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De liquidatie van de kerk 
Kees de Groot 

 

De cijfers van God in Nederland zijn duidelijk en dat zijn ze al jaren. Het geïnstitutionaliseerde 

christendom in Nederland is op zijn retour. Net zoals de ooit toonaangevende warenhuizen van Vroom & 

Dreesman uitverkoop hielden en zijn gesloten, hebben de kerken hun controle over het religieuze veld 

verloren en schijnt het dat gemiddeld elke week een kerkgebouw voor kerkgangers dicht gaat.1 Naar 

analogie van dit bedrijfskundig fenomeen spreek ik van liquidatie. Op bescheidener schaal, al is dat bij 

zogenaamde mega-kerken, vindt ook wel consolidering plaats, maar grosso modo eindigt er iets, al 

betekent dat niet enkel verdwijning. 

Religie in de vloeibaar-moderne samenleving 
In het begrip ‘liquidatie’ klinkt allereerst een metafoor door van Zygmunt Bauman (1925-2017) die de 

hedendaagse transitie van moderne samenlevingen beschreef als een overgang van solide moderniteit naar 

vloeibare moderniteit.2 Solide moderniteit is de wereld waarin veel mainstream parochies en gemeenten 

leven. Grote groepen mensen worden hier bijeengebracht in een hiërarchische massa-organisatie, zoals in 

een productiebedrijf, om op dezelfde plaats en op gezette tijden hetzelfde te doen. Charlie Chaplin liet dit 

prachtig zien in de film Modern times (1936). Na enig onwennig geworstel wordt hij uiteindelijk deel van 

de lopende band waaraan hij werkt. Ook de solide-moderne parochie zet in op conformisme, loyaliteit en 

berekenbaar gedrag. 

Vloeibare moderniteit wordt eerder gekarakteriseerd als een netwerksamenleving. Nog steeds moeten 

we ons in bochten kunnen wringen, maar nu om ons aan te passen aan uiteenlopende omstandigheden. 

Dankzij toegenomen mobiliteit en vernuftige media kan van ons worden verwacht dat we virtueel op 

meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn. Flexibiliteit en passie worden nu gevraagd – lees de 

personeelsadvertenties er maar op na. Overigens is het tegenwoordig eerder ons consumptiepatroon en 

onze levens- of leefstijl dat onze identiteit bepaalt, dan onze plaats in het productieproces.  

In tegenstelling tot Bauman geloof ik niet dat de georganiseerde godsdienst onder deze 

omstandigheden uitsterft. Ik betoog dat wat ze aan inboedel, eigendommen, onderdelen en kapitaal in huis 

heeft, wordt herverdeeld. Dat is wat liquidatie in de bedrijfseconomie betekent. De boel gaat failliet. Wat 

besloten lag in panden, goederen en goodwill komt vrij, wordt omgezet in geld en gaat in andere handen 

over. Zo zien we op sommige plaatsen nog een La Place restaurant en herstart wellicht een webshop 

onder de naam van V&D. Kerkgebouwen worden herbestemd en de inboedel zie je terug in cafés, wat ik 

zie als tekenen van een breder proces: religie overschrijdt de grenzen van het religieuze veld en verschijnt 

in andere sociale contexten: in de wereld van de vrije tijd, de zorg, kunst en cultuur. 

Hiermee wil ik niets afdoen aan de waarneming dat er een proces van secularisering gaande is: religie 

in de vloeibare moderniteit is echt iets anders dan het was. Mijn punt is eerder dat de overheersende 

ecclesiologie in de grootste kerk van Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, nog sterk gehecht is aan de 

solide moderniteit – en in de Protestantse Kerk in Nederland kom je die gezindheid, ondanks het 

pionieren, ook wel tegen. Er dient een ordelijk georganiseerde plaatselijke gemeente te zijn. Je hoort erbij 

of je hoort er niet bij, en als je erbij hoort dien je je plaats te kennen, procedures te volgen en je te 

vervoegen bij de juiste instanties. Katholieke theologie is gesystematiseerd in lijstjes die het Kaski 

vervolgens kan gebruiken als checklist voor orthodoxie. De ruimte voor mystiek, heiligenverering en 

rituelen is keurig afgebakend. Ondanks het rooms verzet tegen het modernisme aan het begin van de 

twintigste eeuw, heeft de Kerk de moderniteit wel degelijk omarmd. Het hele Roomse bouwwerk is voor 

een belangrijk deel vanaf de negentiende eeuw opgetuigd. Waar bisschoppen bezig zijn met 

ledenaantallen, het instituut en de Rooms-katholieke gezindte, laten ze hun affiniteit met de solide 

moderniteit zien. Waar ze waarderen dat mensen keuzes maken, netwerken bevorderen, evenementen 

mede mogelijk maken en inzetten op geloofsbeleving, tonen ze hun affiniteit met vloeibare moderniteit. 
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Zodra de vloeibare moderniteit als een gegeven wordt geaccepteerd, kunnen we zien welke kansen ze 

biedt en bekritiseren waar dat nodig is –zoals Bauman deed voor beide gezichten van de moderniteit. 

Als er iets van klopt dat er processen van liquidatie gaande zijn, zouden we een onderscheid kunnen 

maken tussen drie fasen: ervoor, tijdens en erna. Voor elk van deze fasen had ik, dankzij de 

samenwerking met verschillende collega’s in de afgelopen jaren, de beschikking over afzonderlijke case-

studies waar ik bij deze gelegenheid in sneltreinvaart op reflecteer. Ik doe dat terwijl ik de laatste hand 

aan leg aan een Engelstalig boek waarin dat allemaal aan de orde komt en dat dit jaar, Deo Volente, 

uitkomt bij uitgeverij Routledge. 

De parochie voorbij: Kerkelijke manoeuvres in onzekere tijden 
Voordat er tot liquidatie wordt overgegaan, wordt er geworsteld om het hoofd te bieden aan de snelle 

veranderingen met vasthouden aan wat er nog over is van de bestaande structuren. Toen ik in 2003 samen 

met het Kaski en het Nijmeegse Heyendaalinstituut onderzoek deed naar de manier waarop Rooms-

katholieke parochiebesturen hun opstelling ten aanzien van buitenstaanders beschrijven, viel op dat ze wel 

een appèl waarnamen om erop in te spelen dat velen de kerk als een service-instelling zien, maar dat ze 

veelal geen keuze konden maken voor een bepaald inhoudelijk profiel. Ons vermoeden, mede gebaseerd 

op mijn ervaringen als kerkelijk opbouwwerker, was dat in de realiteit van alledag de parochie meer werd 

gepercipieerd als een lidmaatschapsorganisatie. Parochiebesturen hebben het in zich om zich als een 

bestuur van een vereniging te gedragen. En zo zijn ze ook wel opgezet. 

Bij zoiets als de Wereldjongerendagen stort de Rooms-Katholieke Kerk zich wel in de 

belevingsgerichte consumptiemaatschappij. Toch gebeurt dat met grote omzichtigheid. Tijdens de preek 

van Benedictus XVI op de WJD in de buurt van Keulen (2005), hield hij een ferm pleidooi voor de solide 

structuren van bisdommen en parochies, tegen de keuze-cultuur waarin hij op dat moment figureerde. 

Controleverlies: Kerkelijk initiatieven in de seculiere wereld 
Drie casussen in mijn monografie tonen het proces van liquidatie in actu: mediapastoraat, spirituele centra 

en de geestelijke verzorging – alle drie kerkelijke initiatieven die de wereld opzoeken. Zodra het solide 

bouwsel verlaten wordt, is moeilijk in de hand te houden hoe godsdienstigheid wordt vormgegeven. In 

een onderzoek naar het Mediapastoraat zagen we hoe mensen hun eigen ritueel bouwden rond de 

uitzending van de eucharistie op televisie: God in je huiskamer (2006). Na afsluiting van ons onderzoek 

ontmoedigden de bisschoppen en de KRO deze ‘domesticering’: de hoog-esthetische uitzendingen vanuit 

een als TV-studio ingerichte kapel werden vervangen door registraties van kerkdiensten in den lande.  

In katholieke en protestantse spirituele centra daarentegen bleek het beleid te overheersen dat ieder 

naar believen kan putten uit de rijke bronnen van de christelijke traditie: Zelf zorgen voor je ziel (2013). 

Het onderscheid tussen christendom en nieuwe spiritualiteit kan daarbij vloeiend worden, zoals soms het 

geval lijkt te zijn in het aanbod van La Verna in Amsterdam: zo meldde de website (1-11-2012)  de cursus 

‘Het zonnelied van Franciscus en Chakra-meditatie’.  

Ook in de wereld van de geestelijke verzorging wordt de confessionele identiteit niet strikt gehanteerd: 

de pastores zijn er voor iedereen en andersom kun je ook geestelijk verzorger worden zonder kerkelijke 

binding. Dat is enerzijds een teken van controleverlies, maar anderzijds toont de ontwikkeling van deze 

professie op zichzelf, tot buiten de grenzen van het christendom, dat een pastoraal model succesvol is 

overgenomen, aangepast en hergebruikt door humanisten, moslims en professionals zonder binding met 

een levensbeschouwelijke organisatie, elk vanuit hun eigen achtergrond. 

 

De wereld neemt het over: Seculier gebruik van religie 
De laatste drie casussen geven een blik op de derde fase, de situatie na de liquidatie. Wat wordt er gedaan 

met de religieuze nalatenschap? De geestelijke gezondheidszorg zoals we die in Nederland kennen laat 

dat voor een deel zien. In Naar een nieuwe clerus (1995) heb ik laten zien dat deze niet alleen voortkomt 



uit psychiatrische voor- en nazorg maar ook uit allerhande katholieke en protestantse bureaus voor levens- 

en gezinsvragen die sinds de jaren veertig werden opgericht. Dat waren kantoortjes waarin je op een 

zaterdags spreekuur terecht kon bij een pastoor dan wel predikant voor gevoelige zaken rond het huwelijk: 

relaties, seksualiteit, anticonceptie en kinderen krijgen. Daar zat dan ook een arts of een maatschappelijk 

werker bij. Deze initiatieven waren uitdrukkelijk opgezet als zielzorg, wat niet belette dat de overheid aan 

het subsidiëren sloeg op voorwaarde dat de medewerkers psychologisch werden geschoold. Zo konden 

deze bureaus in de jaren tachtig opgaan in de Riagg’s. Dit systeem was op katholieke leest geschoeid, 

onder invloed van Kees Trimbos. Deze was toentertijd bekend als voorvechter van een personalistische 

katholieke seksuele moraal, tegenwoordig leeft hij voort als naamgever van het Trimbosinstituut voor 

geestelijke gezondheid dat zich zowel buigt over de kwaliteit van ecstasypillen als over het door velen 

ervaren gebrek aan levenszin. Inmiddels is een grote afstand gecreëerd tot de levensbeschouwelijke zorg 

voor geestelijk heil (exclusie). 

Verder verwijderd van het religieuze veld is de houding opener (inclusie). Het gemeentemuseum in 

Zoetermeer organiseerde in 2004 een tentoonstelling over geloven (Zoeter-meer tussen hemel en aarde) 

waarin inwoners met hun portret en een interview werden geëxposeerd. Het werd een heel geloofsproject 

met een gebedsmuur, gespreksgroepen, een jongerengroep en een excursie naar Marokko om de 

interreligieuze verhoudingen aldaar te bestuderen. Juist de als neutraal gepresenteerde omgeving van het 

museum en de focus op het persoonlijke maakte het mogelijk om een heikel thema als geloof aansprekend 

te maken. Sindsdien zijn er in Nederland vele van dit soort projecten geweest.  

In het theater, tot slot, vervagen de grenzen tussen voorstelling en liturgie soms. Ik heb daar op diverse 

plaatsen over geschreven, waaronder in de WKO-nieuwsbrief (mei 2014). Het begon ermee dat ik in de 

zomer van 2006 op De Parade in een voorstelling van Dette Glashouwer (Suver Nuver) terecht kwam, 

waarin het publiek tot het zingen van een lied van Johannes de Heer werd aangezet (Stromen van zegen). 

In tientallen voorstellingen heb ik meegemaakt hoe er vrijelijk uit het hele liturgische repertoire werd 

geput waardoor soms, niet altijd, verbondenheid tussen mensen en openheid voor het heilige werd 

gecreëerd. Het lijkt erop dat de openheid voor geloof groter is naarmate het gevaar van overname vanuit 

het religieuze veld geringer wordt geacht. 

 

Besluit 
Zo kom ik tot een ander verhaal dan het gebruikelijke verhaal over het einde van het tijdperk waarin God 

en de kerk nog wat voorstelden in Nederland, of dat einde nu wordt betreurd of bejubeld. Er is niet alleen 

neergang, er zijn ook bijdragen van christelijke, in het bijzonder kerkelijke, zijde. Het is ook niet zo dat 

religie iets van de privé-sfeer is geworden. Ze is juist op allerlei manieren aanwezig in het publieke 

domein: in de media, de gezondheidszorg, de vrijetijdssector en de wereld van kunst en cultuur. Religie is 

niet opgehouden een institutioneel verschijnsel te zijn, nu in het religieuze veld de instituties verbrokkelen.  

Samengevat: (1) het religieuze veld zoals we dat kennen is een product van de moderniteit, (2) vanuit 

het religieuze veld zijn bijdragen geleverd aan de seculiere wereld, (3) het religieuze veld zelf is aan 

ontbinding onderhevig, (4) elementen die afkomstig zijn uit het religieuze veld worden ogenomen in 

andere sociale sectoren. 

Religie treedt buiten haar oevers. Het ligt dan voor de hand om dijken op te werpen want 

kerkopbouwers zien het einde natuurlijk al aankomen: er moet toch een gemeenschap zijn die de winkel 

draaiende houdt, anders valt er op den duur ook door anderen niet meer van die mooie traditie te 

profiteren. Gerrit Jan van der Kolm heeft deze aandacht voor een ‘vitale en aantrekkelijke gemeente’ 

‘uiteindelijk narcistisch’ genoemd.3  

Er zijn theologen die juist pleiten vóór het einde van de kerkelijke organisatie omdat de kerk zich 

radicaal naar de wereld zou moeten wenden. Eén van hen is een goede bekende: Dietrich Bonhoeffer. Het 

eerste deel van het volgende citaat uit zijn ‘Schema voor een studie’ is bekend, maar de passage gaat 

verder. 

 



“De kerk is er pas als zij er is voor anderen. Om te beginnen moet zij alle 

eigendom wegschenken aan de armen. De predikanten moeten uitsluitend leven van 

de giften van hun gemeenteleden of eventueel een wereldlijk beroep uitoefenen. De 

kerk moet meewerken aan de wereldlijke taken van het gemeenschapsleven, niet 

heersend maar helpend en dienend. Zij moet de mensen van alle beroepen voorhouden 

wat een leven met Christus is, wat het inhoudt ‘te zijn voor anderen’. 4 

 

Bonhoeffer pleit hier voor een kerk die wars is van elke zelfingenomenheid en radicaal inzet op missie en 

niet op zelfbehoud. Sociologisch gezien is dat eigenlijk niet te doen, maar wie weet wat er van kan 

komen. Het zou kunnen dat uiteindelijk zo’n kerkafbraak-strategie de continuering van de kerk meer dient 

dan de strategie van kerkopbouw. Een wonderlijke doorstart is wel eens eerder voorgekomen zowel in de 

bedrijfsgeschiedenis als in de religiegeschiedenis. De toekomt ligt open. Hoe dan ook, het lijkt me dat we 

nuchter moeten aanvaarden dat de meerderheidskerken hier als meerderheidskerken aan het uitsterven 

zijn, en tegelijkertijd moeten zien dat de kerk, getransformeerd, aanwezig is in andere institutionele 

sferen. Het zou een strategie kunnen zijn om daaraan mee te werken, niet om de kerk vol te krijgen maar 

vanuit de overtuiging dat je zo God en de wereld het beste kunt dienen. 

 

Dr. Kees de Groot is socioloog en theoloog en als universitair docent verbonden aan Tilburg 

University. 
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