zingevende
betekenis krijgen, dat ze van heilige en ultieme waarde wor-
den. Dat gebeurt als een ideaalbeeld een rol gaat spelen van
bereikbare en realiseerbare perfectie. Dat gaat met risico’s
gepaard: van overvraging en overbelasting van concrete in -
dividuen en van de ontkenning van de menselijke beperkt-
heid. Het gezinsleven krijgt dan sacrale trekken, het wordt
onbevraagbaar: door niets meer gerelativeerd of onder kri-
tiek gesteld.
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Religieuze opvoeding is contextueel en krijgt binnen het
huiselijke leven van elke generatie katholieken op een eigen
manier vorm en inhoud. Een belangrijke overeenkomst
tussen de generaties vormt de voorkeur voor een belicha-
ming van de religiositeit. Religiositeit wordt echter in elke
generatie op een eigen manier belichaamd. Dat religiositeit
weinig wordt geëxpliciteerd en woorden krijgt betekent
echter niet, dat het geen rol meer speelt in het huiselijke
leven. Het betekent ook niet, dat de religiositeit die nog te
vinden is, volkomen los staat van de kerkelijke religie. Naast
een rol te spelen in de geëxpliciteerde religieuze opvoeding
zijn sporen van de kerkelijke reflectie te vinden in de religi-
euze waardeoriëntatie die het huiselijke leven en opvoeden
richting geeft. 
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