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Tv-presentatrice Annemiek Schrijver: 
‘Ik vind het goed nieuws dat we meerdere 
religies omarmen. Blijkbaar ervaren we eindelijk 
aan den lijve dat de kern van religie verbinding 

en liefde is. Er is 
dus geen enkele 
logische reden 
om je kramp-
achtig vast te 
klampen aan je 
eigen heilige boek 
alleen. Zelf ben ik 
ongeneeslijk mul-
tireligieus. Uit 
deze onderzoeken 
blijkt dat ik niet 
de enige ben.’

D riekwart van de Neder-
landers komt op zon-
dagochtend niet meer 
z’n bed uit om naar een 

kerk te gaan. Maar dat wil nog niet 
zeggen dat religie of spiritualiteit 
geen rol meer speelt in hun leven. 
Sommigen doen aan mindfulness, 
yoga of meditatie, anderen hebben 
een huisaltaartje ingericht of vinden 
inspiratie in de natuur.
Hoeveel van deze zoekers naar 
zingeving combineren daarbij 
elementen uit de verschillende 
wereldreligies? Onderzoekers van 
de Vrije Universiteit en het Domini-
caans Studiecentrum voor Theologie 
en Samenleving (DSTS) deden de 
afgelopen vier jaar onderzoek naar 
multiple religious belonging: meervou-
dige religieuze betrokkenheid.

A�niteit
Joantine Berghuijs is religieweten-
schapper en werkt mee aan het 
onderzoek op de Vrije Universiteit. 
In samenwerking met marktonder-
zoeksbureau Motivaction hield ze 
eind 2014 een enquête onder een 
representatieve groep van ruim 
tweeduizend Nederlanders, om te 
achterhalen hoeveel multireligiosi-
teit in ons land voorkomt. Daarbij 
vroeg ze naar zeven vormen van 
religieuze betrokkenheid, zoals af-
finiteit, beoefening van praktijken, 
ervaringen, het onderschrijven van 
waarden en actief zijn in een religi-
euze gemeenschap. Ze beschouwt 
iemand als multireligieus als hij of 
zij bijvoorbeeld deelneemt aan de 
rituelen en feestdagen van één religie 
en zich tegelijkertijd laat inspireren 
door de leefregels van een andere. 
Volgens deze definitie is 23 procent 

om een beter 
mens te worden

‘Nederlanders hebben 
een grote openheid voor 
andere religies’

Bijna een kwart van de Nederlanders is multireligieus. Datzelfde geldt voor ruim 60 
procent van de bezoekers van de dominicanenkloosters in Huissen en Zwolle. Wat is 
hun achtergrond? En wat drijft hen om elementen uit diverse religies te combineren?

Onderzoek multireligiositeit

van de Nederlanders multireligieus, 
bijna een kwart van de bevolking. 
Omgerekend zijn dat circa drie mil-
joen mensen. Een lager percentage 
van de ondervraagden antwoordde 
ja op de rechtstreekse vraag of ze 
elementen uit verschillende religies 
combineren, namelijk 17 procent. 

Dominicanenkloosters
Religiewetenschapper Anke Lief-
broer stelde, in opdracht van het 
DSTS, dezelfde vraag aan zo’n 
vijfhonderd deelnemers aan acti-
viteitenprogramma’s van de do-
minicanenkloosters in Huissen en 
Zwolle en AdemInn in Rotterdam. 
Dat leverde een aanzienlijk hoger 
percentage combineerders op dan 
de 17 procent in het onderzoek van 
Berghuijs: 61 procent van de bezoe-
kers. Vervolgens vroeg ze naar af-
finiteit, praktijken en participatie in 
religieuze gemeenschappen. Daar-
uit kwam een veel kleinere groep 
multireligieuzen naar voren dan het 
percentage dat zichzelf als combi-
neerder beschouwt: 38 procent. Lief-
broer vindt het percentage van 61 
procent betrouwbaarder: omdat dit 
is wat de respondenten zelf vinden, 
en omdat zij bij het berekenen van 
de 38 procent naar minder vormen 
van betrokkenheid bij religies heeft 
gevraagd dan Berghuijs.
Dat het percentage combineerders in 
dominicaanse centra veel hoger ligt 
dan in de Nederlandse bevolking als 
geheel, verbaast Liefbroer niet. ‘Deze 
mensen hebben sowieso al iets met 
religie. Ze gaan niet voor niets naar 
een religieus bezinningscentrum dat 
ook buiten de christelijke traditie 
kijkt.’
Mixen van elementen uit religies 

komt in beide onderzoeken onder 
alle leeftijdsgroepen evenredig 
voor. Wel zijn hoger opgeleiden 
in de meerderheid. Daar kijken de 
onderzoekers niet van op: ‘Je kunt 
pas gaan combineren als je je eerst in 
meerdere religies hebt verdiept’, zegt 
Berghuijs. ‘Daar zijn hoogopgeleiden 
eerder toe geneigd en in staat. En 
ze hebben vaak een kritische geest, 

waardoor ze niet zo snel alle opvat-
tingen van één religie overnemen.’
Uit het onderzoek van Berghuijs 
blijkt dat Nederland evenveel man-
nelijke als vrouwelijke combineer-
ders telt. Bij Liefbroer zijn de vrou-
welijke mixers in de meerderheid: 
tweederde typeert zichzelf als com-
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Niet alle multireligiositeit is hetzelf-
de. De onderzoekers maken onder-
scheid tussen ‘harde’, ‘medium’ en 
‘softe’ multireligiositeit. Iemand 
hoort bij ‘hard’ als hij of zij zich als 
aanhanger beschouwt van twee 
religies – bijvoorbeeld christendom 
en boeddhisme. Dit betreft 3 procent 
van de ondervraagden. Mensen die 
de eigen religieuze traditie, meestal 
christendom, combineren met ele-
menten uit andere religieuze tradi-
ties horen bij ‘medium’: 12 procent. 
En 8 procent valt onder ‘soft’. Dat 
betekent dat men elementen uit ver-
schillende religieuze tradities ver-
bindt zonder bij één van die tradities 
te horen. Iemand viert bijvoorbeeld 
christelijke feesten en heeft affiniteit 
met het boeddhisme.

‘Volgens deze laatste definitie ben 
je al gauw multireligieus’, zegt 
Berghuijs. ‘Als ik het redelijk vrijblij-
vende criterium “affiniteit” buiten 
beschouwing had gelaten, was ik op 

Cabaretier Jörgen Raymann: 
‘God is zo groot dat hij zich op allerlei manieren 
kan manifesteren. In mijn huis vind je dan ook 
beelden uit alle religies. Mijn schoonmoeder 
is moslim en een zwager hindoe, dus voor het 
kerstdiner bidden wij op drie manieren. Het 
verbaast me niet dat een kwart van de Nederlan-
ders elementen uit verschillende religies com-

bineert. Doordat 
de wereld steeds 
kleiner wordt, gaan 
we steeds meer de 
rijkdom van andere 
geloven zien; de 
fanatiekelingen 
daargelaten. Dat 
vind ik heel mooi, 
een eerste stap naar 
verdraagzaamheid.’
BEELD: HUNK FOTO-
GRAFIE

Janneke Stegeman, theoloog des vaderlands: 
‘Voor het idee dat een religieuze traditie “zuiver” zou kunnen zijn, ben ik 

erg huiverig. De traditie waarbinnen ik me 
vooral beweeg – die van het Nederlandse pro-
testantse christendom – was er niet geweest 
zonder de veelkleurige, vaak syncretistische 
wereld van de Tenach, de joodse bijbel. Toen 
het christendom zich verspreidde in Europa, 
vermengde het zich met tradities van onze 
voorouders. Het mooie van geloofstradities is 
dat ze beweeglijk en veranderlijk zijn. Zelf heb 
ik doorgaans mijn handen vol aan de christe-
lijke tradities, maar ik vind het een spannende 
ontwikkeling.’ 

Reacties op het onderzoek

Christelijke centra trekken veel spirituele zoekers
Tilburgse wetenschappers deden in 2010 onderzoek onder circa 800 bezoekers van 39 chris-
telijk geïnspireerde spirituele centra. De dominicanenkloosters in Huissen en Zwolle hoor-
den daar ook bij. De onderzoekers vroegen onder meer met welke levensbeschouwelijke 
stroming de bezoekers zich het meest verwant voelden. Tegen de instructies in kruiste ruim 
18 procent van de ondervraagden meerdere stromingen aan. Als expliciet naar combineren 
was gevraagd, zou dit percentage mogelijk hoger zijn geweest. 60 procent heeft wel eens 
deelgenomen aan een activiteit bij een spiritueel centrum met een niet-christelijke signa-
tuur; eenzelfde percentage beoefent wel eens oosterse activiteiten zoals yoga en meditatie. 
Bijna een kwart typeert zichzelf als spiritueel, maar niet als religieus. De helft van de bezoe-
kers komt voor het vergroten van zelfkennis en zelfontplooiing; tegelijkertijd zijn zij sociaal 
bewogen en geëngageerd. De gemiddelde leeftijd is 61 jaar, driekwart van de bezoekers 
is vrouw en driekwart is hoogopgeleid. Deze uitkomsten liggen in de lijn van die van het 
onderzoek van Anke Liefbroer.
Bron: Kees de Groot, Jos Pieper en Willem Putman (red.), Zelf zorgen voor je ziel (Parthenon, 2013)

bineerder, tegenover de helft van de 
mannen. Een sluitende verklaring 
voor dit verschil hebben de onder-
zoekers niet. ‘Uit het onderzoek van 
Anke Liefbroer blijkt dat vrouwen 
combineren normaler vinden dan 
mannen’, aldus Berghuijs. 

Eigen ervaring
Duiken we dieper in de onderzoeks-
resultaten, dan blijkt dat onder de 
mixers de combinaties christendom-
boeddhisme en christendom-joden-
dom het meest voorkomen. ‘Vooral 
protestantse christenen voelen 
verwantschap met het jodendom, 
omdat zij meer op de Bijbel georiën-
teerd zijn’, verklaart Berghuijs. ‘Zij 
beseffen beter dat het christendom 
uit het jodendom voortkomt en dat 
beide religies gemeenschappelijke 
geschriften hebben: wat christenen 
het Oude Testament noemen, noe-
men joden de Tenach. Het is dan ook 
maar de vraag of ze zichzelf als com-
bineerder zien. De andere religie is 
immers een onderdeel van hun eigen 
religieuze traditie. De grote affiniteit 
met boeddhisme komt voort uit een 
groeiende afkeer van dogma’s en 
autoriteit. Je kunt gaan mediteren 
zonder boeddhist te worden en je 
aan allerlei regels te houden. Ook 
de gerichtheid op de eigen ervaring 
spreekt veel mensen aan.’ 

een lager percentage uitgekomen dan 
23 procent. Het lagere percentage van 
17 procent combineerders suggereert 
al dat mensen, ook al hebben ze 
affiniteit met meerdere religies, zelf 
niet zo gauw van mening zijn dat ze 
ook elementen uit die andere religies 
overnemen. Daar staat tegenover 
dat ik alleen mensen heb meegeteld 
die hun vormen van betrokkenheid 
koppelen aan de grote wereldreligies. 
Wie zijn religieuze ervaringen associ-
eert met religie in het algemeen, heb 
ik niet meegenomen in mijn tellingen. 
Had ik dat wel gedaan, dan was ik 
op het dubbele aantal multireligieu-
zen uitgekomen. Beide keuzes zijn 
voor discussie vatbaar. In elk geval 
blijkt een enorme openheid voor 
andere religies uit dit onderzoek.’
De noodzaak om onderscheid te ma-
ken tussen verschillende vormen van 
multireligiositeit wordt bevestigd 
door een kritische kanttekening van 
bijzonder hoogleraar levensbeschou-
wing en geestelijke volksgezondheid 
Jos Pieper (Universiteit van Tilburg). 
‘Voor diepgaande betrokkenheid lijkt 
het percentage van 23 procent mij 
te hoog’, reageert de mede-auteur 

van het onderzoek Zelf zorgen voor je 
ziel (zie kader hieronder). ‘Ik noem 
mezelf geen combineerder, maar ik 
denk dat ik wel als multireligieus 
uit de enquête zou rollen, omdat ik 
affiniteit heb met andere religies. Zo-
iets kruis je al snel aan. Ik zou graag 
willen weten wat de verschillende 
religies voor het leven van de onder-
vraagden betekenen. Waar grijpen 
zij bijvoorbeeld op terug in crisis-
situaties? Want dan komt het er op 
aan. Als combineren leidt tot meer 
zingeving en welzijn, vind ik het 
positief. Maar het zou ook kunnen 
bijdragen aan verwarring en twijfel. 
Betekent combineren een versterking 
van iemands geloof of de laatste 
stap naar secularisatie? Dat zou een 
boeiende vervolgvraag zijn.’

Sneeuwbal
Daarop kan Berghuijs inmiddels een 
voorzichtig antwoord geven, dank-
zij diepte-interviews met vijftien 
mixers. ‘Zij zien de verschillende 
religies vaak als hulpmiddel om zich 
verder te ontwikkelen en een beter 
mens te worden’, aldus de onder-
zoekster. ‘Daarbij vinden zij dogma’s 

veel minder belangrijk dan rituelen 
en praktijken. Mensen kijken naar 
wat wérkt in hun leven. Eén vrouw 
gebruikte de metafoor van een groter 
wordende sneeuwbal, waar zich 
steeds meer elementen uit verschil-
lende religieuze tradities aan hech-
ten. Ze vormen samen één geheel, 
waarbij de oorspronkelijke religie in 
de kern aanwezig blijft.’
De onderzoekster riep onder ande-
ren lezers van de website Nieuwwij.
nl op om online een verkorte versie 
van de Motivaction-enquête in te 
vullen. Daarop kwamen meer dan 
duizend reacties. 85 procent van de 
respondenten bleek multireligieus te 
zijn volgens de definitie van Berg-
huijs; 56 procent typeerde zichzelf 
als combineerder. Een jaar later legde 
Berghuijs een deel van deze men-
sen opnieuw een vragenlijst voor. 
Daaruit blijkt dat de combineerders 
trouw waren gebleven aan de twee 
religies waarmee ze zich in het eerste 
onderzoek het meest verbonden 
voelden. Voelden ze zich met nog 
meer religies verbonden, dan was 
daar in het vervolgonderzoek vaak 
verandering in gekomen. 

Cabaretière Jetty Mathurin: 
‘Het verrast me niet dat zoveel mensen elementen 
uit verschillende religies combineren, want je 
wordt op allerlei manieren beïnvloed in het leven. 
Zelf ben ik christelijk opgevoed, maar ik combi-
neer dat met natuurgodsdiensten: ik roep Moeder 
Aarde aan, Vader Zon en mijn voorvaders en 

-moeders die mij 
beschermen. Het 
combineren van 
religies vind ik heel 
positief: wie dat doet, 
gaat ook respectvol 
om met mensen met 
verschillende religi-
euze achtergronden 
en zal niet proberen 
ze kapot te maken.’
BEELD: RAUL 
NEIJHORST

Anke Liefbroer vroeg aan de 
combineerders in de dominicaanse 
vormingscentra waaróm zij ele-
menten uit religies mixen. Uit de 
antwoorden bleek dat het meren-
deel dat verrijkend, verdiepend en 
inspirerend vindt. Combineren kan 
ook helpen om je oorspronkelijke 
traditie beter te begrijpen, vinden 
sommigen. Anderen missen as-
pecten in hun eerste traditie, zoals 
meditatie, of hebben bijvoorbeeld 
moeite met bepaalde christelijke 
overtuigingen. Een aantal onder-
vraagden benadrukt dat verschil-

‘Waarop grijpen 
combineerders in 
crisissituaties terug? 
Want dan komt het 
er op aan’

‘God is te groot voor één religie’
Edward Schillebeeckx, dominicaan en theoloog




