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VOORWOORD
De Generale Deputaten voor de Evangelisatie van de
Gereformeerde Kerken in Nederland hebben in ]uni 197Θ
als hoogste prioriteit in hun bezinningsprogramma de
vraag opgenomen: Welke doelstellingen hebben mensen
in het evangelisatiewerk en hoe verhouden die zich
met onze visie?
Dit onderzoek vormt het antwoord op het eerste deel
van de vraagstelling. Het is nu aan de deputaten het
tweede deel van de vraag te beantwoorden.
Deze studie vormt een onderdeel van het onderzoek
programma 'Secularisering en ontzuiling in Nederland'
(SON) van het Sociologisch Instituut te Nijmegen.
Een wetenschappelijk onderzoek is doorgaans een pro
ject van samenwerking. Inhoudelijk hebben er vele
gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van de vak
groep cultuur- en godsdienstsociologie van het
Sociologisch Instituut van de Katholieke Universiteit
te Nijmegen, met collega's van het Evangelisatiecentrum
van de Gereformeerde Kerken te Leusden en met collega's van
de Stichting Kerk en Wereld, afdeling evangelisatonsch
werk te Driebergen. Methodische begeleiding is gegeven
door de Research Technische Afdeling van het Sociolo
gisch Instituut te Nijmegen. De statistische analyses zijn
uitgevoerd door de heer J. Gubbels. Het coderen via de
antwoorden op de vragenlijst is gebeurd door Ciska
Jonkhoff, Gerhard te Winkel en Bernhard Reitsma.
Het typewerk is grotendeels verricht door mevr. J.E.
Jonker-Waanders, met hulp van mevr. E. van KlinkenVenema en mevr. R.G. van Vulpen-Hop.
Bij het samenstellen van de literatuurlijst en de index
heeft mevr. A.B. Ebling geassisteerd. Gedurende de hele
onderzoeksperiode hebben Prof. Dr. 0. Schreuder en
Prof. Dr. A.J.A. Felling deze studie als promotoren
begeleid.
Mede dankzij deze samenwerking met velen kan ik in een
noodzakelijk klimaat van wetenschappelijk cntisisme
staan voor de resultaten van dit onderzoek.

Jan B.G. Jonkers
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INLEIDING
Godsdienstige groepen behoren tot die groeperingen die 'een
boodschap' hebben. In dit opzicht zi]n ze te vergelijken met
vele andere collectiviteiten, zoals bijvoorbeeld politieke
partijen, sociale bewegingen, e.d. Christelijke gemeenschappen
staan m relatie met het evangelie. In de letterlijke betekenis staat evangelie voor 'goede boodschap'. Het behoort dus bij
het wezen van christelijke groepen, dat ze activiteiten ontwikkelen om hun boodschap te verbreiden. In Nederland zijn dan
ook veel christenen, christelijke groeperingen en organisaties,
alsmede veel kerken actief betrokken bij evangelisatiewerk.
Als een collectiviteit relatief veel leden telt en daarmee een
meer geformaliseerde organisatie kent, zien we werkverdeling
en specialisering optreden. Zo wordt ook de verbreiding van de
boodschap een taak die mede aan specialisten wordt opgedragen.
Er worden funktionarissen aangesteld die er dagwerk van maken
om de inhoud van de boodschap nader te bepalen, strategieën en
tactieken uit te dokteren en medewerkers toe te rusten voor
propaganda.In alle grotere Nederlandse kerken heeft
deze specialisatie plaatsgevonden. Zending en missie kunnen
gezien worden als activiteiten buiten de landsgrenzen om het
evangelie te verbreiden. Evangelisatie omvat dezelfde activiteiten, maar dan binnen de landsgrenzen.
In de studie waarover we nu rapporteren is onze aandacht gericht op de Gereformeerde Kerken in Nederland. Voor deze kerken
kan gesteld worden, dat evangelisatie mede
een reactie is op het secularisatieproces. In 1923 werd evangelisatie als kerkelijke taak opgenomen m de kerkorde. Daarbij
werd de volgende doelstelling geformuleerd: "de evangelisatie
bedoelt degenen, die vervreemd zijn van Gods Woord en van de
dienst des Heeren te roepen tot de Heere en dus tot de Kerk des
Heeren". 1)
Evangelisatie is nadien minder sterk omschreven als terugwinnen
van hen die van het evangelie vervreemdden. De 'verloren zonen'
hebben inmiddels kinderen en kleinkinderen gekregen. De laatsten kunnen niet als 'vervreemden' aangeduid worden. Zij zijn
volledig 'vreemden' geworden.
In 1946 werd het landelijk Evangelisatiecentrum van de Gereformeerde Kerken opgericht. Daarmee werd een belangrijke stap gezet op de weg naar specialisatie van het evangelisatiewerk.
Nadien werden tal van evangelisatiepredikanten en kerkelijke
werkers in de evangelisatie aangesteld. Voor de laatsten bestond zelfs een speciale opleiding en een officieel register
voor de met succes afgestudeerden.
De bedoeling van dit specialisatieproces is ongetwijfeld ge-

-9weest het evangelisatiewerk beter te doen verlopen en de effectiviteit ervan te vergroten. Maar tegelijk brengt deze specialisatie problemen mee. Zo ontstaat er een nieuwe discussie
over de doelstellingen van het evangelisatiewerk. Ook wordt
verschillend gedacht over de werkwijze. Tenslotte vindt evangelisatie steeds plaats in concrete situaties en de inschatting van deze situaties is dikwijls verschillend. Een en ander
leidt er toe, dat er uiteenlopende opvattingen over evangelisatie ontstaan, waardoor de eenduidigheid van de propaganda in
gevaar komt.
Verwonderlijk is deze ambivalentie in de evangelisatie niet.
Organisaties worden gedragen door mensen, die als individuen
of als representanten van bepaalde sociale subgroepen er over
allerlei zaken onderscheiden opvattingen op nahouden. Specialisatie strijkt deze verscheidenheid m opvattingen m e t glad.
Het verschil in levenservaringen en het verschil in maatschappelijke posities van mensen brengt verschil van mening in huis
over de boodschap en de werkwijze in het evangelisatiewerk.
Dit gaat zeker ook op voor de evangelisatie van de Gereformeerde Kerken.
Voor sommigen is het misschien verrassend, als hier van zo'n
grote verscheidenheid van evangelisatie-opvattingen binnen de
Gereformeerde Kerken gesproken wordt. In de publieke opinie
wordt deze kerkelijke groepering beschouwd als een eendrachtige collectiviteit, die het strenge geloof der vaderen bewaard
heeft. Godsdienstsociologische onderzoeken als'God in Nederland'
(1966) en 'Opnieuw: God in Nederland' (1979) lijken deze opvattingen te bevestigen. Over geloofsopvattingen als 'Er is
een God, die zich met ieder mens persoonlijk bezig houdt' of
'Christus is Gods Zoon' of 'De bijbel is Gods Woord' is 90% of
meer van de gereformeerden het eens. Voorts zijn de regelmatige kerkgang, het regelmatig bijbellezen en het geregeld bidden
activiteiten die door de overgrote meerderheid van gereformeerden gepractiseerd worden. 2)
Deze eensgezindheid in geloofsopvattingen en geloofspraxis houdt
natuurlijk niet in, dat men het over alles eens is. Gaat het
over de apartheid in Zuid Afrika, over kernbewapening, over
abortus, dan zien we grote meningsverschillen binnen de gereformeerde groepering. In dit verband wordt wel gesproken over
maatschappelijke functies van de kerk in tegenstelling tot de
geloofsfuncties. Over de maatschappelijke functies zoals het
afkeuren van apartheid, het afkeuren van kernwapenbezit, het
doen aanvaarden van homosexuelen bestaat geen eensgezindheid.
Deze meningsverschillen tasten echter de geloofseenheid niet
aan. 3)
Kijken we echter naar de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, dan zien we dat onenigheid over geloofszaken meer
regel dan uitzondering is. Vanaf haar ontstaan m 1571 kende
de 'Nederduitse' of 'Gereformeerde Kerk' felle conflicten: de
'rekkelijken' die de leer minder belangrijk vonden dan de
levenswandel, stonden tegenover de 'preciezen' die alleen een
juiste belijdenis de waarborg vonden voor een goed levensgedrag. In de 17de eeuw stonden de Remonstranten tegenover de
Contra-Remonstranten. Daarnaast kende dezelfde eeuw nog de beweging van de 'nadere reformatie', waarin de permanente levensheiliging centraal stond.
In de 18de eeuw signaleren we confessionele, verlichte en
pietistische stromingen. In de 19de eeuw ontwikkelde de Nederduitse kerk, die vanaf 1796 de Nederlandse Hervormde Kerk heet,
zich tot een vierstromenland en werd een 'richtingenkerk'. Ze
omvatte de modernisten (later vrijzinnigen), de confessionelen,

-lode ethischen en de gereformeerde bonders. Bovendien vonden in
deze eeuw een aantal afsplitsingen plaats: de Afscheiding in
1834 en de Doleantie in 1886. Gedeeltelijk vloeiden deze afsplitsingen in 1892 samen en zo ontstonden de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Ook in deze Gereformeerde Kerken bleven
de conflicten niet uit. In 1926 speelde de kwestie-Geelkerken
over de vraag of de slang m het paradijs al of niet zintuiglijk waarneembaar gesproken had. In 1944 leidde de kwestieSchilder tot de afscheiding van de Gereforneerde Kerken in
Nederland (vrijgemaakt). Ook na de tweede wereldoorlog speelden er tal van conflicten. 4)
Deze historische ontwikkelingen hebben geleid tot een sterke
organisatorische verdeeldheid binnen de gereformeerde bevolkingsgroep. Zo kennen we de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken m Nederland,
de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt), de Nederlandse Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amenka, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud-Gereformeerde Gemeenten in
Nederland. 5)
Nu zou het kunnen zijn, dat juist deze afsplitsingen voor de
Gereformeerde Kerken in Nederland - de groepering die wij onderzoeken - als een soort zuiveringsproces gewerkt hebben en
juist binnen dit kerkgenootschap tot grote eensgezindheid in
geloven en godsdienstige praxis heeft gevoerd. Als de dissidenten verdwijnen blijven de orthodoxen over.
Wij achten deze voorstelling van zaken echter niet juist, ook
al willen wij de uniformiteit m leer en praxis zoals die uit
de eerder genoemde sociologische onderzoeken bleek m e t ontkennen. Dit beeld van uniformiteit wordt ons inziens sterk bepaald door het meetinstrument dat in deze onderzoeken werd gehanteerd. De vraagstelling in deze onderzoeken was sterk gericht op het onderschrijven van kerkelijke leerstukken en op
de praxis van de kerkgang e.d. Als we andere meetinstrumenten
hanteren dan komen er meer differentiaties aan het licht; niet
alleen differentiaties ten aanzien van maatschappelijke en
politieke vraagstukken, maar ook ten aanzien van het religieuze
zelf. Zo vonden we in een studie over geloofsonentaties onder
gereformeerde kerkgangers zodanige verschillen, dat we die studie rapporteerden onder de titel "God zus en God zo". 6)
Bij de ondervraagde kerkgangers vonden we twee typen geloven,
die we aanduidden als een afhankelijkheids- en een partnerschapsonentatie: God boven of God naast de mensen.
Deze godsdienstige verscheidenheid zal naar onze verwachting
niet alleen bestaan onder hen die we als modale gereformeerden
kunnen betitelen, maar ook onder hen die wel de kernleden genoemd worden. In deze studie willen we dat demonstreren aan de
verscheidenheid die we zullen aantreffen bij hen die in het
evangelisatiewerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland
actief zijn. Daarbij gaan we ervan uit dat godsdienstige verscheidenheid doorwerkt in de wijze waarop de leden het begrip
evangelisatie zullen verstaan en hanteren. Het verschillend
invullen van de evangelisatietaak is geen geïsoleerd verschijnsel, maar het vormt de uitdrukking van verscheidenheid aan
godsbeelden, kerkopvattingen, het belang dat men de godsdienst
in het algemeen toeschrijft en de wijze waarop kerkleden tegen
hun omgeving aankijken.
De stelling die we in deze studie willen verdedigen kan nu als
volgt geformuleerd worden. De geestelijke eenheid die velen in
de Gereformeerde Kerken menen waar te nemen, is tot op zekere
hoogte een schijneenheid. Bij nader toezien blijken er diep-

-11gaande verschillen te bestaan, met name betreffende geloofsonentaties, kerkbeelden en de perceptie van de omgeving.
Zulke diepgaande verschillen zi]n geen marginaal verschijnsel.
Men treft ze integendeel binnen de kern van de Gereformeerde
Kerken aan. Dit blijkt wanneer men naar aanleiding van de diskussies over de doeleinden van het evangelisatiewerk in het
veld zelf de aldaar gehanteerde definities van evangelisatie op
het spoor tracht te komen, alsmede de religieuze complexen welke die definities bepalen.
Voor insiders in het gereformeerde kerkelijk leven zal deze
stelling mogelnk weinig verrassend zijn. Hendriks constateerde
al in 1971 een afnemende interne integratie binnen de Gereformeerde Kerken. Hij bedoelde daarmee een verminderde convergentie van opvattingen en een verminderde coördinatie van de interactie. 7)
Dekker zag een ontwikkeling in de richting van een grotere variatie binnen het cultuurpatroon van de Gereformeerde Kerken. 8)
Voor deze insiders betekent onze studie een poging de verscheidenheid binnen de Gereformeerde Kerken aan de hand van empirisch
onderzoek zo exact mogelijk te beschrijven.

Noten bij de inleiding
1. Jonkers (1982) pag. 2.
2.

Zeegers (1967).
Goddijn (1979).

3.

Zie bv.: Van der Zouwen (1972).

4.

Zie voor literateur o.a.: De Jong (1980); Rasker (1981).

5.

Zie: Dekker, G., Gereformeerd en gereformeerd is twee, In:
Goddijn (1981) pag. 90-112.

6.

Jonkers (1974).

7. Hendriks (1971) pag. 3,4,229,230.
8. Dekker, G., Toekomstperspektief: verandering of ontbinding7
In: Van der Zouwen (1972) pag. 87
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1. Inleiding
In Nederland - evenals elders - zijn veel christenen,
christelijke groeperingen en organisaties, alsmede veel
kerken actief betrokken bi] evangelisatiewerk. Op velerlei wijze wordt daarmee het evangelie gepropageerd onder
hen die beschouwd worden als ongelovig of buitenkerkelijk.
Met het doel te evangeliseren worden vele bezoeken gebracht,
bijeenkomsten belegd, bladen en folders verspreid, advertenties geplaatst en radio- en t.v.-uitzendingen verzorgd. Voor
evangelisatie zijn duizenden mensen actief en daarin worden
miljoenen geïnvesteerd. Terecht kan gesproken worden van een
omvangrijke missionaire onderneming.
In dit onderzoek willen we ons richten op de doelen die
medewerkers in de evangelisatie nastreven. 1)
Er is nog weinig sociologisch onderzoek verricht naar de
evangelisatie-activiteiten van gelovigen en godsdienstige
groeperingen. 2) In deze studie kunnen we niet cumulatief
voortbouwen op vorig onderzoek. We willen proberen dit
empirische 'gat' iets te vullen. Zoals gezegd concentreren
we ons op een godsdienstige groepering, ni. de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze kerken zijn al sinds de
vorige eeuw actief op het terrein van evangelisatie. 3)
De doeleinden die in de evangelisatie worden nagestreefd,
zullen samenhangen met een breed complex van religieuze
opvattingen. In dit onderzoek willen we nagaan hoe deze
relatie verloopt. We verwachten namelijk dat verschillen in
de doelstelling van het evangelisatiewerk samengaan met
verschillen in religieuze complexen. Binnen dit religieuze
complex onderscheiden we de geloofsorientatie, het kerkbeeld en de godsdienstige kijk op de samenleving. Hiermee
hebben we als het ware de godsdienstige blik naar boven,
naar binnen en naar buiten gevat.
De keuze voor bepaalde evangelisatiedoelen zal niet uitsluitend gepaard gaan met verschillen m godsdienstige opvattingen, maar ook door andere opvattingen en houdingen.
Op grond van de godsdienst-sociologische literatuur denken
we aan het onderscheid tussen prive en openbaar, een autonome of een heteronome levenshouding, en een waardenversus een belangenorientatie. Verderop in dit hoofdstuk
gaan we hier nader op in.
Ook meer structurele gegevens zullen op een bepaalde manier verbonden zijn met de keuze van evangelisatiedoelen.
We noemen de positie binnen de kerkelijke structuur, biografische gegevens, alsmede sociale kenmerken als leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau, e.d. Deze gegevens zullen mede
in het onderzoek betrokken worden.
Het hebben van bepaalde doelopvattingen omtrent evangelisatie
zal bepaalde gevolgen met zich meebrengen. Twee mogelijke
gevolgen willen we in dit onderzoek nagaan, te weten de
gevolgen voor de houding ten opzichte van de ander die men
in het evangelisatiewerk ontmoet, en de mate van verandenngsgezindheid.
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volgende vragen:
- Welke doelen streven de werkers m de evangelisatie
(binnen de Gereformeerde Kerken) na?
- Hoe gaan deze doelen samen met de geloofsopvattingen
van de betrokkenen'
- Welke samenhang bestaat er tussen deze evangelisatiedoelen en de hierboven genoemde met-godsdienstige
opvattingen en houdingen?
- Wat is de relatie van de genoemde sociale kenmerken
met de doelkeuze van evangelisatiemedewerkers?
- Kunnen we aangeven, dat de keuze voor een bepaald evangelisatiedoel gevolgen heeft voor de benadering van
buitenstaanders en voor de samenleving?
In eerste instantie willen we in dit onderzoek komen tot
een zorgvuldige beschrijving van bestaande samenhangen.
Een beschrijving is uitermate nuttig, omdat daardoor bij
stukjes en beetjes een totaalbeeld wordt opgebouwd.
Zij I S echter nog geen verklaring in de oorzakelijke betekenis van dit woord. Ook daartoe willen we een poging
ondernemen. We doen dat door de diverse elementen in een
bepaalde volgorde in een causaal model te plaatsen en
dan te testen hoeveel statistische steun voor dit model in
in het onderzoeksmateriaal te vinden is. Op deze wijze
zouden we - tot op zekere hoogte althans - een echte verklaring vinden voor de differentiatie in evangelisatiedoelen.
In de volgende paragrafen werken we de hier genoemde onderdelen van de probleemstelling uit.
Evangelisatie: een oriëntatie
Uit de bestudering van Nederlandse en buitenlandse protestantse literatuur over evangelisatie kan zonder meer worden
afgeleid, dat er geen consensus bestaat over de doelstelling
van evangelisatie. Op zich is dat niet verwonderlijk vanwege
de kerkelijke en godsdienstige verdeeldheid. Voor ons
onderzoek betekent dit, dat we het begrip evangelisatie zo
breed moeten omschrijven, dat de verschillende opvattingen
over evangelisatie daarin mee kunnen komen. 4) In deze
paragraaf beschrijven we daartoe drie typen evangelisatie,
die we in de door ons bestudeerde literatuur menen te kunnen
onderscheiden. De door ons gevonden typen zijn:
-het redden van mensen:
In dit type is evangelisatie gericht op de ander als
persoon.
-het doen groeien van de kerk:
Nu is evangelisatie gericht op het uitbreiden van de
kerk.
-het vernieuwen van de wereld:
Hier is evangelisatie gericht op de samenleving. De inzet is
menswaardigheid, solidariteit en gerechtigheid.
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De centrale doelstelling in dit evangelisatietype is de
individuele bekering. Het doel moet zi]n, met alle
beschikbare middelen en op zo kort mogelijke termijn,
iedereen de kans te geven het goede nieuws te horen,
te begrijpen en te ontvangen. 5)
De boodschap is in duidelijke woorden samen te vatten.
Ze omvat de historische feiten van de dood en de opstanding van Jezus Christus en daarin de belofte van
vergeving der zonden en het eeuwige leven. Deze onveranderbare waarheid ligt vast in de bijbel. In de evangelisatie kan en mag niet meer gedaan worden dan die
'fixed deposit of truth' doorgeven. Ieder compromis
op dit punt wordt verworpen. Door sommigen wordt de
boodschap van het evangelie samengevat in vier 'feiten'.
Deze kernwaarheden vormen de basis voor het evangelisatiegesprek. Het zijn:
"1. Wij zijn door God geschapen om voor eeuwig m
relatie met Hem te leven.
2. Door zonde zijn wij van Hem afgedwaald.
3. Jezus Christus is Gods enige antwoord op het
probleem van de zonde.
4. Alleen door bekering en geloof in Hem kunnen
wij behouden worden." 7)
Het aanvaarden van deze boodschap is van grote betekenis. Het verwerpen van deze waarheid betekent dat mensen verloren gaan. "Dat wil zeggen dat iedereen, die
tijdens dit aardse leven de Heer Jezus niet leert kennen als zijn of haar persoonlijke verlosser voor eeuwig
verloren is, voor eeuwig gescheiden van God." 8)
Vanwege het totale belang van deze persoonlijke en beslissende keuze voor of tegen Jezus, is evangelisatie
dan ook een urgente taak. De 'unreached people' dreigen
immers verloren te gaan. Grootse doelen worden dan ook
gesteld: in onze generatie moet iedereen het evangelie
kunnen horen; voor 1985 moet iedereen die m Nederland
woont, de kans krijgen van het evangelie kennis te
nemen, e.d. De volledige inzet van alle medewerkers
wordt hiertoe gevraagd.
Voor sociaal engagement is in dit evangelisatietype
weinig ruimte. Er wordt ook een vrij sterke scheiding
aangebracht tussen sociale actie en evangelisatie. Deze
scheiding wordt op verschillende manieren aangegeven.
Sommigen vinden sociale betrokkenheid verraad aan het
evangelie. "De waarheid van het evangelie blijft eeuwig.
Het evangelie kan niet vergeleken worden met een aardse
ideologie. Waar christenen een aanvang maken met compromissen met aardse systemen kan het resultaat slechts
zijn een 'horizontale' benadering van de hemelse God.
De mens zet zichzelf op de troon van God en beslist
welke plaats God kan innemen in de menselijke samenleving. De deuren staan dan open voor een met-bijbelse
theologie en een op de mens gebaseerde ontwikkeling van
morele waarden. Als dit gebeurt worden de kerken een
sociaal en politiek instrument, en nemen zij beslissingen m politieke kwesties." 9)
Anderen nemen een minder stringent standpunt in. Zij
zien sociale betrokkenheid als een middel tot een doel,
of als iets dat geen prioriteit heeft, of als spontane
vrucht van persoonlijke verlossing.10)
De kerk als instituut neemt in dit evangelisatietype
geen belangrijke plaats in. Het accent lig op de plaat-
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die vanuit dit type missionair actief zijn, hebben geen
directe bindingen met kerkgenootschappen. Als plaatselijke kerken of groepen in het vizier komen, dan wordt
evangelisatie of zending als hun belangrijkste opdracht
gezien. "Wij hebben de plaatselijke kerk erkend als de
belangrijkste instelling voor evangelisatie, hetgeen
inhoudt dat alle leden gemobiliseerd en getraind moeten
worden." 11) De plaatselijke kerk wordt zo als het ware
een grote evangelisatiekommissie die de grote opdracht
- evangeliseren - uitvoert.
Ten aanzien van de methodiek voor evangelisatie bestaat
een grote mate van vrijheid. Wel wordt tegenover de
dialoog de verkondiging gesteld. Het gaat uiteindelijk
niet om sympathetisch verstaan, doch om het overtuigen
(persuasion) van de ander. Daarom is evangelisatie de
proclamatie van de histonsch-bijbelse Christus als
verlosser en heer. 12)
De aanhangers van dit evangelisatietype staan bekend
onder de naam 'evangelicals'. Een van hen geeft de volgende zelf-definitie: "Ik definieer een 'evangelical'
in termen van de grondbetekenis van het woord 'evangelie',
als iemand die, in geloof aanvaardend, het goede nieuws
van verlossing door het voltooide werk van Christus aan
het kruis gehoord heeft, die door persoonlijke overgave
op dat goede nieuws gereageerd heeft en die zich nu
actief inzet om dat goede nieuws met anderen te delen."
13)
B.

Het doen groeien van de kerk
Evenals het vorige type kan dit evangelisatietype op
een lange traditie wijzen. Missie wordt gezien als
'Pflanzung und Organisation der Kirche unter NichtChristen'. In onze tijd is dit evangelisatietype echter
niet populair. De laatste jaren wordt het echter weer
gepropageerd, met name vanuit Amerika waar een 'churchgrowth-movement' bestaat. 14) In deze opvatting wordt
voor de christelijke gemeenten een dubbele beweging aangegeven: "enerzijds hebben zij het heil in Christus via
hun relatie tot God en hun onderlinge betrekkingen te
weerspiegelen, zodat zij aantrekkingskracht krijgen voor
heidenen; en anderzijds hebben zij de roeping om dat
evangelie omtrent Jezus Christus zelf tot de heidenen te
doen doordringen." 15) De gemeente is middel tot evangelisatie, maar ook doel: "Zij, die tot geloof komen,
zijn daarmee wezenlijk al gemeenteleden geworden, wat
geëffectueerd wordt in het toetreden tot de gemeente.
Zo ontstaan er gemeenten temidden van de volkeren." 16)
Het doel van toetreding wordt uiteraard voorafgegaan
door bekering en wordt gevolgd door de lof voor God. Dat
sluit aan bij de drie doelen van Voetius:
1. de bekering van heidenen;
2. de planting van kerken;
3. de glorie en manifestatie der goddelijke genade.
De bekering wordt omschreven als een proces van ingroeien
in de christelijke gemeenschap: ongelovigen worden hoorders, hoorders catechisanten, catechisanten worden doopaanvragers en doopaanvragers worden leden der kerk. 17)
In dit evangelisatietype heeft de numerieke groei altijd een belangrijke plaats ingenomen. De werkwijze
wordt daar dan ook sterk op gericht. Zo wordt er gerekend met ontvankelijkheidsfactoren, d.w.z. situaties
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evangelie. Genoemd worden wel: overlijden van de
levenspartner, echtscheiding, persoonlijke verminking
of een ernstige ziekte, ontslag. 18)
Ook wordt er strategisch rekening gehouden met zogenaamde 'web-bewegingen': "Het is het doordringen van het
christelijk geloof via de banden met familie en relaties. (....) De een bereikt de ander weer met het evangelie, en degenen die zich nog niet bij de gemeente
hebben aangesloten bemerken dat steeds meer mensen uit
hun direkte familie- en kennissenkring dat wel deden."
19)
Tegen deze sterk quantitatieve aanpak is wel verzet aangetekend. "Het Nieuwe Testament noemt op meerdere plaatsen numerieke groei als een reëel aandachtspunt en als
reden voor dankzegging (....) er is echter ook een ander
geldig bijbels concept van groei, namelijk groei in termen van geestelijke rijping, (....) Zo'η groei in gees
telijke qualiteit kan zeer goed het startpunt worden voor
nieuwe numerieke groei. Maar dat is niet zeker, omdat we
weten dat er een tijd zal zijn in de geschiedenis waarin
de kerk niet meer numeriek zal groeien,...". 20) Zo kan
het accent komen te vallen op qualitatieve groei. Vanuit
dit laatste accent kan evangelisatie verbonden worden met
kerkelijk of pastoraal opbouwwerk.
C. Het vernieuwen van de wereld
Dit evangelisatietype is wellicht van jongere datum dan
de vorige twee, alhoewel stellig al in de 19e eeuw
trekken van dit evangelisatietype worden aangetroffen.
21) Persoonlijke verlossing en maatschappelijke bevrij
ding kunnen volgens deze zienswijze niet worden geschei
den. "Binnen de 'comprehensive' notie van verlossing
zien we het verlossingswerk m vier sociale dimensies:
a. Verlossing is gaande in de strijd voor economische
rechtvaardigheid tegenover de uitbuiting van mensen
door mensen.
b. Verlossing is gaande in de strijd voor menselijke
waardigheid tegenover politieke onderdrukking van
mensen door hun medemensen.
c. Verlossing is gaande m de strijd voor solidariteit
tegenover vervreemding van persoon van persoon.
d. Verlossing is gaande in de strijd voor hoop tegen
over wanhoop in het persoonlijke leven." 22)
Als het doel van evangelisatie wordt wel aangegeven
participatie in het werk van God, zoals dat plaatsvindt
in de tussentijd tussen de inauguratie van Gods
Koninkrijk op aarde met de komst van Jezus en de defini
tieve vestiging van dat Koninkrijk bij de wederkomst
van Jezus. 23)
De werkwijze is moeilijk vast te leggen. Essentieel is
"bij de mensen te zijn, teneinde de strijd van de armen
te delen om de machten die hen binden omver te werpen."
24) De dialoog van solidariteit staat daarbij voorop.
"Ware dialoog is een progressief en cumulatief proces,
waarin gemeenschappen hun vrees voor en wantrouwen in
elkaar afwerpen, en beginnen samen te leven in dialoog.
Het is dus een dynamisch contact van leven met leven,
waarin elk verandert en men samen groeit. (
) Mis-
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een kant en klaar confessioneel of theologisch geheel
van christelijke waarheid te leveren. Door het proces
van dialoog, van geven en ontvangen, zijn wij beter in
staat ons geloof te begrijpen en te coiranuniceren. Een
onmisbare methode is die van actie en reflectie." 25)
De drager van de evangelisatie is de evangeliserende
kerk. "De kerk is de bemiddelende beweging tussen
Christus en de mensen. (....) De gemeente is in de beweging van de Geest naar de wereld toe voorlopig eindpunt
- eerste gebrekkige realisering van Gods mensheid - een
nieuw uitgangspunt voor de verdere doorwerking van Gods
herscheppende kracht. Deze apostolaire gerichtheid van
de kerk is gegrond op haar gemeenschap zowel met haar
Heer als onderling." 26) De kerk als 'the whole people
of God' is van nature gericht op de wereld. Haar evangelisatie "moet betrokken zijn op het hele bestaan van
personen en groepen. Woord en daad, proklamatie en
dienst, theologie en praxis,contemplatie en strijd, geduldige hoop en urgent engagement zijn onafscheidelijk
samengebonden als het zuivere ritme van evangelisatie." 27)
Op grond van de door ons bestudeerde literatuur over
evangelisatie hebben we zojuist drie typen beschreven.
In pure vorm treffen we deze visies zelden aan. Het
eerste type evangelisatie - 'het redden van mensen' wordt doorgaans toegeschreven aan de 'evangelicals'. 28)
Toch treffen we bij hen soms geluiden aan, die veel
meer passen bij de derde zienswijze - 'het vernieuwen
van de wereld' - dat doorgaans aan de zogenaamde 'oecumemcals' wordt toegedacht. 29)
Zo wordt in 'Serving our Generation', een uitgave van
de 'evangelicals', gesignaleerd: "Een generatie van
jonge 'evangelicals' is naar voren gekomen wiens door
de bijbel gevormde gevoel voor onrechtvaardigheden in
hun land en in hun wereld voor hen traditionele materiele waarden grotendeels onbelangrijk maken. Zij benadrukken een eenvoudige levensstijl voor zichzelf. Hun
sociale bezorgdheid omvat de minoriteiten, de armen, de
bejaarden, de vrouwen en de marginalen. Hun discussies
en geschriften handelen over actuele biologische vragen
als contraceptie, abortus, voortplanting, zelfdoding,
sexualiteit en euthanasie. (....) Op het politieke
front zijn 'evangelicalen' bezorgd over kernoorlog,
bewapening, geboortecontrole, internationale vrede, mensenrechten en persoonlijke vrijheid. Er bestaan tussen 'evangelicals' sterk verdeelde gevoelens over de juiste oplossingen van deze problemen." 30) Meerdere bijdragen
in dit boek bevestigen dit signalement.
Omgekeerd treffen we in bronnen van de 'oecumenicals'
ook gelulden aan, die bij andere evangelisatietypen
thuishoren. Bijvoorbeeld: "Elke generatie moet zijn
eigen generatie evangeliseren.Het werken aan kerkgroei
en kerkvernieuwing is de voornaamste duurzame en onvervangbare taak van de christelijke missie." 31)
Tegelijk echter moeten we signaleren, dat 'evangelicals'
en 'oecumenicals' zich tegen elkaar afzetten. Een uiting
vanuit 'oecumenicale' hoek is bijvoorbeeld: Evangelisatie
als woord "heeft in de praktijk de klank gekregen van:
door gepraat mensen zo mogelijk tot geloof brengen; of
nog erger: mensen de kerk(dienst) inpraten. Maar evangelisatie is bijbels gezien een veel breder begrip. Het
gaat in de evangelisatie om de communicatie van het hele
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omgekeerde richting geven we het volgende voorbeeld:
"Universalisme is de onuitgesproken vooronderstelling
geworden van velen die prioriteit toekennen aan dialoog boven evangelisatie, aan sociale actie boven kerkgroei. (...) Universalisme kan de theologische stroming
van de toekomst worden. Een heldere vaststelling van de
bijbelse doctrine van verlossing is vereist." 33)
Ons onderzoek
In deze sociologische studie kunnen we niet meer doen
dan deze overlappingen en conflicten constateren. De
drie door ons beschreven evangelisatietypen zijn niet
meer dan een voorlopige invulling van de verscheidenheid
die we aantroffen in de door ons bestudeerde literatuur
over evangelisatie.
Bij wijze van samenvatting geven we aan de hand van een
viertal dimensies de drie evangelisatietypen in telegramstijl weer. Doordat we in dit overzicht vier dimensies
onderscheiden, wordt het tevens mogelijk meerdere combinaties te onderkennen dan de drie die we in deze paragraaf beschreven.
In deze studie geven we alleen aandacht aan de eerste
twee dimensies: de doelen en de middelen die voorgestaan
worden m de evangelisatie. De derde en de vierde dimensie - de godsdienstige duiding van de eigen godsdienstige groepering en de sociale omgeving - zien we als onderdelen van het geheel van geloofsovertuigingen. Daarover
schrijven we verderop.
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redden van
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motief7
de vaststaande
bijbelse feiten
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mens en wereld
te verlossen.

meewerken aan de
komst van het
Koninkrijk Gods.
Mensen worden uitgenodigd mee te
werken aan dit
goddelijke heilsplan voor een
wereld in nood.
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De kerk zelf is
middel en doel.
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de sociale

De wereld is de
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waarin goed en
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strijd van bebevnjding is het
eigenlijke doel
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omgeving: van Christus.
Mensen kunnen
zich persoonlijk redden door
zich over te geven aan Christus.

kwaad vermengd
zijn.
De kerk is
daarin plaats
van heil.
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Niet alle activiteiten die gericht zijn op persoonlijk of
structureel welzijn kunnen het predikaat evangelisatie
meekrijgen. Kerken en christelijke groeperingen verrichten
ook andere taken of activiteiten. Zo ontstaat er behoefte
aan een criterium om vast te stellen, wanneer we wel en
wanneer we niet over evangelisatie spreken.
In het algemeen kunnen we stellen dat evangelisatie wordt
verricht door of vanuit een groep. De evangelisatie-activiteiten richten zich op subjecten: individuen, groepen,
organisaties, de samenleving. Er is dus te onderscheiden
tussen een dragende of uitvoerende groep (actiesysteem) en
een richt- of doelgroep (target-systeem); ook al kunnen in
de practijk overlappingen optreden. 34)
De uitvoerende groep streeft bepaalde doeleinden na. Deze
doeleinden liggen op het culturele vlak: het overdragen van
bepaalde ideeën, waarden, normen; op het structurele vlak:
het integreren van mensen in de groep of m een bepaald
organisatorisch verband en op het persoonlijke vlak: het
bewerken van veranderingen in gedrag, houdingen en
opvattingen bij individuele mensen. Deze doeleinden zijn
ingebed in een brededere visie. Naast concrete doeleinden
zijn er te hanteren middelen: zowel personeel als
materieel, organisatorisch en procesmatig. Tenslotte is er
een bepaald zicht op de situatie:de bijzondere aard der
subjecten en de sociaal-culturele context.
Al deze aspecten van evangelisatie gelden echter eveneens
voor welhaast iedere organisatie, actiegroep of activiteit.
Wat maakt nu een bepaalde activiteit tot een vorm van
evangelisatie? Wel, in de literatuur over evangelisatie
treffen we steeds noties aan als: geloof of
geloofsoverdracht, Christus en Zijn reddingswerk. Koninkrijk
van God, Gods daden, e.d. Deze inhoudelijk godsdienstige
noties kunnen alle getypeerd worden als een transcendente
verwijzing, d.w.z. dat verwezen wordt naar een werkelijkheid
die de binnenwereldlijke ervaring van het hier en nu
overstijgt. In deze transcendente verwijzing ligt het
criterium om activiteiten van kerken en christenen te zien
als evangelisatie-activiteiten. Deze transcendente
verwijzing geldt voor het zelfbeeld van de uitvoerende
groep, voor het beeld van de doelgroep, alsmede voor de
doelstellingen en de bredere visie, terwijl ook de
middelenkeuze en de definitie van de situatie vanuit deze
transcendente verwijzing worden ingekleurd. Meer nog: deze
transcendente verwijzing vormt de legitimiteitsbasis voor
het evangelisatiewerk.
Concluderend kunnen we stellen, dat evangelisatie kan worden
omschreven als een activiteit van een (christelijke)
groepering die vanuit een transcendente verwijzing tracht
bepaalde subjecten, met behulp van bepaalde middelen, te
winnen voor bepaalde transcendent ingekleurde doeleinden.
35) Deze begripsbepaling is inhoudelijk leeg. Een veelheid
van doelstellingen en activiteiten kunnen binnen deze
omschrijving een plaats krijgen. In de praktijk gebeurt
dat ook. We zochten ook niet meer dan een criterium om te
onderscheiden tussen evangelisatie-activiteiten en andere
activiteiten. De drie evangelisatietypen, die we in deze
paragraaf beschreven, kunnen dienen als inhoudelijke vulling
van deze open begripsbepaling. 36)
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In dit onderzoek willen we nagaan welke doelen medewerkers
in de evangelisatie in hun evangelisatiewerk nastreven.
Vanuit de evangelisatieliteratuur mogen we verwachten, dat
we een grote mate van variatie in doelen zullen aantreffen.
Dat zal ook het geval zi]n bi] evangelisatiemedewerkers in
de Gereformeerde Kerken. Zowel de 'oecumenische' als de
'evangelicale' stromingen hebben invloed in deze kerken. We
verwachten dan ook, dat de door ons beschreven drie typen,
alle drie bi] de diverse evangelisatiemedewerkers zullen
worden aangetroffen.
Een tweede vraagstelling in ons onderzoek is, hoe we deze
variatie in doelen kunnen duiden. Om het verschil in
evangelisatie-doelen begrijpelijk te maken, zullen we de
samenhang nagaan met andere gegevens. Als eerste zijn dan
van belang de godsdienstige opvattingen van de
betrokkenen, die op hun beurt weer van persoon tot persoon
zullen variëren. De godsdienst van mensen bestaat uit een
breed geheel van religieuze opvattingen. Binnen dit brede
geheel willen we ons richten op drie aandachtspunten, te
weten de geloofsonentatie op het transcendente; het
zelfbeeld van de eigen godsdienstige groepering; en de
vanuit het geloof gekleurde perceptie van de globale
samenleving. Met deze drie aandachtspunten volgen we de
trits God-kerk-wereld als hoofdmomenten van dit bredere
religieuze complex. 37)
Daarnaast zou nog aandacht besteed kunnen worden aan kerkelijk, c.q. godsdienstig gedrag. Bijvoorbeeld aan kerkgang,
gebed, bijbellezen. Omdat we ons onderzoek richten op medewerkers in de evangelisatie, dus op kernleden van de Gereformeerde Kerken, verwachten we in deze feitelijke gedragsgegevens weinig variatie aan te treffen. We beschrijven nu
achtereenvolgens de drie door ons gekozen aandachtspunten.
A. De geloofsonentatie in strikte zin
Omdat we ons in dit onderzoek richten op evangelisatiemedewerkers binnen de Gereformeerde Kerken, zullen we vooral
aandacht besteden aan geloofsopvattingen die in
Gereformeerde kring vigerend zijn. In een eerder door ons
verricht onderzoek vonden we een geloofsonderscheid, waarbij
de uiteinden van een glijdende schaal benoemd werden als een
afhankelijkheidsonentatie en een partnerschapsonentatie.
a. In de afhankelijkheidsonentatie staat de gedachte van
een sterk hierarchische verhouding tussen God en de mens
centraal. De Here is almachtig; de mens onmachtig, zondig
en geneigd tot alle kwaad. Die tegenstelling wordt op Gods
initiatief door de komst van Christus opgeheven. In de
bijbel als Woord van God is dit alles beschreven. De bijbel
geeft de mens concrete aanwijzingen voor het dagelijks
leven. De geboden m de bijbel zijn absoluut bindende
voorschriften. De mens is sinds de zondeval van Gods
genade afhankelijk. Alleen door bekering kan de mens zich
met God verzoenen.
b. In de partnerschapsonentatie bestaat een meer gelijkwaardige verhouding tussen God en mens. God heeft veel
macht, maar de mens ook. God en mens zijn wederkerig van
elkaar afhankelijk. God wordt menselijk beleefd. Dat wordt
het sterkst ervaren in de komst van Jezus in ons menselijk
bestaan en in de manier waarop de Heer met mensen heeft
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begeerte gekomen, worden ze eikaars vijanden. In deze
situatie heeft God zelf parti] gekozen door aan de kant van
de slachtoffers te gaan staan. In de dood van Jezus wordt
Gods weg gedemonstreerd. De met-gelovige is de mens die het
partnerschap met God niet gekozen heeft. Daarmee is niet
gezegd dat hl] het goede niet zou willen. De gelovige zal
dan ook met de met-gelovige willen samenwerken aan het heil
van de wereld en hem in een open gesprek willen uitnodigen
tot partnerschap met God. 38)
Deze twee geloofsonentaties vormden m 1974 bi] Gereformeerde kerkgangers de uiteinden van een dimensie. Wi] willen
in dit onderzoek nagaan, hoe de evangelisatiemedewerkers
op deze sterk contrasterende geloofsorientatie kunnen
worden ingedeeld.
B. De oriëntatie op de eigen kerkelijke groepering
In de godsdienstsociologische literatuur neemt de door Weber
en Troelsch geïntroduceerde kerk-secte-typologie een
belangrijke - zij het soms omstreden - plaats m . 39) De
belangrijkste typen godsdienstige groeperingen die in de
literatuur naar voren komen, zijn de volkskerk, de
denominatie en de secte. Wij willen in dit onderzoek aansluiting zoeken bij deze typeringen, m e t om de Gereformeerde Kerken als zodanig te beschrijven, doch om te
achterhalen welk kerkbeeld bij de evangelisatiemedewerkers
de overhand heeft. We geven van elk van deze typen een korte
beschrijving.
a. De volkskerk
De kerk omvat nagenoeg alle leden van de samenleving en
claimt universaliteit. Ze heeft een godsdienstig monopolie
en probeert religieuze competitie te elimineren. De kerk
beschouwt zichzelf - m ambt en sacrament - als de
zichtbare gestalte van het heil in de wereld. Ze is
verregaand georganiseerd als een hierarchischbureaucratische institutie met een complexe
arbeidsverdeling. Ze kent een professionele, fulltime
functionerende geestelijkheid, inclusief voorgeschreven
opleidingen en formele inordeningsntuelen. De kerk is nauw
verweven met de staat en de wereldlijke
machtsverhoudingen. Ze beschouwt zich als het Corpus
Christianum dat het hele leven omvat en doordringt. De
kerk wint nieuwe leden door natuurlijke reproductie en de
godsdienstige socialisatie van kinderen. In haar pure vorm
wordt ze wel aangeduid als de volkskerk.
b. De denominatie
De denominatie onderhoudt tolerante relaties met andere
groeperingen en accepteert een religieus pluralisme. Zij
aanvaardt minstens het principe van verantwoorde verandering in leer en praktijk, evenals een zekere mate van
theologische diversiteit. De denominatie kent
geroutiniseerde rituelen en pastorale dienst. Spontane
emotionele expressies worden geweerd. In de denominatie
functioneren professionele geestelijken, die aan formele
eisen voldoen. Zij verwerft leden door geboorte van kinderen
uit eigen leden, maar ook wel door bekering, zi] het dat
niet onder leden van andere denominaties wordt
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aanspraken op zijn leden vanuit andere verbanden en
aanvaardt dus een met-volledige betrokkenheid van de leden.
Zij erkent ook het vrijwillige karakter van het
lidmaatschap. De denominatie staat op relatief goede voet
met de staat en de wereldlijke machten. In het uiterste ge
val beperkt de denominatie zich tot 'loyal opposition'.
с. De secte
De secte heeft geen universaliteitspretenties, want zij
stelt hoge eisen aan haar leden die de uitverkorenen
dienen te zijn. De secte is daarom klein van omvang. Zij
wordt veelal in het leven geroepen door een charismatisch
leider, die een radicale boodschap verkondigt. Hij roept op
tot een terugkeer naar de oorspronkelijke leer en dat
betekent vaak een terugkeer naar een zuivere ethiek,
waarmee een nadruk op de zuiverheid van het dogma gepaard
kan gaan.Dit brengt de secte gewoonlijk in conflict met haar
omgeving: met de kerken die zij slapheid en compromis
sen verwijten; met de samenleving wier leiders en
machtsgroepen zij hun zonden voorhoudt. De secte is dus een
protestgroep. Zij leeft van de spontane religieuze
expressie en is tegen professionaliteit en bureaucratie.
Nieuwe leden worden gewonnen door bekering van individuen
uit de zondige wereld. De leden zijn doorgaans afkomstig uit
dezelfde sociale laag, met name uit kleine
middenstandsmilieu's of uit de kringen der armen.
Tot zover de ideaaltypische beschrijving van kerkelijke
groeperingen. De volkskerk is zo de belichaming van het heil
(een sacrale entiteit), de denominatie eerder een
instrument, terwijl de secte een categorie van religieus
of sociaal protest is. Uiteraard is deze beschrijving
onvoldoende om de verscheidenheid aan religieuze groepe
ringen aan te geven. Ook doet deze beschrijving geen recht
aan allerlei veranderingsprocessen m de tijd. De
beschrijving van deze drie typen biedt echter voor ons
voldoende aanknopingspunten om, rekening houdend met deze
variatiemogelijkheden, het kerkbeeld van medewerkers in de
evangelisatie te achterhalen.
C. De godsdienstige houding jegens de samenleving
Het derde element van ons bredere religieuze complex wordt
gevormd door de religieuze houding jegens de globale
samenleving. Om deze attitude vast te stellen, zoeken we
aansluiting bij het begrip religiocentnsme.
Religiocentrisme is een grondhouding van waaruit de wereld
primair in religieuze termen gezien wordt. Religie en kerk
kunnen de wereldproblemen oplossen, niet door politieke en
maatschappelijke aktiviteiten te ontwikkelen, maar door
godsdienstige actie; te weten gebed, evangelisatie en
zending en het uitdragen van religieuze en morele
beginselen. 40)
Deze houding hangt samen met wat wel genoemd wordt
'denominationeel parochialisme', d.w.z. de neiging bezorgd
te zijn over de integriteit van de religieuze groepering
waar van men lid is.
In 1974 is door ons een onderzoek onder Gereformeerde
kerkgangers gehouden, waaruit bleek dat religiocentrisme
bij hen in sterke mate aanwezig was. Naar de maatschappij
als zodanig betekent dit een vrij gesloten opstelling. De
samenleving wordt als problematisch en kwaad gezien. 41)
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Dit religieuze complex wordt in ons onderzoek opgenomen om
na te gaan of vanuit dit complex van geloofswaarden de keuze
voor bepaalde evangelisatiedoelen c.q. evangelisatietypen
begrepen kan worden. Uit de beschrijvingen zoals we die tot
nu toe gegeven hebben, kunnen - hypothetisch - de volgende
te verwachten samenhangen worden aangegeven:
- Achter het evangelisatietype 'het redden van mensen'
hoort naar onze verwachting een religieus complex
waarin een afhankelijksonentatie, een secte-beeld
van de eigen godsdienstige groepering en een religiocentrische houding samengaan.
-Achter het evangelisatietype 'het vernieuwen van de
wereld' zal een ander religieus geheel te vinden zijn,
nl. een waarin een partnerschapsonentatie, een denominatie-beeld van de eigen godsdienstige groepering en
een open houding jegens de samenleving samengaan.
-Het evangelisatie-type 'het doen groeien van de kerk'
zal gemengde samenhangen vertonen. De sterkste samenhang zal naar onze verwachting gevonden worden met een
volkskerkbeeld van de eigen godsdienstige groepering.
B n de geloofsorientatie in de strikte zin kan mogelijk een lichte voorkeur bestaan voor de afhankelijkheidsorientatie. Daarnaast is er mogelijk ook een
lichte samenhang met het religiocentrisme te veronderstellen.
Het onderzoek zal echter eerst moeten uitwijzen of we de
door ons beschreven evangelisatietypen in de werkelijkheid
bij de evangelisatiemedewerkers aantreffen en hoe de
religieuze elementen samen een geheel of complex vormen.
Als dat bevestigd wordt, kunnen empirisch deze vooronderstelde samenhangen nagegaan worden. De hier geformuleerde verwachtingen zijn theoretische speculaties vooraf.
Toch is het zinvol ze vast te leggen, omdat daardoor de kans
optimaal wordt, dat de onderzoeksresultaten onze
vooronderstellingen kunnen corrigeren, dan wel ondersteunen.
1.4. Niet-reliqieuze attitudes
Naast een verstaan van de keuze voor evangelisatiedoelen
vanuit religieuze waarden en opvattingen, kan ook beter begrip van verschillen in evangelisatiedoelen gezocht worden
m met-religieuze opvattingen en houdingen. In dit onderzoek willen we daartoe drie attitudes van de medewerkers in
de evangelisatie nagaan. Deze attitudes hebben te maken met:
het onderscheid tussen prive en openbaar;
het onderscheid tussen autonomie en heteronomie;
het onderscheid tussen waarden- en belangenonentatie.
We geven een beschrijving van deze houdingen.
A. Prive versus openbaar
In de sociologische literatuur wordt vrij algemeen aangenomen, dat met de komst van de burgerlijke samenleving een
onderscheid tussen een publieke en een private sfeer is
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van enkele eeuwen uitgegroeid en dit heeft een drastische
maatschappelijke verandering teweeg gebracht. De prive-sfeer
heeft zich daarnaast als een eigen 'wereld'
geconstitueerd.Deels is ze bevochten en vastgelegd in
rechten, deels wordt ze vanuit de publieke wereld telkens
weer bedreigd en aangetast, zodat naast ontwikkelingen van
toenemende privatisering ook deprivatisenngsprocessen te
onderkennen zijn. Over het algemeen zien we echter tegelijk
een groei van de publieke sfeer en een groei van de private
sfeer als 'gegenläufige Bewegungen'. Door allerlei
ontwikkelingen, zoals rationalisering, bureaucratisering
en sociale differentiatie, is de publieke sfeer complex,
ondoorzichtig en abstract geworden voor de individuele mens.
In samenhang daarmee heeft de godsdienst het vermogen
verloren om de mens voor deze publieke wereld zin te
verschaffen. Met deze zinnen hebben we zeer kort het belang
aangeduid van het onderscheid prive versus openbaar. 42)
In deze studie gaat het ons niet om macro-sociologische of
historisch-beschnjvende aandacht voor deze processen. We
willen ons vooral richten op de beleving van mensen en
achterhalen of ze het gevoel bezitten al of niet greep te
hebben op de wereld of delen daarvan. Die leefwereld valt
uiteen in een openbare en een private sfeer. Bij de publieke
sector denken we aan de economie, de politiek en het beroep,
terwijl tot de prive-wereld drie levensterreinen behoren, te
weten: het gezin, de vrije tijd en de omgang met vrienden
en kennissen. Op deze laatste terreinen heeft de mens - naar
zijn gevoel - een zekere mate van greep, hierop denkt hij
invloed te kunnen uitoefenen en wordt hij niet overheerst
door gevoelens van machteloosheid. Hier stuiten we op de
kenmerken van de burgerlijke samenleving als individualisme
en familialisme. 43)

B. Autonomie versus heteronomie
Autonomie (autos = zelf; nomos = wet) wil zeggen: zelfbepaling door de mens, in redelijk, zedelijk en politiek
opzicht. De tegenstelling van autonomie is heteronomie
(heteros = de ander). Heteronomie wijst erop dat anderen aan
de mens de wet stellen, bv. de koning, de staat, de kerk, de
traditie. Ten aanzien van de voorkeur voor de autonome of de
heteronome mens heeft het christendom steeds een
dubbelzinnige houding ingenomen. Daar spreekt men wel van
theonomie (theos = God). Theonomie zou dan staan boven de
tegenstelling autonomie - heteronomie. De orde van God
bevrijdt de mens enerzijds van zelfgenoegzaamheid,
anderzijds van volstrekte overheersing. 44)
In de psychologie staat de autonomie van de mens hoog
aangeschreven. Minstens wordt de mogelijkheid erkend dat de
menselijke persoonlijkheid deels zijn gedragingen zelf kan
bepalen, zonder volledig gedetermineerd te zijn door
situationele of fysiologische faktoren. Ook in de moderne
paedagogiek en in de agologie staat deze autonome
zelfbepaling centraal. Zo stelt Langeveld, dat opvoeding
erop gericht is 'het kind mondig te helpen worden' en
schetst hij wolwassenheid als 'zelfverantwoordelijke
zelfbepaling'. 45)
In het sociaal-wetenschappelijke onderzoek heeft de studie
van de autoritaire persoonlijkheid een belangrijke plaats
ingenomen. Kenmerken van deze persoonlijkheid zijn: een
sterke neiging tot conformisme, een grote afhankelijkheid
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afweer tegen gevoelsmatige impulsen, etnocentrisme, e.d.
Deze persoonlijkheidsstructuur is dikwijls in verband
gebracht met de aard van de religiositeit, die verschilt
van de godsdienstigheid van hen die meer autonoom in het
leven staan. In navolging van anderen 46) willen we daarom
de dimensie heteronomie-autonomie meenemen en in dit
onderzoek nagaan in hoeverre de medewerkers in de
evangelisatie autonoom dan wel heteronoom zi]n.
C. Waarden- versus belangenorientaties
Marie Augusta Neal, een Amerikaanse religieuze,maakte in een
studie over de religieuze opvattingen en de verandenngsgezindheid van priesters in het aartsdiocees Boston
onderscheid tussen een 'value-onented man' en een 'interest-onented man'. Waarden zijn voor haar de algemeen
gedeelde opvattingen over het goede. Belangen verwijzen naar
verlangens omtrent speciale voordelen voor jezelf of voor
groepen, waarmee men zich identificeert. De onderscheidende vraag is of het de primaire intentie van de actor
is een ideaal te realiseren of een groep te dienen. "De
waarden-georiënteerde mens gaat van groep naar groep en is
daarbij steeds erop uit dezelfde waarden te realiseren; de
belangen-georienteerde mens gaat van waarde naar waarde,
maar zoekt ze steeds bij dezelfde groep." 47)
Een voorbeeld van een belangenopvatting is: "de mens is
geen idealist van nature. Het is moeilijk voor hem niet
vooral door eigen-belang gemotiveerd te worden." Een
voorbeeld van een waardenopvatting is: "Zorgen over
voorzichtigheid zijn nauwelijks nodig als het om sociale
rechtvaardigheid gaat." 48)
Daar Neal met dit onderscheid tussen waarden en belangen
interessante en relevante differentiaties in de religieuze
en pastorale houdingen van de priesters aan het licht
bracht, willen we het in dit onderzoek meenemen en nagaan m
hoeverre medewerkers in de evangelisatie meer idealistisch
of meer zakelijk ingesteld zijn. Ook willen we testen of dit
verschil in levensinstelling van invloed is op de
doelopvatting omtrent evangelisatie.
Bij wijze van hypothese geven we aan welke samenhangen we
verwachten tussen de in deze paragraaf behandelde houdingen
en eerder op grond van literatuurstudie beschreven
evangelisatietypen.
- Een sterk geprivatiseerde levenshouding zal vooral
samenhangen met het evangelisatietype 'het redden van
mensen' en in mindere mate het type 'het doen groeien
van de kerk'. Het evangelisatietype 'vernieuwen van de
wereld' vooronderstelt daarentegen een niet-gepnvatiseerde levenshouding.
- Heteronomie zal vooral samengaan met een keuze voor de
evangelisatietypen 'het doen groeien van de kerk' en
'het redden van mensen'. Autonomie daarentegen zal
volgens onze verwachting meer aansluiten bij een keuze
voor het evangelisatietype 'het vernieuwen van de
wereld'.
- Een waardenoriëntatie kan zowel met een keuze voor het
evangelisatietype 'het redden van тепчеп' als voor het
evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld' samen-
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centraal. Een belangenonentatie hoort eerder bi] de
keuze voor het evangelisatietype 'het doen groeien van
de kerk'.
1.5. Structurele kenmerken
Als correlaten voor de evangelisatietypen, die meer structureel van aard zijn, nemen we in deze studie op:
de positie m de kerkelijke structuur;
biografische gegevens;
sociale kenmerken als opleidingsniveau, leeftijd, geslacht,
e.d.
Bij de kerkelijke positie onderscheiden we de professionals,
d.w.z. personen die beroepshalve m het evangelisatiewerk
een actieve rol vervullen; ambtsdragers of ex-ambtsdragers,
t.w. ouderlingen en diakenen, die ook actief zijn in het
evangelisatiewerk; evangelisatiemedewerkers die nog andere
taken in het kerkelijk werk behartigen en
evangelisatiemedewerkers, die geen andere taken in de kerk
vervullen. We hebben zo een onderscheid aangegeven van
meer naar minder kernlid zijn. Dikwijls zullen we het
onderscheid beperken tot een tweedeling, nl. professionals
en vrijwilligers.
Verwacht mag worden dat er een groot verschil in keuze
voor een bepaald evangelisatietype aangetroffen zal worden tussen de professionals en de vrijwilligers. De eersten zullen vanwege hun hoge opleidingsniveau en hun vele
pastorale contacten met allerlei mensen meer opteren voor
het evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld', dan
de laatsten.
We verwachten ook, dat vooral de ambtsdragers en de exambtsdragers zullen kiezen voor het evangelisatietype
'het doen groeien van de kerk'. De overige vrijwilligers
zullen meer kiezen voor het evangelisatietype 'het redden
van mensen'. Ambtsdragers dragen immers bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kerk.
Bij de biografische gegevens willen we op twee dingen
letten. In de eerste plaats schenken we aandacht aan de mate
waarin de respondenten in hun jeugd gestimuleerd werden deel
te nemen aan het kerkelijk leven.We spreken hier van
positieve godsdienstige socialisatie. Vervolgens willen we
nagaan in hoeverre de respondenten m hun ouderlijk gezin
geconfronteerd werden met verschillen in
geloofsopvattingen. We mogen aannemen dat de leerschool
der jeugd in sterke mate het denken en handelen in de
volwassenheid heeft bepaald. We kunnen daarom de volgende
hypothetische verwachtingen formuleren:
• We verwachten, dat een sterke mate van positieve godsdienstige socialisatie m de jeugd samen gaat met een
keuze voor de evangelisatietypen 'het doen groeien van
de kerk' en 'het redden van mensen'; de opvoeding is
garant voor het effectieve doorgeven van de traditie.
We verwachten daarnaast, dat vooral de respondenten die
in hun ouderlijk gezin geconfronteerd werden met afwijkende geloofsopvattingen - dus met een zekere breuk in
de traditie - zullen kiezen voor het evangelisatietype
'het vernieuwen van de wereld'.
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onderzoek een vertrouwde zaak. De samenhang met deze sociale
kenmerken biedt dikwijls een goed handvat om andere
variabelen te beschrijven en te verklaren. Daarom zullen
ook wij deze sociale kenmerken in dit onderzoek een plaats
geven en zodoende hun belang nog eens onderstrepen. Het
gaat om meer dan routine.
1.6. Evangelisatietypen en twee houdingen
In de discussie over evangelisatie komen geregeld de houding
ten opzichte van buitenstaanders en de mate van
veranderingsgezindheid aan de orde. In dit onderzoek willen
we aan deze houdingen ook aandacht geven en aan hun
samenhang met evangelisatie-opvattinger. We willen daartoe
in kaart brengen:
- het beeld van de ander; en
- de veranderingsgezindheid.

A. Het beeld van de ander
In evangelisatie-activiteiten worden altijd anderen,
buitenstaanders, ontmoet. De vraag is nu in hoeverre deze
buitenstaanders op voet van gelijkwaardigheid tegemoet
getreden worden of vanuit een min of meer negatieve
typering. Of, anders gezegd: m hoeverre wordt in de
ontmoeting met 'andersdenkenden' gezocht naar een subject-subject-relatie of naar een subject-object-relatie. Bij
de eerste houding horen blijkens de desbetreffende
literatuur woorden als dialoog en kommunikatie, bij de
tweede woorden als verkondigen of overtuigen.
- We verwachten dat het aanhangen van de evangelisatietypen 'het redden van mensen' en 'het doen groeien van de
kerk' vooral samengaat met een subject-object-verhouding
ten opzichte van de ander, terwijl aanhangers van het
evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld' een
subject-subject-verhouding ten opzichte van buitenstaanders
zullen verkiezen.
B. Veranderingsgezindheid
Over veranderingen en veranderingskunde is veel geschreven. Dikwijls wordt daarbij teruggegrepen op de drie
fasen van Kurt Lewin: ontdooien, bewegen, bevriezen.
Centraal staan daarbij de weerstanden tegen en de acceptatie
van veranderingen. Aangenomen mag worden dat er een
grondhouding bestaat ten opzichte van veranderingen in het
algemeen. Deze algemene mate van veranderingsgezindheid
willen wij bij de respondenten nagaan.
- We verwachten dat de aanhangers van het evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld' m sterke mate
veranderingsgezind zullen zijn, dit in tegenstelling tot
de aanhangers van de andere evangelisatietypen. Vernieuwen
sluit per definitie de wil tot verandering in.
1.7. De hypothesen op een rij
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a. We verwachten dat we onder de medewerkers in de
evangelisatie drie evangelisatietypen zullen aantreffen,
nl.
- evangelisatie als 'het redden van mensen';
- evangelisatie als 'het doen groeien van de kerk'; en
- evangelisatie als 'het vernieuwen van de wereld'.
b. Achter het evangelisatietype
hoort naar onze verwachting een
afhankeli^kheidsonentatie, een
godsdienstige groepering en een
grondhouding samengaan.

'het redden van mensen*
religieus complex waarin een
sektebeeld van de eigen
religiocentnsche

c. Het evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk' zal
meer genuanceerde samenhangen vertonen. De sterkste
samenhang zal naar onze verwachting gevonden worden met
een volkskerk-beeld van de eigen godsdienstige groepering.
Bi] de geloofsonentatie in strikte z m kan mogelijk een
lichte voorkeur bestaan voor de afhankelijkheidsonentatie.
Daarnaast is er ook mogeli]k een lichte samenhang met het
religiocentnsme te veronderstellen.
d. Achter het evangelisatietype 'het vernieuwen van de
wereld' zal een ander religieus complex te vinden zi]n, nl.
een waarin een partnerschapsorientatie, een denominatiebeeld
van de eigen godsdienstige groepering en een open opstelling
ten opzichte van de samenleving samengaan.
e. Een sterk geprivatiseerde levenshouding zal naar ons
gevoel vooral samenhangen met het evangelisatietype 'het
redden van mensen' en in mindere mate het type 'het doen
groeien van de kerk'. Het evangelisatietype 'het vernieuwen
van de wereld' veronderstelt daarentegen een
met-geprivatiseerde levenshouding.
f. Heteronomie zal vooral samengaan met een keuze voor de
evangelisatietypen 'het doen groeien van de kerk' en 'het
redden van mensen'. Autonomie, daarentegen, zal volgens
onze verwachting meer aansluiten bi] de keuze voor het
evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld'.
g. Een waardenoriëntatie kan zowel een keuze voor het
evangelisatietype 'het redden van mensen' als voor het
evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld'
vergezellen. In beide staan - zij het verschillende waarden centraal. Een belangenorientatie hoort ons inziens
]uist bi] een keuze voor het evangelisatietype 'het doen
groeien van de kerk'.
h. Verwacht mag worden, dat er een groot verschil in keuze
voor een bepaald evangelisatietype aangetroffen zal worden
tussen de professionals enerzijds en de vrijwilligers
anderzijds. De eersten zullen vooral opteren voor
evangelisatie als 'het vernieuwen van de wereld',
daarentegen zullen de vrijwilligers meer opteren voor de
andere evangelisatietypen.
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godsdienstige socialisatie in de jeugd zal samengaan met
een keuze voor de evangelisatietypen 'het doen groeien van
de kerk' en 'het redden van mensen'.
j . We verwachten, dat vooral de respondenten die in hun
ouderlijk gezin geconfronteerd werden met afwijkende
geloofsopvattingen zullen opteren voor het evangelisatietype
'het vernieuwen van de wereld'.
k. Tenslotte verwachten we samenhangen te vinden tussen de
keuze voor een evangelisatietype en enige sociale kenmerken
als leeftijd, opleidingsniveau, e.d. Zo zullen vooral
jongeren, stadsbewoners, hoger opgeleiden en mensen met
sociale, resp. maatschappelijke beroepen een voorkeur
hebben voor evangelisatie als 'het vernieuwen van de
wereld'. De andere evangelisatietypen zullen meer verkozen
worden door ouderen, dorpsbewoners, lager opgeleiden en
mensen met technologische, resp. economische beroepen.
1. We verwachten dat aanhangers van de evangelisatietypen
'het redden van mensen' en.'het doen groeien van de kerk'
opteren voor een meer negatieve houding ten opzichte van de
ander, terwijl aanhangers van het evangelisatietype 'het
vernieuwen van de wereld' een meer positieve houding ten opzichte van buitenstaanders zullen bezitten.
m. We verwachten dat de aanhangers van het evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld' in sterke mate
veranderingsgezind zullen zijn, dit in tegenstelling tot
de aanhangers van de andere twee evangelisatietypen.
1.8. Causale modellen
Deze dertien hypothesen betreffen alle te verwachten
samenhangen met de drie evangelisatietypen. In de
werkelijkheid zullen we echter ook verbanden aantreffen
tussen de overige variabelen. We hebben te doen met een
ingewikkeld netwerk van statistische correlaties, waarin
diverse variabelen elkaar m de statistische invloed op de
keuze voor een bepaald evangelisatietype kunnen versterken, kunnen tegenwerken of beïnvloeden. Gegeven dit
netwerk kunnen we zelfs met schijnverbanden geconfronteerd
worden. Dit netwerk-probleem zullen we in onze analyse
moeten verdisconteren.
Een uitdaging waarvoor dit gegeven van het netwerk van
invloedslijnen oís stelt is het vaststellen van de
tijdsvolgorde in de invloedsbalans tussen de verschillende
variabelen. De vraag is dan of variabele a invloed uitoefent
op variabele b en via deze op c, of dat juist variabele b
invloed uitoefent op a en via deze op c, of dat a en b beide
onafhankelijk van elkaar en gelijktijdig invloed uitoefenen
op c.
Voor een aantal variabelen is het probleem van de tijdsvolgorde gemakkelijk op te lossen. Dat geldt met name voor
de meer strukturele kenmerken, die we in paragraaf 1.5.
beschreven. Zo is bij voorbeeld de leeftijd een gegeven,
dat niet beïnvloed kan worden door attitudes of
geloofsopvattingen. Daarom gaat de leeftijd in de
invloedsketen vooraf aan de andere variabelen. Met andere
woorden: leeftijd is de exogene variabele, gegeven een
gevonden samenhang.
Moeilijker is het voor de overige variabelen een tijds-
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tussen een sterke mate van heteronomie en een sterke mate
van religiocentnsme. Welke van de twee gaat dan voorop in
de tijd? Of m.a.w.: welke is de causaliteitsvolgorde?
Het antwoord op deze vraag kan niet gegeven worden op
grond van de gevonden samenhang of door middel van een
statistische berekening. Hier moet de theorie hulp bieden,
d.w.z. een redenering die al of niet verwijst naar eerder
onderzoek moet een bepaalde tijdsvolgorde plausibel maken.
Met het te hulp roepen van de theorie overstijgen we het
beschrijvende onderzoeksniveau en belanden we op het
verklarende onderzoeksniveau. Max Weber heeft uitgelegd, dat
een sociologische verklaring uit twee samenvallende
elementen bestaat. In de eerste plaats moet er evidentie
zijn. De verklaring moet volstrekt logisch in elkaar zitten
en volstrekt navoelbaar zijn. Weber noemt dit
"Sinnadaquanz". Het gaat daarbij om 'deutend verstehen'
waardoor van binnenuit inzicht verkregen wordt in het waarom
van menselijk handelen. Het ideaaltype - een strikt logische
constructie - is voor Weber het middel bij uitstek om dit
inzicht te verschaffen. Deze "Sinnadaquanz" kan alleen
geboden worden door een theorie.
Daarnaast spreekt Weber over 'Kausaladaquanz'. In de 'Kausal
-adaquanz' staat het 'erklaren' centraal: er worden feitelijke regelmatigheden in het menselijk handelen geconstateerd. Deze regelmatigheden of samenhangen kunnen in
statistische maten worden weergegeven. Een sociologische
verklaring bestaat nu uit het samenvallen van de
'Sinnadaquanz' en de 'Kausaladaquanz', d.w.z. dat de
empirisch gevonden samenhangen passen in het theoretisch
geconstrueerde model. Als een van de 'Adaquanzen' ontbreekt
is er geen sprake van een sociologische verklaring. 49)
Wat ons nu te doen staat om van het beschrijvende naar het
verklarende niveau te komen is 'sinnadaquate' modellen te
construeren. Later gaan we dan na welke van deze theorieën
overeenkomt met de regelmatigheden die we in de
werkelijkheid constateren, of m.a.w. welk model
'kausaladaquat' is. Voor dit onderzoek construeerden wij
een theoretisch model, dat we nu kort beschrijven.
A. Een cultuur-histonsche theorie
In deze theorie zetten we het religieuze complex voorop. Het
religieuze complex, zoals we dat beschreven, berust op een
lang historisch proces, waarin het geloofsgoed van generatie
op generatie is overgegaan. Geloof is sterk verbonden met de
familietraditie, de geloofsoverdracht met het ouderlijk
milieu en de opvoeding. Juist als het gaat om geestelijke
en morele basiswaarden is de invloed van de familiale
traditie en opvoeding zeer sterk, zo sterk dat een
onuitwisbaar stempel gezet wordt op de levens van mensen die
aan de overlevering gehoorzamen. De continuïteit van godsdienst en cultuur steunt op deze machtige conformerende
invloed van de familietraditie. Het binnen deze traditie
overgedragen godsdienstige besef vormt de mensen en bepaalt
hun houdingen.
De aldus gevormde mensen bepalen hun houding in de
samenleving m termen van conformiteit, van waarden en
belangen alsook in termen van gerichtheid op de openbaar-
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voor een evangelisatietype geveld waaruit dan weer het beeld
van de ander en de wil tot veranderen resultere De
invloedsvolgorde tussen de elementen die we in dit hoofdstuk
beschreven is binnen deze theorie:
1. het religieuze complex
> 2. autonomie/heteronomie 3.
waarden- en belangenonentatie plus mate van privatisering
•) 4. evangelisatietypen
•> 5. beeld van de
ander plus mate van verandenngsgezindheid.
Uiteraard is het mogelijk ook andere theoretische modellen
te construeren. Een groot aantal van deze theoretische
modellen laat zich zelfs denken. Een tweetal alternatieven
zullen we ter illustratie vermelden. We zullen deze
alternatieven niet uitdiepen. Onze vraagstelling is: kan
een cultuur-historische theorie een goede verklaring geven
van de gevonden regelmatigheden? De alternatieven ter
illustratie zouden kunnen aangeven dat theoretisch
dogmatisme in deze minder gewenst is. We geven de
rivaliserende theorieën in het kort weer.
B. Een psychologische theorie
Traditie heeft niet het eeuwige leven. In het proces van
volwassenwording wordt de persoonlijkheid gevormd. Binnen
dit proces van volwassenwording vindt individualisering
plaats en een groeiende mate van zelfbepaling. Daarbij
hoort een zich in zekere mate afzetten tegen het verleden en
tegen het ouderlijk milieu. Vanuit de persoonlijk verworven
autonomie ontstaat een traditiebreuk. Daaruit resulteert
een nieuwe plaatsbepaling in de samenleving en een nieuwe
geloofskeuze voor ledere nieuwe generatie. Vanuit deze
nieuwe keuzes wordt geopteerd voor bepaalde
evangelisatiedoelen, die weer tot andere gevolgen leiden. De
invloedsvolgorde tussen de elementen is binnen theorie:
1. autonomie/heteronomie
·> 2. waarden/belangenonentatie en mate van privatisering
•» 3. het religieuze
complex
•> 4. evangelisatietypen
* 5. beeld van de
ander plus mate van verandenngs gezindheid.
C. Een sociaal-psychologische theorie
In deze derde theorie staan niet de traditie of het individu
centraal, maar het ervaren milieu. De sociale ervaringen met
betrekking tot waarden en belangen, openbaarheid en prive
leven zijn bepalend voor de attitudes en de
persoonlijkheidsontwikkeling van mensen. Van hieruit vormen
ze zich een beeld van de kwaliteit van de medemensen en de
noodzaak van veranderingen. Een en ander maakt de
betreffende mens heteronoom of autonoom en dit leidt weer
tot een bepaalde godsdienstige opstelling die
consequenties heeft voor de ideeën over evangelisatie. De
invloedsvolgorde tussen de elementen binnen deze theorie is:
1. waarden/belangenorientatie en mate van privatisering
·> 2. beeld van de ander en mate van verandenngsgezindheid
·> 3. autonomie/heteronomie 4. het
religieuze complex
·> 5. evangelisatietypen.
In deze studie werken we de cultuur-historische theorie uit.
We denken dan met name aan de grote vormende betekenis ook in godsdienstig opzicht - van het gezin. We denken ook
aan de continuïteit die we m de gereformeerde
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waarnemen. Daarom willen we als hoofdhypothese in onze
probleemstelling aangeven, dat naar onze verwachting de
hierboven gegeven cultuur-histonsche theorie goed zal
aansluiten bi] de te vinden regelmatigheden of samenhangen.
Tot slot vermelden we dat uit het voorgaande de volgende
indeling van deze studie voortvloeit: in hoofdstuk 2
beschrijven we de onderzoeksopzet, in hoofdstuk 3 worden
de meetinstrumenten gepresenteerd, in hoofdstuk 4
beschrijven we de samenhangen waarover in de hypothesen
sprake was en in hoofdstuk 5 wordt het causale model
uitgetest. In een slothoofdstuk blikken we terug op het
gehele onderzoek.
Noten bi] hoofdstuk 1:

probleemstelling

1. In 1977 organiseerde de Nederlandse Raad van Kerken een
project onder de naam 'Zending in Nederland', teneinde de
kwaliteit van de missionaire inzet van de kerken m ons land
te bevorderen en de missionaire inzet zelf te versterken.
Zie o.a. Wereld en Zending, 7e jg., 1978, no. 1. De
Evangelische Alliantie - een platform van allerlei
evangelícele organisaties - riep 1982 tot een evangelisatorisch jaar uit, waarin talrijke evangelisatie-acties
gehouden werden, waaronder Projekt 82 van het Instituut voor
Evangelisatie te Doorn. In het kader van dit laatste project
werd zelfs huis aan huis in heel Nederland een
evangeliserend magazine verspreid onder de titel "Er is
hoop".
In deze studie hanteren wij termen als evangelisatie,
zending, missie of apostolaat als synoniemen.
2. Voor ons land kunnen we noemen: Munters (1970) en Thung
(1976)
3. Voor een globaal historisch overzicht zie o.a. Van der
Laan (1976) en voor de periode na de tweede wereldoorlog
Jonkers (1982)
4. De missiologie en de evangelistiek - subspecialismen van
de theologie - houden zich o.a. bezig met de doelstellingsvraag. Zowel Munters als Thung baseren zich op de missiologie. Munters kiest echter voor de definiëring van de
theoloog J. Richter die 'Mission' zag als 'die Ausbreitung
des Christentums unter Nichtchristen". (Munters (1970), p.
10), En hij zegt dat er in de nieuwere definities als b.v.
van de theoloog H.J. Margull - "Mission ist Hoffnung in
Aktion" - sprake is van 'Bedeutungswandel', waarbij de
omschrijvingen toenemen in vaagheid, abstractie en
dubbelzinnigheid. Het is nu frappant dat Mady Thung, bij de
door haar getypeerde missionaire kerk, zich aansluit bij
de ontwikkelingen binnen de Wereldraad van Kerken en daarbij
met name refereert aan het werk van Margull. Zo werden dus
verschillende standpunten,die in de theologische c.q.
missiologische discussie worden ingenomen,binnengebracht in
de sociologie.
5. De Lausanne Covenant, 1974, Art. 9, zie:
p. 163.
6. M. Cassidy in Padilla (1976) p. 72.

Padilla (1976)

-347. Eugene Poppe m : La Riviere (1980) p. 160. Zie ook:
Middelkoop (1983) met name hoofdst. 4.
8. Habets (1979) p. 11.
9. Dorenbos, In:

Scott (1980) p. 169/170.

10.Zie voor de diverse standpunten:

Bosch (1979) p. 203.

11.Uit: De Thailandse Verklaring van de konsultatie voor
Wereldevangelisatie, Pattaya, 16-27 juni 1980.
12.Zie:

M. Cassidy, in:

Padilla (1976) p. 76-79

13.Carl. H. Lundquist, in: Scott (1980) p. 97.
14.Zie o.a. Krol (1982)
15.Roscam Abbing (1978) p. 313.
16.Idem, p. 315.
17.Zie:

Verkuyl (1975) p. 253.

18.Zie:

Krol (1982) p. 38.

19.Idem, p. 41
20.Beyerhaus, in:

Bangkok Assembly (1973) p. 109.

21.Zie o.a. in het Gereformeerde evangelisatiewerk de be
spreking van Lindeboom in: Te Winkel (1978) en de bespre
king van Brummelkamp en Van den Bergh m Te Winkel (ζ.].).
22.Bangkok Assembly (1973) p. 89
23.Potter, in: Anderson (1975) p. 168
24.Howell (1980) p. VII
25.Potter, m :

Bangkok Assembly (1973) p. 61, 62

26.Ni^ssen, De Besten (1980) p. 128.
27.Potter, in: Anderson (1975) p. 175.
28.Veel adressen van evangelicale groeperingen zijn te
vinden in:- Gele Gids 1980 (1980) . Verder is informatie te
vinden m : - Carp (1980)
29.De 'oecumenicals' worden beschouwd zich vooral te
oriënteren op de Wereldraad van Kerken en op de Raad van
Kerken in Nederland. Een goede beschrijving en een
theologische beoordeling van'oecumenicals' en 'evangelicals'
is te vinden bij Bosch (1979).
30.Lundquist, in:

Scott (1980) p. 103.

31.Bangkok Assembly (1973) p. 102.
32.Ni]ssen, Den Besten (1980) p. 126. Verder zi] vermeld,
dat Kerk en Wereld, afdeling Evangelisatorisch werk en het
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Nederland afwijzend hebben gereageerd op het
Evangelisatonsch Jaar 1982 dat de Evangelische Alliantie
had uitgeroepen.De sektie Oekumenische Aktie van de Raad van
Kerken in Nederland heeft dit afwijzende standpunt
overgenomen.
33.Nicholls, in: Scott (1980) p. 120 In ons land hadden de
'evangelicalen' afstand genomen van de uitkomsten van het
project 'Zending in nederland' van de Raad van Kerken d.m.v.
een appel in de vorm van een aantal stellingen. Ook in B.
Krol (1982) zijn vele kritische passages te vinden aan het
adres van de oecumenische beweging en de oecumenisch
georiënteerde kerken.
34.De term 'inwendige zending' wijst op overlappingen, evenals de aanduiding 'de vleselijke mens': de christen die het
contact met God is kwijtgeraakt. Zie: Middelkoop (1983) p.
37, 38
35.Zie ook:

Jonkers (1979) p. 233-241

36.Zie noot 4.
37. We gaan in dit onderzoek niet in op het sociologische
probleem van de definitie van religie. In de praktijk worden
vele definities gebruikt, al naar gelang de historische en
situationele context. Onze visie op godsdienst is onder te
brengen bij de zogenoemde substantiële definities. Zie o.a.
Dobbelaere, Lauwers, in: Social Compass, Vol. XX; 1973; 4;
p. 535-551. Zie ook de werkdefinitie van O. Schreuder,
Christelijk en onchristelijk Nederland: een diagnose m :
Nederlands Theologisch Tijdschrift; 37; 1983; Den Haag; p.
20-39. De drie elementen die wij onderscheiden zijn allen in
deze werkdefinitie terug te vinden.
38. Zie:

Jonkers (1974) p. 7-9

39. Uit de veelheid van literatuur over de
kerk-secte-typologie verwijzen we naar:
- L. Laeyendecker, Religie en conflict; Meppel; 1967.
- O. Schreuder; Gestaltwandel der Kirche; Olten; 1967.
- B. Wilson; Religious Sects: a Sociological Study; London;
1970
- J.A. Beckford,Religious organization, in: Current Sociologie, 21; 1973; 2, p. 170 e.v.
40. Zie: Ch.Y. Clock, B.B. Ringer, E.R. Babbie; To Comfort
and To Challenge; Berkeley; 1979; p.
41. Zie noot 38.
42. Voor literatuur verwijs ik naar:
- Karl Mannheim, Man and society in an age of reconstruction; London; 1940.
- A.C. Zijderveld, De abstracte samenleving; Meppel; 1970.
- G. Dekker, De mens en zijn godsdienst; Baarn; 1975.
- Idem, Gekerkerd geloof; Baarn; 1977.
- Peter L. Berger, Het hemelse baldakijn; Utrecht; 1971
- Thomas Luckmann, Das Problem der Religion in der modernen
Gesellschaft; Freiburg in Breisgau; 1963
- Α. Braam, Verhuld en onthuld; Assen; 1966.
- Jürgen Habermas, Strukturwandel der Oeffentlichkeit,

-36Neuwied am Rhein; 1962.
- Thomas Luckmann, The invisible religion; New York; 1967.
- H.P.M. Adnaansens, A.C. Zi^derveld, Vri]willig initiatief en de verzorgingsstaat; Deventer; 1981.
43. Zie: Felling, Peters, Schreuder (1983) p. 36 e.v.
44. Grote Winkler Prins, deel 2, Amsterdam/Brussel; 19667 p.
724.
45. Langeveld (1967) p. 28 en p. 43.
46. We verwijzen naar twee onderzoeken onder gereformeerden,
die het belang van dit onderscheid kunnen aangeven: - Van
Putten (1968) (met name i.v.m. behoudendheid); - Van der
Zouwen (1972) (met name het dogmatisme). Ook wijzen we erop
dat Gerard Dekker deze tegenstelling met name noemt in Oude
wijn in nieuwe zakken; Baarn; 1983; p. 48.
47. Neal (1965) p. 10.
48. Idem, p. 49, 50.
49. Zie o.a.:
29-33.

- Weber, (1964) p. 8; - Lemmen (1977) p.
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2. ONDERZOEKSOPZET
In dit hoofdstuk beschrijven we de gekozen onderzoeksgroep
(de 'target-population'), de constructie van de vragenlijst
en de getrokken steekproef (de 'studypopulation' of het
'sample'). Daarmee verantwoorden we de operationalisatie en
de technische voorbereiding van ons onderzoek.
2.1. Het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Kerken
De onderzoeksgroep voor ons onderzoek naar 'doelen in de
evangelisatie' hebben we gekozen uit de Gereformeerde Ker
ken in Nederland. Naar ledental is het kerkgenootschap
nummer drie in ons land met ongeveer 800.000 leden. Het
heeft al vanaf haar ontstaan evangelisatie-aktiviteiten
ontwikkeld. 1) Een andere reden om voor dit kerkgenootschap
te kiezen is het gegeven, dat de onderzoeker werkzaam is op
het Evangelisatiecentrum van deze kerken.
De organisatorische opbouw van het gereformeerde evangeli
satiewerk ziet er in grote lijnen als volgt uit:
-De meeste plaatselijke kerken kennen een evangelisatiecommissie, die in opdracht van de plaatselijke kerkeraad
het georganiseerde evangelisatiewerk behartigt en werkt
aan de missionaire toerusting van de gemeenteleden.
-Een aantal in eikaars nabijheid gelegen plaatselijke
kerken vormen een classis. Deze classes benoemen voor
allerlei werkzaamheden commissies of werkgroepen, die de
naam deputaatschap krijgen. Zo kennen nagenoeg alle clas
ses een deputaatschap voor evangelisatie. Taak van deze
classicele deputaatschappen voor de evangelisatie is het
begeleiden en toerusten van de plaatselijke evangelisatiecommissies.
-Een aantal aangrenzende classes vormen samen een particu
liere synode. Meestal valt het gebied van zo'η particu
lier ressort samen met een provincie. De provincies
Friesland en Noord-Holland zijn echter verdeeld in twee
particuliere ressorten en Zuid-Holland in drie, terwijl
Noord-Brabant en Limburg samen een particulier ressort
vormen. Alle particuliere synodes kennen particuliere
deputaten voor de evangelisatie. Hun taak is de classicale deputaatschappen te ondersteunen.
-Alle particuliere synodes vormen samen de generale synode.
Deze generale synode benoemt steeds generale deputaten
voor de evangelisatie. De hoofdtaak van deze generale
deputaten is het plaatselijk, classicaal en particulier
evangelisatiewerk te begeleiden en te stimuleren.
De generale deputaten vormen het bestuur van het Evange
lisatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Op dit centrum werken 10 mensen. Een aantal classicele
deputaatschappen voor de evangelisatie en een aantal
plaatselijke kerken hebben eveneens mensen in dienst ter
stimulering van het evangelisatiewerk. In totaal gaat het
hier om een groep van 50 mensen. De meesten zijn evangelisatiepredikant, een aantal heeft de officieel geregi
streerde titel van kerkelijk werker in de evangelisatie,
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evangelisatie.De laatsten hebben geen officieel erkende
opleiding voor evangelisatiewerk afgerond.
Alhoewel er een intensief samenspel bestaat tussen het
plaatselijk,classicaal, particulier en generaal niveau,
zijn deze niveau's volgens de geldende kerkorde grotendeels zelfstandig ten opzichte van elkaar.
In principe kunnen de niveau's onafhankelijk van elkaar
beleid voeren. In de praktijk komt dat ook voor. 2)
Voor ons onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in de
opvattingen en houdingen van de sleutelfiguren in het
evangelisatiewerk. De redenering daarachter is, dat vooral zij een stempel zullen drukken op het beleid en de
praktijk van het evangelisatiewerk. Wij beschouwen als
sleutelfiguren in de eerste plaats hen, die beroepshalve
verbonden zijn met het evangelisatiewerk. Daarnaast zijn
de plaatselijke predikanten te zien als sleutelfiguren
voor het evangelisatiebeleid. Ook zij zijn professionals.
Naast deze professionals vervullen de vrijwilligers/
gemeenteleden die lid zijn van een evanqelisatiecommissie
een belangrijke rol m het evangelisatiewerk. De classicale en particuliere deputaten zijn ook sleutelfiguren,
maar zij zijn meestal tevens predikant of lid van een
plaatselijke evangelisatiecommissie.
2.2. De steekproef
Omdat de groep mensen die beroepshalve met het evangelisatiewerk verbonden is, betrekkelijk klein is, werd besloten hen
allen uit te nodigen aan ons onderzoek mee te werken.
Het zou ondoenlijk zijn alle plaatselijke predikanten en
alle leden van plaatselijke evangelisatiecommissies in ons
onderzoek te betrekken. Daarom werd besloten tot het samenstellen van een steekproef. De gevolgde procedure was als
volgt:
In het jaarboek van de Gereformeerde Kerken (van 1979)
stonden 813 plaatselijke kerken vermeld, de kerken die buiten de Nederlandse grens liggen (in Oost-Friesland en Bentheim) niet meegerekend. Door via doortelling telkens de
vijfde kerk in de steekproef op te nemen hebben we 143 van
deze kerken geselecteerd. Op grond van twee criteria hebben
we daarna weer 59 kerken uit de steekproef verwijderd.
Deze criteria waren:
- er moet minstens een predikant actief aan een kerk verbonden zijn als plaatselijk predikant;
- er moet een evangelisatiecommissie aanwezig zijn. Dit
laatste criterium werd gecontroleerd aan de hand van het
adressenbestand van het Evangelisatiecentrum van de
Gereformeerde Kerken te Leusden.
Aan de overgebleven 84 plaatselijke kerken werd in december
1979 per brief gevraagd om medewerking aan dit onderzoek.
De brief werd geadresseerd aan de secretarissen van de evangelisatiecommissies. Tegelijk werd hen om de adressen gevraagd van alle leden van de betreffende evangelisatiecommissie. Van 51 plaatselijke kerken werd medewerking en
adressenmatenaal verkregen.
Van deze 51 plaatselijke kerken werd aan alle plaatselijke
predikanten (93) en alle commissieleden (523) in februari
1980 een vragenlijst toegezonden. Eind april 1980 hadden
we van 42 plaatselijke predikanten en van 333 leden van de
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vangen. Daarnaast ontvingen we 4 χ kennisgeving van een
weigering om mee te doen en 6 χ een vragenformulier dat zo
danig onvolledig was ingevuld, dat verwerking in het onder
zoek niet mogelijk bleek.
De totale oogst aan ingevulde en verwerkte vragenlijsten
ziet er nu als volgt uit:
TABEL 1. Overzicht van de response op de vragenlijst
(absoluut)
leden van evangelisatiecommissies
plaatselijke predikanten
fulltimers in de evangelisatie
totaal

333
42
37
412

Over de aard van de non-response is geen precies uitsluit
sel te geven, omdat ons daartoe onvoldoende gegevens ter
beschikking staan. We geven de non-response hieronder
overzichtelijk weer en daar waar we wat zicht hebben op de
selectiviteit van de non-response geven we dat aan.
a. De evangelisatie-predikanten en kerkelijk werkers m de
evangelisatie vormen een groep van 50 personen. Van hen
reageerden 37 personen positief op ons verzoek tot mede
werking. De non-response bedraagt hier dus 26%.
b. De eerste trekking van plaatselijke kerken leverde 143
kerken op. Op grond van onze criteria vielen 59 plaatselij
ke kerken af. De uitval (door bewuste selectie) is hier
41%. Het gevolg was dat naar regionale spreiding de ker
ken in Zuid-Holland iets oververtegenwoordigd en de ker
ken in Noord-Brabant en Limburg iets ondervertegenwoor
digd waren. (Zuid-Holland: in de steekproef 24%, lande
lijk 19%; Noord-Brabant en Limburg: in de steekproef 2%;
landelijk 6%).
Ook naar de grootte van de kerken treffen we een verteke
ning aan. De kerken met minder dan 500 leden zijn m de
steekproef ondervertegenwoordigd (in de steekproef 19%,
landelijk 37%), terwijl de kerken met meer dan 2000
leden oververtegenwoordigd zijn (in de steekproef 25%,
landelijk 15%).
c. De 84 overgebleven kerken werd om medewerking gevraagd.
Van hen reageerden 51 plaatselijke kerken positief. De
non-response bedraagt 39%. De redenen van deze non-response
zijn moeilijk te achterhalen, omdat op onze brief door
deze plaatsen niet werd gereageerd. Vergelijken we deze
51 kerken naar regionale spreiding met het totaal van de
kerken, dan valt op dat de provincies Groningen en
Friesland iets oververtegenwoordigd zijn (resp. 16%
tegen 11% en 23% tegen 18%) terwijl de provincies Zee
land en Noord-Brabant/Limburg ondervertegenwoordigd zijn
(resp. 2% tegen 6% en 0% tegen 6%). Ook naar de grootte
van de kerken wijkt onze uiteindelijke steekproef van 51
kerken af van het landelijke beeld. De kleine kerken met
minder dan 500 leden zijn duidelijk ondervertegenwoor
digd (16% tegen 37%) terwijl de grote kerken met meer dan
2000 leden oververtegenwoordigd zijn (35% tegen 15%).
Een van de redenen is, dat in kleine kerken vaak predikantsplaatsen vacant zijn.
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percentage is voor een schriftelijke enquête niet hoog. Naar
de oorzaken en de selectiviteit van deze non- response
kunnen we slechts gissen.
e. In de 51 getrokken plaatselijke kerken hebben we 523
leden van evangelisatiecommissies een vragenlijst toegestuurd, waarvan er 333 ingevuld werden terug ontvangen.
De non-response is 36%. Dit percentage is voor schriftelijke enquêtes ongebruikelijk laag. Dit wijst mogelijk
op een grote betrokkenheid van de vrijwilligers in de
kommissies bij het evangelisatiewerk.
Ook hier is over de mate van selectiviteit van de nonresponse niets met zekerheid te zeggen.
Uit dit overzicht kunnen we concluderen, dat we ten aanzien
van de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten de
nodige voorzichtigheid in acht dienen te nemen.
2.3. Ervaringen met de vragenlijst
Omdat ons de middelen ontbreken om de in het onderzoek te
betrekken personen te interviewen, moesten we besluiten tot
het houden van een schriftelijke enquête. Een schriftelijke
enquête stelt hoge eisen aan een heldere formulering van de
vragen en een duidelijke instructie. Om op dit punt extra
zekerheid te verkrijgen werd in twee plaatsen, die niet
in de steekproef waren opgenomen proefenquetes gehouden
onder de leden van de evangelisatiecommissie en de plaatselijke predikanten. Naast het invullen van de vragenlijst
werd aan de betrokkenen gevraagd aan te geven waar onduidelijkheden en weerstanden werden aangetroffen of ervaren.
Naar aanleiding van deze proefenquete werden in de definitieve vragenlijst nog een vijftigtal wijzigingen aangebracht.
Door middel van twee slotvragen hebben we geprobeerd na te
gaan, hoe de respondenten het invullen van de vragenlijst
hebben ondergaan.
TABEL 2 Overzicht van de antwoorden op de slotvragen
vraag 156: Hoe vond u het
beantwoorden van
vragenlijst?
abs

i

71
267
28
28
11
7

17
65
7
7
3
2

totaal: 412

101

prettig
wel aardig
geen oordeel
onplezierig
vervelend
onbekend

vraag 157: Wat is uw oordeel
over de gestelde
vragen?

-

abs

%

van groot belang
45
wel nuttig
203
kan ik niet bekeken 137
onbelangrijk
16
nutteloos
3

11
49
33
4
1
2

β

412 100

Uit deze beantwoording mogen we afleiden, dat de meeste res
pondenten het invullen van de vragenlijst wel aardig of
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vond het invullen onplezierig of vervelend.
Meer dan de helft van de respondenten vond de vragen nuttig
of van groot belang. Een derde van de respondenten antwoordde
nuchter, dat ze het niet konden bekijken. Doch slechts weinig
respondenten vonden de vragen onbelangrijk of nutteloos.
Op grond van deze twee vragen mogen we er van uitgaan, dat
het invullen van onze vragenlijst bij de respondenten weinig
problemen of weerstanden heeft opgeleverd.
Zoals we reeds eerder meldden, kregen we de beschikking over
412 goed ingevulde vragenlijsten. Deze vragenlijsten werden
in de maanden mei, juni en juli 1980 gecodeerd door drie
codeurs. Het coderen gebeurde aan de hand van een codeboek
met gedetailleerde aanwijzingen. Steekproefsgewijs hebben de
codeurs elkaar gecontroleerd. Ook de onderzoeker heeft steekproefsgewijs controles uitgevoerd. Bij al deze controles werden slechts incidentele fouten ontdekt, die alle werden
gecorrigeerd.
Alleen bij de vragen 56 tot en met 65 stuitten we op een probleem. Deze vragen dienden om de geloofsopvattingen m
strikte zin vast te stellen. Bij het vaststellen van deze 10
vragen bouwden we voort op een onderzoek, dat we in 1971
hielden onder gereformeerde kerkgangers. 3) In dat onderzoek
legden we de respondenten 40 keuze-vragen voor om te bepalen
in hoeverre ze een afhankelijkheids- dan wel een partnerschapsonentatie hadden. We vonden toen een duidelijke cluster
van 23 keuze-vragen. De 10 keuze-vragen die het sterkst uit
dat onderzoek naar voren kwamen, namen we in dit onderzoek
over.
Uit de proefenqete bleek, dat een aantal respondenten moeite
hadden met de zwart-wit keuze voor het a-antwoord of voor het
b-antwoord. Daarom nuanceerden we de keuze-mogelijkheid tot
een zes-punts-schaal.
Bij vraag 61 veranderden we tevens naar aanleiding van de
proefenquête het b-antwoord. 4)
Een aantal respondenten had deze keuze-vragen niet goed begrepen en had in de keuze-kolom twee mogelijkheden aangekruisd. Het ging om 60 respondenten, die daardoor allen de
code 'onbekend' kregen.
Later hebben we voor deze 60 respondenten een hercodering
uitgevoerd, aan de hand van het volgende schema:
sterk voor
voor
zwak voor
sterk voor
voor
zwak voor
sterk voor
voor
zwak voor

A
A
A
A
A
A
A
A
A

+ zwak voor В
+ zwak voor В
+ zwak voor В
voor В
+
voor В
+
voor В
+
+ sterk voor В
+ sterk voor В
+ sterk voor В

voor А
zwak voor
onbekend
zwak voor
onbekend
zwak voor
onbekend
zwak voor
voor

А
А
В
В
В

Elegant is deze oplossing niet, maar bij vergelijking veran
derde deze oplossing nauwelijks iets m de schaalwaarde. Het
voordeel van deze oplossing was, dat twee-derde van deze 60
respondenten wel van een antwoord-score konden worden voor
zien.
2.4. Beschrijving van de steekproef
In de steekproef vormen respondenten van het mannelijke ge
slacht de meerderheid, nl. 65%. De bepaling van het evangeli-
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een aangelegenheid van mannen.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 43 jaar. Dit
is niet hoog, als we bedenken dat kinderen en jongeren in
de steekproef niet waren opgenomen. Wel is opvallend, dat
34% een lagere schoolopleiding heeft gevolgd, op de voet
gevolgd door een groep van 30% met een middelbare schoolopleiding. Daarnaast heeft 16% een hogere schoolopleiding
gevolgd. Dat er een grote groep van universitair geschoolden
in de steekproef werd opgenomen (nl. 17%) is toe te schrijven
aan de manier van steekproef-trekken. In de steekproef werden
immers 42 plaatselijke predikanten en 18 evangelisatiepredikanten opgenomen. Van de vrijwilligers in het evangelisatiewerk is dus een aanzienlijk deel (ongeveer 2 op de 5) lager
geschoold. Vergelijken we deze gegevens met de genoten opleiding van de vaders van de respondenten, dan valt de stijging
in opleidingsniveau tussen deze twee generaties op. Van de
vaders heeft drie-kwart een lager opleidingniveau genoten
(74%) en een-achtste deel een middelbaar niveau (13%).
Meer dan de helft van de respondenten heeft een fulltime baan
(58%) De tweede groep in grootte is de groep huisvrouwen (22%)
Het aantal werklozen, W.A.O.-ers en overigen, zonder beroep
is gering (5%).
De groep professionals m onze steekproef telt 79 respondenten (19%). Deze groep bestaat uit 42 plaatselijke predikanten,
18 evangelisatiepredikanten en 19 kerkelijke werkers of beroepskrachten in de evangelisatie.
Naast de professionals tellen we in de steekproef 333 vrijwilligers (81%). Van deze vrijwilligers zijn er 64 naast hun
lidmaatschap van de evangelisatiecommissies ook ambtsdrager,
d.w.z. ouderling of diaken (15%). Vervolgens tellen we in
deze groep van commissieleden 111 respondenten, die ook nog
andere kerkelijke taken vervullen (27%). Tussen de 64 ambtsdragers en de 111 overigens actieven kunnen dubbeltellingen
voorkomen. Deze hoge participatiecijfers wijzen wel uit, dat
in de groep respondenten een hoge graad van kerkelijke betrokkenheid wordt aangetroffen.
Ook andere gegevens wijzen in deze richting. Van de respondenten zijn er 380 lid van de Gereformeerde Kerk (92%) ,· de meesten zijn belijdend lid (377). Daarnaast telden we onder de
respondenten 30 leden van andere kerken (7%), de meesten zijn
hervormd (25). Gelet op de veelvuldig voorkomende samenwerking met de hervormden is dit aantal betrekkelijk laag. Een
respondent gaf aan geen kerklid te zijn.
Nagenoeg alle respondenten bezitten een bijbel (98%) . Dat is
niet verrassend. Verrassender is, dat 4 medewerkers in de
evangelisatie antwoordden, dat ze geen bijbel of een gedeelte
daarvan bezitten.
De meeste respondenten lezen ook persoonlijk in de bijbel, nl.
41% regelmatig en 48% af en toe. Toch geven 42 respondenten
aan nooit voor zichzelf in de bijbel te lezen (10%) en dat is
ook opvallend voor evangelisatiemedewerkers. Het kan zijn,
dat zij voor of na de maaltijd in de bijbel lezen of eruit
horen voorlezen. Dat gebeurt voor 89% van de respondenten
regelmatig en voor 9% af en toe.
Voor of na de maaltijd wordt ook door de respondenten veelvuldig gebeden: regelmatig door 96% en af en toe door 2%. Ook
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76% en af en toe door 23%.
Al deze gegevens wijzen erop, dat we in onze steekproef met
kernleden te maken hebben, actief in het kerkelijk leven en
vertrouwd met bijbellezen en gebed.

Noten bij hoofdstuk 2: Onderzoeksopzet
1) Ter oriëntatie zij verwezen naar:
Laan (1976) Te Winkel (1978 en 1980)

Jonkers (1982) Van der

2) Voor nadere informatie zij verwezen naar: Kerkorde van
de Gereformeerde Kerken in Nederland (1972) Nauta (1971)
Ytsma (1983)
3) - Jonkers (1974)
4) Dat b-antwoord luidde in 1971: "hoe ze de naastenliefde in
de praktijk moeten brengen".
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In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de analyse
van de onderdelen van dit hoofdstuk. Zo krijgen we de
meetinstrumenten m handen voor de sociologische
beschrijving en verklaring.
3.1. Evangelisatietypen in drievoud
De uitspraken 26 tot en met 55 werden voorgelegd om na te
gaan wat de respondenten met evangelisatie bedoelen. In onze analyse hebben we gezocht naar samenhangende clusters van
vragen of factoren. 1) Op grond van deze factor-analyse
konden we drie clusters van vragen afleiden die onderling
sterk samenhangen en dus drie factoren vormen.
a. De factor evangelisatie als 'het doen groeien van de
kerST
bestaat uit 12 samenhangende uitspraken:
31. Evangelisatie is erop gericht, dat mensen in de kerk
belijdenis van hun geloof afleggen.
44. Alleen in een kerkelijke gemeenschap kunnen mensen echt
leren geloven.
43. In de evangelisatie gaat het erom, dat mensen tot de
kerk als geloofgemeenschap toetreden.
32. In het evangelisatiewerk blijft het getuigen met het
woord altijd belangrijker dan het getuigen met de daad.
34. Christus redt geen mensen buiten Zijn kerk om.
30. Evangelisatie betekent ook mensen brengen onder de zorg
van de kerkelijke ambten.
46. De nadruk op het hiernamaals is in de evangelisatie
belangrijker dan de nadruk op het hiernumaals
55. Pas als iemand zich heeft aangesloten bij een kerk kun
je zeggen, dat voor hem het evangelisatiewerk is afgesloten.
33. De doop in de kerk is een belangrijk gespreksonderwerp
in gevorderde evangelisatiecontacten.
38. In het evangelisatiecontact moet aangedrongen worden op
berouw over zonden.
28. In evangelisatiecontacten dient de kerk als troostbrengende gemeenschap aanbevolen te worden.
29. Christus heeft de kerk bedoeld als de verzamelplaats
voor allen die Hem willen dienen.
Om de inhoud en de interpretatie van deze factor te bepalen moeten we het gemeenschappelijke in deze 12 uitspraken aangeven. In eerste instantie is het nu van belang
terug te grijpen op onze probleemstelling en de
operationalisatie daarvan, zoals we die in de eerste twee
hoofdstukken beschreven. Dan valt op, dat 9 van deze
uitspraken passen binnen het evangelisatietype 'het doen
groeien van de kerk'. 2) Vanuit dit gegeven is deze factor
dan ook te typeren.
Wel moeten we attent zijn op het feit, dat drie beweringen
in deze factor volgens onze probleemstelling behoren tot
het evangelisatietype 'het redden van mensen'. Dat zijn de
uitspraken 32, 46 en 38. Dat betekent, dat in het
evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk' elementen
als woordverkondiging, hiernamaals en berouw over zonden
zijn besloten. Zij vormen als het ware de culturele kleur
van dit evangelisatietype. Voor deze karakteristieken van
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wervingsactiviteiten van de kerk.
Met deze nuancering kunnen we deze factor benoemen als het
evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk'.
b. De factor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
bevat slechts 4 uitspraken. Deze zijn:
47. Verzet en protest tegen economische uitbuiting kan mede
onderdeel van de evangelisatie zijn.
48. Het bestrijden van wantoestanden in de samenleving,
zoals bijvoorbeeld: racisme, onderdrukking, uitbui- t m g ,
enz., dienen alle aandacht te hebben in de evangelisatie.
50. Het opkomen voor achtergestelde groepen, bijvoor- beeld
door middel van aktie, kan zeker ook een evangelisatieactiviteit genoemd worden.
37. Ook de politieke en sociale verhoudingen moeten in het
evangelisatiewerk ter sprake komen.
Deze vier meningen behoren alle tot het evangelisatietype
'het vernieuwen van de wereld', zoals we dat m de
probleemstelling beschreven. Tegelijk kunnen we derhalve
constateren, dat de zes overige uitspraken, die we tot dit
type rekenden, niet in deze factor werden opgenomen. Deze
opvattingen zijn:
26. Evangelisatie kan vandaag het beste plaatsvinden als
dialoog.
27. Evangelisatie is eraan werken dat de wereld meer gaat
lijken op het Koninkrijk van God.
36. Het is onaanvaardbaar als m het evangelisatiewerk niet
serieus geluisterd wordt naar buitenkerkelijken of
met-christenen.
40. Daden zijn in onze tijd in het evangelisatiewerk veel
belangrijker dan woorden.
52. Getuigen is vooral leven volgens bijbelse aanwijzingen.
53. De werkwijze in de evangelisatie bestaat zeker niet
altijd uit woordverkondiging.
Overzien we deze zes uitspraken, dan valt ten eerste op, dat
methodisch 'zachtere' benaderingswijzen, zoals dialoog en
daad niet kenmerkend zijn voor de gevonden factor. Datzelfde
geldt voor een bepaalde levenshouding, rekenend met
bijbelse aanwijzingen en serieus luisterend naar anderen.
Ook inhoudelijk wordt de notie van het Koninkrijk van God
niet opgenomen m deze factor. Daarmee ontbreekt een
expliciete transcendente referentie in onze factor.
In de Gereformeerde evangelisatie is een kenmerkende trits:
evangelisatie door middel van woord, daad en levenswijze.
Dit rijtje van drie woorden speelt geen rol bij de
factor-vorming. Wat is dan wel kenmerkend voor de factor van
4 uitspraken? Dat zijn de methodisch hardere vormen als
verzet, protest en bestrijding. En deze hardere
methodische vormen zijn verbonden met economische politieke
en sociale misstanden.
We komen hier dus 'politieke evangelisatie' tegen, zonder
een expliciete transcendente referentie. Deze gepolitiseerde vorm van evangelisatie vormt een zelfstandige
factor.
Omdat deze factor maar zeer ten dele samenvalt met ons
vooronderstelde evangelisatietype 'het vernieuwen van de
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als'maatschappelijk engagement'.
c. De factor evangelisatie als ' verlossing door Christus'
bevat 6 uitspraken. Deze uitspraken zijn:
49. Uiteindelijk is voor elk mens het belangrijkste dat hij
Christus leert kennen als zijn Heiland.
45. De persoonlijke verlossing van de zonde door Christus
dient centraal te blijven staan in de evangelisatie.
51. Afwijzen van Jezus betekent verspelen van de kans op
eeuwig leven.
39. In de evangelisatie moeten bijbelse waarheden onveranderd worden doorgegeven.
54. Het aandringen op de beslissende keus voor Christus
behoort centraal te staan in het evangelisatiewerk.
52. Getuigen is vooral leven volgens bijbelse aanwijzingen.
Ook hier beginnen we onze poging tot interpretatie vanuit
onze probleemstelling. Dan valt op, dat de eerste 5
uitspraken behoren tot ons theoretisch veronderstelde
evangelisatietype 'het redden van mensen'. Dat geldt niet
voor stelling 52. Deze bewering rekenden we tot het
evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld'. Als we
deze opvatting vanuit uitspraak 39 lezen, is duidelijk dat
de respondenten de uitdrukking 'leven volgens bijbelse
aanwijzingen' veel strikter, veel wettischer verstaan hebben
dan wij hem bedoelden. Zo strikt gelezen, past deze
uitspraak inderdaad bij dit evangelisatietype.
Bij de beschrijving van de eerste factor vermeldden we
reeds, dat daarin de uitspraken 32, 46 en 38 opgenomen
waren, die wij vooraf toedachten aan dit evangelisatietype. Het kenmerkende verschil tussen deze drie meningen en
de in deze factor opgenomen uitspraken lijkt ons het
chnstocentrische karakter van onze factor en de beslissende keus die daarmee gemoeid is. Hetzelfde kan gezegd
worden over de uitspraken 35 en 42, die we ook tot dit
evangelisatietype rekenden.
Omdat we ook hier een evangelisatietype aantreffen, dat onze
vooronderstellingen aanzienlijk nuanceert, geven we ook deze
factor een nieuwe naam. We benoemen deze factor als het
evangelisatietype 'verlossing door Christus'.
Na deze beschrijving en interpretatie van de drie factoren,
die elk staan voor een empirisch evangelisatietype kunnen we
aangeven in hoeverre ons onderzoek de eerste hypothese, die
we formuleerden, bevestigt. Die hypothese luidde: "We
verwachten, dat we onder de medewerkers in de evangelisatie
drie evangelisatietypen zullen aantreffen, nl.:
- evangelisatie als 'het redden van mensen';
- evangelisatie als 'het doen groeien van de kerk';
- evangelisatie als 'het vernieuwen van de wereld'."
We kunnen na het voorgaande concluderen, dat we inderdaad
drie zelfstandige evangelisatietypen aantroffen, maar dat er
toch aanleiding was, om de inhoudelijke typering aanzienlijk te nuanceren.
We beschrijven de drie empirische evangelisatietypen:
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Evangelisatie is erop gericht, dat de mensen tot de kerk als
geloofsgemeenschap toetreden en in de kerk belijdenis van
hun geloof afleggen. Pas als iemand zich heeft aangesloten
bij een kerk is voor hem het evangelisatiewerk afgesloten.
Alleen in een kerkelijke gemeenschap kunnen mensen echt
leren geloven. Daarom dient de kerk als troostbrengende
gemeenschap aanbevolen te worden. Daarom moeten mensen ook
onder de zorg van de kerkelijke ambten gebracht worden.
Dit vooral ook omdat Christus geen mensen redt buiten Zijn
kerk om. Christus heeft de kerk bedoeld als de
verzamelplaats voor allen die Hem willen dienen. De doop in
de kerk is derhalve een belangrijk gespreksonderwerp in het
evangelisatiecontact. In het evangelisatiecontact zal
daarbij een sterke nadruk vallen op het hiernamaals en
moet worden aangedrongen op berouw van zonden.
b. Evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
Onder evangelisatie valt ook verzet en protest tegen
economische uitbuiting. Alle aandacht moet er zijn voor het
bestrijden van wantoestanden in de samenleving, zoals
racisme, onderdrukking, uitbuiting, enzovoort. Dat betekent
ook opkomen voor achtergestelde groepen, bijvoorbeeld door
middel van actie. Politieke en sociale verhoudingen moeten
dan ook in het evangelisatiewerk ter sprake komen.
c. Evangelisatie als 'verlossing door Christus'
Uiteindelijk is voor elk mens het belangrijkste dat hij
Christus leert kennen als zijn Heiland. Daarom hoort de
verlossing van de zonde door Christus en het aandringen op
de beslissende keus voor Christus centraal te staan in het
evangelisatiewerk. Want afwijzen van Jezus betekent
verspelen van de kans op eeuwig leven. Getuigen is vooral
leven volgens bijbelse aanwijzigen. Daarbij moeten in de
evangelisatie bijbelse waarheden onveranderd worden
doorgegeven.
Tot slot vermelden we nog, dat tussen het evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk' en van het evangelisatietype 'verlossing door Christus' een sterke samenhang
bestaat. (.50). Anderzijds bestaat er tussen evangelisatie
als 'verlossing door Christus' en het evangelisatietype
'maatschappelijk engagement' een negatieve samenhang (-.24).
Dat betekent dat tussen deze twee evangelisatietypen de
tendens bestaat dat ze elkaar uitsluiten. Tuscsn het evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk' en evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' bestaat geen samenhang (-.06), met andere woorden ze staan onafhankelijk naast
elkaar.
3.2. Evangelisatietypen in tweevoud
Vanwege de sterke samenhang tussen het evangelisatietype
'het doen groeien van de kerk' en 'verlossing door Christus'
hebben we nagegaan of deze twee factoren samen te voegen
zijn tot een factor naast die van evangelisatie als
'maatschappelijk engagement' in een twee-dimensionale
factoranalyse. Dat blijkt inderdaad mogelijk te zijn. 3)
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bestaat nu uit de volgende vragen:
31. Evangelisatie is erop gericht dat mensen in de kerk
belijdenis van hun geloof afleggen.
43. In de evangelisatie gaat het erom dat mensen tot de kerk
als geloofsgemeenschap toetreden.
38. In de evangelisatie moet aangedrongen worden op berouw
over zonden.
44. Alleen in een kerkelijke gemeenschap kunnen mensen echt
leren geloven.
30. Evangelisatie betekent ook: mensen brengen onder de
zorg van de kerkelijke ambten.
33. De doop in de kerk is een belangrijk gespreksonderwerp
in gevorderde evangelisatiecontacten.
46. De nadruk op het hiernamaals is in de evangelisatie
belangrijker dan de nadruk op het hiernamaals.
32. In het evangelisatiewerk blijft het getuigen met het
woord altijd belangrijker dan het getuigen met de daad
55. Pas als iemand zich heeft aangesloten bij een kerk kun
je zeggen dat voor hem het evangelisatiewerk is afgesloten.
34. Christus redt geen mensen buiten Zijn kerk om.
39. In de evangelisatie moeten bijbelse waarheden onveranderd worden doorgegeven.
54. Het aandringen op de beslissende keus voor Christus
behoort centraal te staan in het evangelisatiewerk.
28. In evangelisatiecontacten dient de kerk als troostbrengende gemeenschap aanbevolen te worden.
45. De persoonlijke verlossing van de zonde door Christus
dient centraal te blijven staan m de evangelisatie.
29. Christus heeft de kerk bedoeld als de verzamelplaats
voor allen die Hem willen dienen.
41. Afwijzen van Jezus betekent verspelen van de kans op
eeuwig leven.
42. Van onze evangelisatie-activiteiten kan de redding van
met-gelovigen afhangen.
49. Uiteindelijk is voor ieder mens het belangrijkste dat
hij Christus leert kennen als zijn Heiland.
Vergelijken we deze factor met de drie factoren die we in de
vorige paragraaf beschreven, dan zien we dat de daar
gevonden eerste en derde factor grotendeels samenvallen.
Er zijn echter ook enkele verschillen aan te geven. Zo is
uitspraak 52 uit de derde factor van de vorige factoranalyse
hier weggevallen. We hadden toen ook al enige moeite met de
interpretatie van deze bewering. Verder is opvatting 42 in
de nieuwe factor opgenomen. Deze stelling rekenden wij toe
aan het evangelisatietype 'het redden van mensen',zoals we
die in de probleemstelling beschreven.
Als we nu de gevonden factor op ons in laten werken, menen
we dat als gemeenschappelijk element in deze uitspraken
naar voren komt een visie op evangelisatie, die neer komt op
ledenwerving in de volledige sociologische betekenis van het
woord. Het gaat daarbij niet alleen om lidmaatschap, doch
ook om referentie. "De term lidmaatschap duidt op een
structureel gegeven: er is een m m of meer duurzaam verband
tussen het individu als groepslid en andere leden van de
groep." De term referentie duidt allereerst op een kultureel
gegeven:de geest, de doeleinden of waarden, of het prestige
van een groepering spreken iemand zodanig aan, dat hij zijn
eigen handelen oriënteert op die elementen van de betrokken
groepering, en in die zin ook op de groepering als zodanig. 4)
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In de door ons gevonden factor gaan ze als doelstelling voor
de evangelisatie wel samen. Doel van evangelisatie is zowel
leden werven voor de kerk als mensen winnen voor een
christocentnsche verlossingsleer. Daarbij wordt zowel over
de kerk als over deze leer in transcendente termen gesproken. In deze brede en transcendente zin noemen we deze
factor evangelisatie als 'ledenwerving'.
b.De tweede factor
bevat precies dezelfde uitspraken als de tweede factor in de
driedimensionale factoranalyse die we in de vorige paragraaf
beschreven. De interpretatie kan derhalve dezelfde zijn en
we blijven daarom deze factor benoemen met evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'.
Kijken we vanuit deze twee-dimensionale oplossing, die
methodisch even houdbaar is als de drie-dimensionale naar
onze eerste hypothese, dan moet de conclusie zijn, dat we
niet de drie door ons vanuit de literatuurstudie
veronderstelde evangelisatiestypen aantreffen bij de
medewerkers m de evangelisatie, maar een tweedeling. Met
name een kerkcentnsche en een christocentnsche
evangelisatievisie blijken harmonisch te kunnen
samenvloeien in een evangelisatietype. Alleen als we de
gegevens onder de microscoop leggen en drie dimensies
toelaten zien we een nuancering in het evangelisatietype
'ledenwerving'.
De aangetroffen tweedeling is ook in lichte mate polair van
karakter, omdat tussen het evangelisatietype
'ledenwerving' en het evangelisatietype 'maatschappelijk
engagement' een negatieve samenhang bestaat (-.24). De
tendens is aanwezig dat deze twee evangelisatietypen elkaar
uitsluiten. Omdat het evangelisatietype 'maatschappelijk
engagement' een naar ons oordeel wat onvolgroeid type is,
met name vanwege het ontbreken van een transcendente
referentie, kunnen we deze negatieve samenhang ook anders
onder woorden brengen: het volledige evangelisatietype
'ledenwerving' - in de bredere betekenis - verdraagt zich
niet goed met politieke en actieve vormen van
maatschappelijk engagement. We zullen later nog zien hoe dat
komt (par. 5.4) .
3.2.Het religieuze complex
In deze paragraaf beschrijven we de analyse van de drie
onderdelen van het religieuze complex - de strikte
geloofsorientatie, het kerkbeeld en de godsdienstige kijk op
de samenleving - en de samenvoeging van deze elementen. De
onderzoekstechnische gegevens staan in bijlage 2.
3.3.1. De afhankelijkheids- en de partnerschapsonentatie
De uitspraken 56 tot en met 65 werden gepresenteerd om de
geloofsorientatie in strikte zin vast te stellen. Telkens
werd de respondent een keus voorgelegd tussen twee
uitspraken, de een behorend tot de afhankelijkheidsonentatie, de ander tot de partnerschapsonentatie. 5) De
keuze kon genuanceerd aangegeven worden op een zespuntsschaal, vanerend van sterk voor a, voor a, zwak voor
a, zwak voor b, voor b. sterk voor b.
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keuze vragen. Deze vragen zijn:
56. In de catechisatie moeten
jongeren vooral leren hoe
ze God moeten dienen in
hun leven.
60. Een met-christen deelt
niet m de verzoening
met God, tenzij hij
zich bekeert.

In de catechisatie moeten
jongeren vooral leren hoe ze
verantwoordelijk zijn voor
de samenleving waarin ze
opgroeien.
Een met-christen deelt
ook in de verzoening met
God, als hij serieus heeft
geprobeerd als een goed
mens te leven.

65. De geboden in de bijbel
zijn absoluut bindende
voorschriften, waaraan
christenen zich te houden hebben.
57. Door de bijbel laat God
de mensen weten wat Zijn
plannen zijn met de
wereld.

De geboden in de bijbel
zijn globale aanwijzingen,
die de mensen zelf moeten
uitwerken in hun situatie.

61. Christus wilde de mensen
vooral leren hoe ze in
het dagelijks leven God
moeten dienen.

Christus wilde de mensen
vooral leren hoe ze in het
dagelijks leven hun medemens moeten dienen.

58. In de kerkdienst behoren
de christenen te luisteren naar de verkondiging
van Gods Woord.

In de kerkdienst behoren
de christenen in onderling
gesprek te zoeken naar de
juiste uitleg van Gods
Woord.

59. Een goed christen behoort ook lid van een
kerk te zijn.

Men kan best een goed
christen zijn zonder tot
een kerk te behoren.

63. De bijbel geeft veel
konkrete aanwijzingen
voor het dagelijks
leven.

De bijbel zet de mensen
aan het denken over de manier waarop ze het beste
kunnen leven.

Door de bijbel worden de
de mensen opgeroepen plannen te maken voor de opbouw van een betere wereld.

Het gegeven dat deze acht keuzes een factor vormen, betekent, dat ze samen een schaal vormen. Deze schaal kan beschreven worden aan de hand van de uiteinden. De A-uitspraken vormen dan het ene uiteinde en de B-uitspraken het
andere uiteinde. De respondenten spreiden zich uiteraard
over de hele schaal met al zijn tussenposities. We hebben
echter met een systematisch en eendimensionaal keuzepatroon te maken.
Voordat we deze factor gaan interpreteren kijken we eerst
naar de twee keuzes, die met in deze factor zijn opgenomen.
Deze keuzes zijn:
62. Sinds de zondeval is de
mens volkomen afhankelijk van Gods genade.

Sinds de zondeval is de
mens medeverantwoordelijk
voor zijn eigen heil.
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na te leven

De christen dient vooral
de medemens te helpen waar
dat nodig is.

Dat deze twee keuze-uitspraken niet zijn opgenomen in de
factor kan twee dingen betekenen. Of de keuzemogelijkheid
is niet reëel of de keuzemogelijkheid is van een andere
orde, behoort tot een andere dimensie. Voor keuzevraag 64
kan gelden, dat de keuzemogelijkheid niet reëel is. Immers
de naastenliefde is een christelijk hoofdgebod. Voor vraag
62 kan gelden, dat het een keuzemogelijkheid van andere orde
is. De medeverantwoordelijkheid voor eigen heil kan immers
duiden op de mogelijkheid van zelfverlossing, hetgeen een
met-christelijke opvatting genoemd kan worden.
Met deze speculaties begeven we ons als socioloog overigens op glad ijs. Van een socioloog mogen geen uitspraken
verwacht worden over de theologische houdbaarheid van
bepaalde uitspraken. Deze opmerking biedt ons de
mogelijkheid iets te zeggen over het probleem of een
keuzemogelijkheid reëel is of niet. Op grond van discussies met theologen naar aanleiding van ons eerdere onderzoek in 1971 onder gereformeerde kerkgangers bleek, dat
theologen moeite hadden met deze keuzevragen. Vraag 61
bijvoorbeeld legde de respondenten de keuze voor tussen 'God
dienen', of 'de medemens dienen'. Theologisch is deze keuze
onjuist. 6) De dienst aan God veronderstelt de dienst aan de
medemens. Moet de socioloog voor deze theologische
stelligheid nu wijken en een dergelijke keuzevraag niet
opnemen in zijn onderzoek? Ons antwoord is ontkennend. Voor
de socioloog is de norm wat empirisch relevant is. In de
werkelijkheid blijkt, dat deze keus wel reëel is. Het feit,
dat deze vraag zijn plaats vindt in deze factor is daarvan
het bewijs. Dat het ook anders kan, bewijzen de keuzevragen
62 en 64, die niet in de factor werden opgenomen. Na deze
empirische vaststelling is het aan de theologen hoe ze de
resultaten verwerken in hun vorming van gelovigen.
Na deze uitweiding keren we terug naar de interpretatie van
de gevonden factor. Daarbij letten we vooral op de uiteinden
van de schaal, die het duidelijkst de contrasten aangeven.
Wat dan als eerste opvalt is, dat tegenover elkaar staan:
het God dienen tegenover het dienen van de medemens en het
verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Vervolgens valt
op, dat de strikte aanwijzingen vanuit God of de bijbel
staan tegenover de globale aanwijzingen en de ruimte voor
menselijk nadenken en uitwerken. Ook valt op, dat de eisen
van bekering en kerklidmaatschap staan tegenover goed mens
zijn en ruimte laten. Vanuit deze tegenstelling benoemen we
de ene pool als een afhankelijkheidsonentatie en de
tegenovergestelde pool als een partnerschapsonentatie. We
beschrijven nu deze polen aan de hand van de gevonden
factor.
A. De afhankelijkheidsonentatie
God dienen in het leven is belangrijk. Verzoening met God is
alleen bereikbaar door bekering. Daarbij behoort het lid
zijn van een kerk en het luisteren naar de verkondiging van
Gods Woord. De bijbel staat centraal. Hieruit leren we
Gods plannen met de wereld kennen. Hierin vinden we absoluut
bindende voorschriften en concrete aanwijzingen voor het
dagelijks leven.
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Van belang is de verantwoordelijkheid voor de samenleving
en de dienst aan de medemens. Verzoening met God
veronderstelt het serieus proberen als goed mens te leven.
Daartoe is kerklidmaatschap geen voorwaarde. In onderling
gesprek is te zoeken naar de juiste uitleg van Gods Woord.
De bijbel geeft ons daarbij globale aanwijzingen, die ons
aanzetten tot nadenken, uitwerken en plannen maken om goed
te leven en een betere wereld op te bouwen.
Het is na deze beschrijving duidelijk dat de partnerschapsorientatie - vergeleken met de afhankelijkheidsorientatie - meer horizontaal, meer werelds,meer geseculariseerd en meer gehumaniseerd is. Dit geloofstype past
meer bij de moderne tijd en de mondige mens. We kunnen dit
ook anders formuleren: in de partnerschapsorientatie is de
democratisering en de subjectivenng met succes bevochten op
God, die in de afhankelijkheidsonentatie - met zijn oudere
historische rechten - nog autoritair was.
3.3.2. Kerkbeelden
De uitspraken 66 tot en met 95 werden gesteld om het
kerkbeeld van de respondenten te achterhalen. Ook deze
beweringen hebben we aan een factoranalyse onderworpen. 7)
Het resultaat was, dat we twee factoren vonden.
De factor 'het statische kerkbeeld' bestaat uit de volgende beweringen:
92. De kerk moet alle aandacht richten op de eredienst en de
bediening van de sacramenten.
94. Hoe de kerk ook wordt georganiseerd, de plaats van de
ambtsdragers moet centraal blijven staan.
95. De kerk moet haar leden voortdurend wijzen op het
zondige karakter van onze samenleving.
93. De belangrijkste taak van de kerk is het versterken van
het geloofsleven van haar leden.
76. De kerkeraad, die bestaat uit ambtsdragers, is verantwoordelijk voor het plaatselijk kerkelijk leven.
73. In de oecumenische contacten mag de gereformeerde belijdenis niet losgelaten worden.
77. De kerk heeft het recht te waken over het zedelijk peil
van de samenleving.
68. De kerk zelf is het middel van God om de wereld te
redden.
82. De belangrijkste taak van de kerk is het prediken van de
weg der zaligheid.
72. De kerk moet zich niet druk maken over haar organisatie, want alleen Gods Woord is belangrijk.
85. Sinds Christus de kerk gesticht heeft is de leer van de
kerk in wezen niet meer veranderbaar.
Deze factor sluit m e t aan bij onze probleemstelling. Daar
onderscheidden we drie kerkbeelden, nl. een sectebeeld,
een denominatiebeeld en een volkskerkbeeld. De hier gevonden
factor bevat zes uitspraken, die we rekenden tot het
volkskerkbeeld en vijf, die we rekenden tot het sectebeeld.
We staan nu voor de opgave deze factor los van onze
probleemstelling te interpreteren, omdat onze
veronderstellingen niet door dit resultaat worden bevestigd.
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de traditioneel centrale kerkelijke taken naar voren komen,
zoals: de eredienst en de bediening van de sacramenten,
het versterken van het geloofsleven en het prediken van de
weg der zaligheid.
Vervolgens valt op, dat er in deze uitspraken weinig ruimte
is voor verandering: de plaats van de ambtsdragers moet
centraal blijven, de gereformeerde belijdenis mag niet
losgelaten worden, de leer van de kerk is m wezen niet
veranderbaar en de organisatie is niet zo belangrijk. Dit
ontbreken van ruimte voor verandering geldt zowel op
cultureel als op structureel vlak. Ook de taak van de kerk
in de samenleving wordt traditioneel aangegeven: waken voor
het zedelijk peil en wijzen op het zondige karakter van de
samenleving.
Tenslotte wordt de waarde van de kerk hoog ingeschat: zij
is het redmiddel voor de wereld. De kerk komt zo naar voren
uit als een vast en duurzaam instituut in een zondige
wereld: duurzaam zowel in haar leer, als in haar taken en
structurele vormen. Daarom menen we deze factor te kunnen
benoemen als het statische kerkbeeld.
We bekijken nu de opvattingen, die in deze factor niet
werden opgenomen. Eerst zijn er vijf beweringen die we
rekenden tot het sectebeeld:
70. De kerkelijke organisatie is vooral bedoeld om de leden
van dienst te zijn.
71. De kerk heeft de christelijke leer vaak afbreuk gedaan
door haar aan te passen aan de eigentijdse omstandigheden.
74. Kerkelijke organisaties zijn door mensen bedacht.
80. Tussen kerkleden en met-kerkleden bestaat een wezenlijk verschil.
88. Iemands persoonlijke geloofsovertuiging is veel belangrijker dan de leer van de kerk.
De twee uitspraken over de kerkelijke organisatie (70 en 74)
zijn in vergelijking met onze factor te profaan, te weinig
sacraal gefundeerd. Dit sectansch kenmerk op structureel
niveau past niet bij de gevonden factor. Hetzelfde kan
gezegd worden van het belang van de persoonlijke keuze en
overtuiging (80 en 88). Ook de critische opstelling die
vanuit sectes vaak wordt geuit m de richting van
gevestigde kerken, vindt geen plaats in de door ons gevonden
factor (71). Het gevonden statische kerkbeeld wijkt op
fundamentele punten af van het sectebeeld. zoals we dat
uit de theorie afleidden.
Tot het volkskerkbeeld rekenden we de volgende meningen,
die niet in de gevonden factor werden opgenomen:
75. De kerk mag in contact met de overheid maatschappelijke invloed aanwenden.
83. In uitzonderlijke gevallen mag de kerk ook politieke
standpunten innemen.
86. Het is vanzelfsprekend dat kinderen van gelovige
ouders als lid van de kerk beschouwd worden.
91. De kerk moet godsdienst niet vermengen met politieke
uitspraken.
Uit deze uitspraken blijkt, dat het statische kerkbeeld
eveneens op twee punten afwijkt van het volkskerkbeeld.
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worden (86). Ook speelt de volkskerk samen met de wereldlijke overheid en oefent daarin maatschappelijke invloed
uit en neemt politieke standpunten in (75 en 83).
Opvatting 91 is wellicht wat dubbelzinnig van karakter,
maar raakt ook het veld van de politiek. In het statische
kerkbeeld wordt de invloed van de kerk op de samenleving
echter beperkt tot het godsdienstige en zedelijke terrein,
waarbij maatschappelijke en politieke invloeden worden
uitgezonderd. Voor gereformeerde kernleden, die staan
binnen de calvinistische traditie, is het uitsorteren van
deze maatschappelijke en politieke taken van de kerk opvallend. In deze traditie worden kerk, staat en maatschappij altijd sterk op elkaar betrokken.
Zoals gezegd vonden we in onze factoranalyse nog een tweede factor. Deze factor, 'het dynamische kerkbeeld', bevat
de volgende uitspraken:
66. Een kerk die op gezette tijden haar organisatie niet
wijzigt, blijft niet bij de tijd.
67. De kerk moet haar leden wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
84. Als de kerk haar leer met geregeld aanpast aan de
eigen tijd verliest ze haar betekenis.
87. In de kerk moet een zekere ruimte zijn voor verschillende opvattingen omtrent de inhoud van het geloof.
79. Natuurlijk mag de belijdenis van de kerk veranderd
worden.
Deze vijf uitspraken behoren tot het denominatiebeeld, zoals we dat in de probleemstplling omschreven. Tegelijk
werden de vijf andere uitspraken, die we tot het denommatiebeeld rekenden, niet opgenomen. Dus ook nu is een interpretatie los van ons oorspronkelijke conceptuele
schema op zijn plaats.
Wat opvalt is, dat in al deze uitspraken ruimte is voor
verandering en aanpassing aan de eisen van de huidige tijd.
Dat geldt voor de organisatie van de kerk en voor de leer en
belijdenis. Daarbij is er ruimte voor verschillende
opvattingen, terwijl er aandacht is voor de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de leden. Vanuit
deze typering noemen we deze factor het dynamisch kerkbeeld.
Ook nu letten we weer op de uitspraken, die niet m deze
factor zijn opgenomen, en die we rekenden tot het denominatiebeeld. Overigens werden de 'secte-uitspraken' en de
'volkskerkuitspraken' die m e t in het statische kerkbeeld
werden opgenomen, ook niet in deze factor opgenomen,
alhoewel dat in principe wel had gekund. Van die
uitspraken maakten we echter al melding. De vijf niet
opgenomen denominatie-uitspraken zijn:
69. De gemeente, die bestaat uit gelovige christenen, is
verantwoordelijk voor het plaatselijk kerkelijk leven.
78. Het is goed, dat de kerk zich bezighoudt met haar
organisatie, omdat de kerk zo beter kan voldoen aan
haar opdracht.
81. Niet alle heil in deze wereld komt vanuit de kerk.
89. De kerk mag zich niet als heilsmiddel plaatsen tussen
God en de afzonderlijke mens.
90. De belangrijkste taak van de kerk is het gesprek te
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boodschap.
Deze met-opgenomen beweringen overziend kunnen we constateren, dat het dynamische kerkbeeld niet gelijk is aan
een democratisch kerkbeeld. Dat geldt zowel voor de verantwoordelijkheid voor het kerkelijk leven als voor het
verstaan van de bijbel (69 en 90) .
Ook wordt in het dynamisch kerkbeeld het aanpassen van
de organisatie meer gezocht om 'bij de tijd' te zijn dan
om beter aan de kerkelijke opdracht te voldoen (78).
Tenslotte worden twee relativerende uitspraken over de
kerk (81 en 89) niet in het dynamische kerkbeeld opgenomen. In het dynamische kerkbeeld is alle ruimte voor tolerantie en veranderingen, maar relativering is van een andere
orde.
In tegenstelling tot onze verwachtingen in de probleemstelling vonden we dus bij onze respondenten twee kerkbeelden:
a. Het statische kerkbeeld
De kerk moet alle aandacht richten op de eredienst en de
bediening van de sacramenten. Daarnaast is het haar eerste
taak het geloofsleven van haar leden te versterken en de
weg der zaligheid te prediken. Ook moet ze waken over het
zedelijk peil van de samenleving en haar leden voortdurend
wijzen op het zondige karakter van onze samenleving. Daarbij
moet ze zichzelf zien als het middel van God om de wereld te
redden. Hoe de kerk ook wordt georganiseerd, de plaats van
de ambtsdragers moet centraal blijven staan, want de
kerkeraad, die bestaat uit de ambtsdragers, is verantwoordelijk voor het plaatselijk kerkelijk leven.Overigens
moet de kerk zich niet druk maken over haar organisatie,
want alleen Gods Woord is belangrijk. In de oecumenische
contacten mag de gereformeerde belijdenis niet losgelaten
worden, immers, sinds Christus de kerk gesticht heeft, is de
leer van de kerk in wezen niet meer veranderbaar.
b. Het dynamische kerkbeeld
Een kerk die op gezette tijden haar organisatie niet
wijzigt, blijft niet bij de tijd. Ook haar leer moet de kerk
geregeld aan de eigen tijd aanpassen, anders verliest ze
haar betekenis. Natuurlijk mag de belijdenis van de kerk
veranderd worden. Daarbij moet in de kerk een zekere ruimte
zijn voor verschillende opvattingen omtrent de inhoud van
het geloof. Wel moet de kerk haar leden wijzen op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Tussen deze twee kerkbeelden bestaat een negatieve samenhang (-.31). Dat betekent dat het instemmen met het ene
kerkbeeld min of meer met het afwijzen van het andere
kerkbeeld samengaat.
3.3.3. Religiocentrisme
De uitspraken 96 tot en met 105 werden gepresenteerd om
de mate van religiocentnsme vast te stellen. Door middel
van een factor-analyse werd nagegaan of deze tien uitspraken inderdaad als maat voor religiocentnsme konden

-56gelden, of anders gezegd, of deze uitspraken een eendimensionaal karakter vertonen. 8) Voor zes uitspraken bleek
dat inderdaad het geval te zijn. Zi] vormen tezamen een
factor, nl. de factor religiocentnsme. Deze zes uitspraken zi]n:
98. De mensen moesten zich minder laten leiden door de
resultaten van de wetenschap en wat meer door hun
geloof.
99. Als de hedendaagse jeugd meer geloof zou hebben,
zou ze minder problemen ondervinden.
103. Juist omdat er zoveel ongeloof bestaat, zitten we
overal in de problemen.
105. Er zijn twee soorten mensen op de wereld: zij die
voor en zi] die tegen de waarheid zijn.
104. Dat onze maatschappij nog zijn goede kanten heeft,
komt doordat er nog gelovige mensen zijn.
97. Mijn gedachten over goed en kwaad worden uitsluitend
door het geloof bepaald.
In deze factor valt op het primaat van het geloof boven de
wetenschap, de functie van het geloof als probleemoplosser, het belang van het geloof in vragen van goed en
kwaad en in het onderscheiden tussen de houding van de
mensen ten opzichte van de waarheid. Het geloof is zeer
bepalend voor de houding ten opzichte van allerlei
maatschappelijke gegevens.
De vier uitspraken, die niet in deze factor werden opgenomen, zijn:
96. In de meeste levensbeschouwingen die er op de wereld
bestaan zitten vele goede elementen.
100. Ondanks dat er zo weinig christenen zijn is de wereld
waarin wij leven zo slecht nog niet.
101. De meeste meningen die vandaag in de krant komen
zijn gelukkig positief.
102. Gelukkig kan ook zonder geloof in onze wereld nog
veel goeds tot stand komen.
Het gemeenschappelijke in deze vier uitspraken is dat
ze positieve dingen zeggen over de wereld,levensbeschouwingen, kranten, e.d. Daarmee is iets dubbelzinnigs aangegeven. Respondenten kunnen dit positieve op zich bevestigen of ontkennen, of de relaties tussen geloof
c.q. ongeloof en deze positieve zaken. Voor het religiocentnsme, zoals we dat m de genoemde factor vonden, is
kenmerkend de directe relatie tussen geloof en wat goed
is, of tussen ongeloof en problemen. Niet kenmerkend is
de relatie tussen ongeloof en iets goeds, of de erkenning van iets goeds in het algemeen.
3.3.4. Samenvoeging tot een religieus complex
Onze analyse leverde tot nu toe vier religieuze elementen
op:
1. afhankelijkheids- versus partnerschapsonentatie.
2. statisch kerkbeeld.
3. dynamisch kerkbeeld.
4. religiocentnsme.
Als volgende stap hebben we op deze vier elementen opnieuw
een factoranalyse uitgevoerd, teneinde na te gaan of ze
samengevoegd kunnen worden tot een dimensie of gegeven. 9)
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inderdaad het geval te zijn. Daarbij valt op te merken,
dat in deze ene factor het dynamische kerkbeeld met een
negatief teken wordt opgenomen. Stellen we de uiteinden
van deze ene religieuze dimensie tegenover elkaar, dan
meten we in dit religieuze complex:
Afhankelijkheidsorientatie
Statisch kerkbeeld
Niet-dynamisch kerk-

Partnerschapsorientatie
Niet-statisch kerkbeeld
Dynamisch kerkbeeld

beeld
Religiocentnsme

Nie t-r el igiocent risme

Deze religieuze dimensie of dit religieuze complex is dus
een goede meetlat voor de religieuze oriëntatie van de
respondenten. Zij nemen op deze meetlat allerlei schaalposities m . De linkerpool kunnen we samenvattend aanduiden met de term traditionele religieuze oriëntatie en de
rechterpool met de naam alternatieve religieuze oriëntatie. Maar nogmaals: het gaat om een schaal met allerlei
tussenposities.
3.4. Privatisering
De vragen 106 tot en met 115 werden gesteld om de mate van
privatisering bij de respondenten vast te stellen. We zijn
daarbij uitgegaan van de omschrijving die Dekker gaf van de
privatiseringstheorie. In de eerste plaats wijst Dekker er
op dat de grote publieke samenleving voor de individuele
mensen ingewikkeld en ondoorzichtig is geworden. Ze hebben
de greep op de moderne samenleving verloren. Daarom trekken
ze zich terug in hun prive-wereld omdat ze die wel kunnen
doorzien en op de vormgeving waaraan ze wel invloed kunnen
uitoefenen. Vervolgens stelt Dekker dat de godsdienst zich
met de mensen uit de publieke sfeer heeft teruggetrokken en
zich in de private sfeer heeft genesteld. Hier bezit de
godsdienst nog 'werkelijkheid', hier funcktioneert de
godsdienst nog bij de zelfinterpretaties van mensen. Dekker
ziet deze privatisering van de godsdienst als een zeer algemene en fundamentele tendens in het huidige godsdiensti- ge
leven. 10)
In vraag 106 werden een aantal levensterreinen aan de orde
gesteld. Eerst werd gevraagd om per levensterrein aan te
geven in hoeverre men zich daarop machteloos voelde. Deze
vraag leverde een goed bruikbare schaal op. 11)
We geven de schaal hieronder weer. De vermelde percentages
werden verkregen door de eerste drie antwoordmogelijkheden
samen te voegen, d.w.z. 'volledig', 'grotendeels' en
'deels' machteloos. De verkregen schaal ziet er als volgt
uit:
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levensterreinen

(deels) machteloos

de vrije tijdsbesteding
de omgang met vrienden en kennissen
het gezinsleven
het eigen werk of beroep
de landelijke politiek
het economisch gebeuren

15
18
19
26
80
86 (n = 412)

We hebben hier te maken met een schaal met zes schaalposities. Aan de hand van dit overzicht is aan te geven wat
in het sociologisch onderzoek met een schaal bedoeld wordt.
Bi] het eerste levensterrein wordt een percentage gegeven
van 15% van respondenten die machteloosheidsgevoelens
hebben.We kunnen nu van een schaal spreken, omdat deze 15%
van de respondenten overwegend bi] de volgende
levensterreinen ook machteloosheidgevoelens bezitten. Het
overgrote deel van deze 15% van de respondenten vinden we
dus terug bij de 18% van de respondenten die op het tweede
levensterrein machteloosheid aangaven. Deze 18% van de
respondenten vinden we bi]na allemaal weer terug bi] de 19%
van de respondenten die op het derde levensterrein
machteloosheidsgevoelens kennen, enzovoort. Per respondent
kunnen we daarom nagaan bi] welke vraag hij machteloosheid
begint aan te geven. Dat is zi]n schaalpositie. Bi] de
volgende terreinen zal hl] overwegend machteloosheid blijven
aangeven.
Een scalogram-analyse dient er voor om na te gaan of een
dergelijk schaalpatroon bi] de beantwoording van een aantal vragen wordt aangetroffen. Bij deze zes levensterreinen is dat het geval. De antwoorden op deze zes vragen
kunnen we zodoende herleiden tot een gegeven, ni. de mate
waarin machteloosheid ervaren wordt op een aantal levensterreinen.
Uit de hier gevonden schaal valt af te leiden, dat
machteloosheidsgevoelens op de eerste drie levensterreinen vrije tijd, vrienden en kennissen, het gezin - weinig
aanwezig zijn. Wel geeft het schaalkarakter aan, dat de
meeste respondenten, die op deze terreinen machteloosheidsgevoelens ervaren, dat doen op alle terreinen.
Opvallend is ook m deze schaal, dat machteloosheidservanngen op de laatste twee terreinen - landelijke politiek
en economisch gebeuren - in veel grotere mate worden
aangetroffen dan op de overige terreinen. Ruim 80% van de
respondenten maakt hier melding van
machteloosheidsgevoelens. Dit gegeven sluit aan bij de
privatiseringstheorie. We hebben hier niet te doen met een
glijdende schaal, maar met een abrupte overgang. Tenslotte
valt op, dat de sfeer van het eigen werk of beroep meer
aansluit bij de eerste drie levensterreinen, ook al ligt het
percentage respondenten, dat hier machteloosheidsgevoelens
ervaart iets hoger. De eerste drie levensterreinen behoren
duidelijk tot de prive-sfeer. Het eigen werk of beroep kan
ook tot de prive-sfeer gerekend worden.
Machteloosheidsgevoelens komen hier weinig voor. De laatste
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sfeer. Hier komen machteloosheidsgevoelens veelvuldig
voor.
Voor dezelfde zes levensterreinen hebben we gevraagd in
welke mate de respondenten hier hulp van hun geloof ondervonden. Ook deze antwoorden bleken schaalbaar. 12) De
percentages die we in onderstaande schaal geven, werden
verkregen door de laatste vier antwoordmogelijkheden
samen te voegen, nl. 'weinig', 'geen', 'helemaal geen'
hulp en 'ik weet het niet'. De schaal meet privatisering
in de zin van gemis aan geloofshulp. De schaal ziet er
als volgt uit:

TABEL 4:

Schaal mate van gemis aan geloofshulp (in %)

Levensterreinen
het gezinsleven
het eigen werk of beroep
de omgang met vrienden en kennissen
de vrijetijdsbesteding
de landelijke politiek
het economisch gebeuren

4
13
14
27
37
54 (n = 412)

Duidelijk is, dat de laatste twee levensterreinen - de
landelijke politiek en het economisch gebeuren - de hoogste percentages halen. Zij behoren tot de publieke sfeer en
hier missen de respondenten het vaakst geloofshulp. Deze
volgorde weerlegt niet de privatiseringstheorie. De volgorde
van de overige levensterreinen is in deze schaal afwijkend
van de vorige. Als het gaat om gemis aan geloofshulp behoort
de sfeer van het eigen werk of beroep duidelijk tot de
pnve-sfeer. Maar nu neemt de sfeer van de
vrije-tijdsbesteding een tussenpositie in. Geloofshulp en
vrije-tijdsbesteding ligt voor meer respondenten
problematisch dan geloofshulp en de overige drie
levensterreinen uit de privesfeer.
Volgens de privatiseringstheorie zouden ons inziens gevoelens van machteloosheid en gemis aan geloofshulp in de
publieke sfeer samen behoren te gaan, evenals het gevoel
greep te hebben op de dingen en geloofshulp in de pnvesfeer. Dat zou betekenen, dat deze twee schalen moeten
kunnen worden samengevoegd tot een schaal. Dat blijkt echter
niet mogelijk te zijn. De samenhang tussen deze twee schalen
is laag (correlatie: .15). De twee schalen vormen twee op
zich staande gegevens.
De vragen 107 tot en met 115 stelden de respondenten telkens
voor de keuze tussen een geprivatiseerd en een
met-geprivatiseerd antwoord. Zowel een factor-analyse als
een schaal-analyse leverden echter geen bruikbaar gegeven
op. Op zes van de negen vragen gaf meer dan 70% van de
respondenten het met-geprivatiseerde antwoord. Op grond van
deze inhoudelijke keuze-vragen is derhalve geen conclusie te
trekken, als zou er veel sprake zijn van privatisering.
Anderzijds spelen bij inhoudelijke vragen vele andere
keuze-factoren een rol. Een duidelijke een-dimensionele maat
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dat we ze tot een gegeven konden samenvoegen met de twee
gevonden schalen.
Dit alles overziende moeten we constateren, dat machteloosheidsgevoelens en gemis aan geloofshulp op meer
publieke levensterreinen niet samengaan en dat we in het
verdere onderzoek met twee duidelijk onderscheiden meetinstrumenten moeten werken, nl. een schaal die de mate
van machteloosheid meet en een schaal die de mate van
gemis aan geloofshulp aangeeft.
3.5. Heteronomie
De batterij van uitspraken 116 tot en met 125 werd
gesteld, om de mate van autonomie of heteronomie bij de respondenten te kunnen vaststellen. Met behulp van factoranalyse gingen we na of inderdaad deze dimensie door de
vragen wordt vertegenwoordigd. 13) In de gevonden factor
vonden vijf uitspraken hun plaats. Deze uitspraken zijn:
124. Het is jammer dat het leergezag van de kerk vandaag
de dag zo weinig erkenning vindt.
125. Godsdienstige voorschriften zijn voor de wijze van
leven belangrijker dan het eigen geweten van mensen.
118. Het is niet goed als er veel verschillende meningen
in de kerk worden toegestaan.
123. Als mensen hun eigen gang gaan en zich niets aantrekken van sociale kontrole wordt het op aarde een
janboel.
116. Dankzij het grote verschil in opvattingen in onze
samenleving kan de kerk helaas (oorspr.: gelukkig!)
m e t meer voorschrijven hoe mensen te handelen
hebben.
In verband met het minteken, dat de factoranalyse bij
vraag 116 opleverde hebben we, zoals aangegeven, de richting van de uitspraak gewijzigd door het woord 'gelukkig'
te vervangen door het woord 'helaas'.
Wat m deze uitspraken opvalt is, dat steeds positief gesproken wordt over voor het individu externe gezagsbronnen: het leergezag, godsdienstige voorschriften, sociale
controle. Daarbij wordt het bestaan van verschillende
meningen als negatief beoordeeld. Al deze uitspraken behoren
tot de heteronome zijde van het continuum
autonomie-heteronomie.
Dit heteronome karakter van de gevonden factor wordt
onderstreept, als we naar de uitspraken kijken, die niet
in de factor werden opgenomen. Deze uitspraken zijn:
117. Ook als de omgeving er anders over denkt, moet een
mens toch uitsluitend zijn eigen geweten volgen.
119. In zijn doen en laten moet een mens zich niets
aantrekken van de normen van zijn omgeving.
120. Als mensen hun eigen zedelijke keuzes niet meer in
volledige vrijheid kunnen maken, wordt de wereld
een gevangenis.
121. We hoeven tegenwoordig bij het nemen van persoonlijke beslissingen ons niet meer te laten leiden
door kerkelijke uitspraken.
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afwijkende opvattingen wetten overtreden.
Wi] dachten in de eerste vier uitspraken het individu zelf
normpunt van zijn denken en handelen te laten zijn. In deze
uitspraak spelen echter andere zaken een hoofdrol voor de
respondenten. Stelling 122 was voor ons een
heteronomie-uitspraak, die toch niet in onze factor werd
opgenomen. In tegenstelling tot de meeste vragen in onze
factor wordt in deze uitspraak niet verwezen naar de kerk of
de godsdienst. Alleen bewering 123 doet dat ook niet, maar
werd toch opgenomen m de factor. Voor deze vijf beweringen
geldt, dat ze extreem geformuleerd zijn. Ook dat kan een
oorzaak zijn voor het wegvallen uit de factor van deze
uitspraken.
We signaleren,dat in onze factor uitsluitend heteronomieopvattingen werden opgenomen. We noemen deze factor dan ook
de factor heteronomie. Daarbij constateren we, dat vooral
kerk en godsdienst als externe normeringsbron gelden.
3.6. De oriëntatie op waarden of belangen
De vragen 126 tot en met 135 werden gesteld om na te gaan in
welke mate de respondenten een waarden- dan wel een
belangenorientatie bezaten. Uit de factor-analyse bleek, dat
deze tien vragen op geen enkele wijze tot een of meer
bruikbare factoren te herleiden waren. Ook een scalogramanalyse leidde niet tot bruikbare resultaten. Met vijf van
de tien uitspraken was meer dan 80% van de respondenten het
of eens, of niet eens. Al deze antwoorden gingen in de
richting van een waardenoriëntatie. Met een uitspraak was
72% van de respondenten het eens. Over de
waardenoriëntatie-uitspraken waren de meeste respondenten
het eens. De overige vier uitspraken (nl. 126, 131, 133 en
135) leverden een meer polair beeld op. 14)
We moeten dus concluderen dat we geen bruikbare variabelen
konden vinden, die het verschil in waarden- of belangenorientatie kan meten. Daarmee is hypothese g: "Een
waardenoriëntatie kan zowel een keuze voor het evangelisatietype 'het redden van mensen' als 'het vernieuwen van de
wereld' vergezellen. In beide staan - zij het verschillende
- waarden centraal. Een belangenorientatie hoort ons inziens bij een keuze voor het evangelisatietype 'het doen
groeien van de kerk'"niet verder te onderzoeken. In deze
hypothese vooronderstelden we, dat een belangenorientatie
vooral een keuze voor evangelisatie als 'groei van de kerk'
zou bevorderen en een waardenoriëntatie de keuze voor een
van de twee overige vooronderstelde evangelisatietypen. We
beschikken niet over gegevens om deze hypothese te
weerleggen.
3.7. Biografische gegevens
De meeste meer structurele gegevens behoeven geen nadere
analyse, omdat ze voor zichzelf spreken. Anders is dat met
de meer biografische gegevens. Om zicht te krijgen op het
godsdienstig kerkelijke klimaat m het ouderlijke gezin van
de respondenten werden de vragen 14 tot en met 19, 24 en 25
gesteld. In de eerste plaats zijn we nagegaan in hoeverre in
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leven door de ouders van de respondenten werd gestimuleerd. Scalogram-analyse leverde zo een positieve participatieschaal op. 15)
De schaal ziet er als volgt uit:

TABEL 5:

De positieve participatieschaal (in %)

Vragen

ja/dikwijls/veel

16d. Werd door uw ouders deelname aan
andere kerkelijke aktiviteiten
gestimuleerd?
17. Werd in uw ouderlijk gezin veel,
weinig of niet gepraat over
geloofszaken?
14. Werd in uw ouderlijk gezin dikwijls,
af en toe of nooit gesproken over het
kerkelijk leven?
16c. Werd door uw ouders deelname aan
gereformeerd jeugdwerk gestimuleerd?
16b. Werd door uw ouders bezoek van de
catechese gestimuleerd7
16a Werd door uw ouders de kerkgang
gestimuleerd?

33
50
60
64
90
93 (n = 412)

Deze schaal berust niet op direkte waarnemingen, doch op de
door de subjectiviteit en de herinnering van de respondenten gefilterde antwoorden.Het zijn overigens deze
subjectieve herinneringen, die in de levens van respondenten de doorwerking van de vroegere gezinservaringen
bepalen. We vonden een positieve participatieschaal. Opvallend is overigens wel, dat vraag 15 in deze schaal geen
plaats kreeg. De feitelijke kerkelijke activiteiten van de
vader en de moeder van de respondenten staan kennelijk los
van een ondervonden positief-stimulerende houding ten
opzichte van de kerk en de godsdienst in het ouderlijk
gezin.
Naast deze schaal vonden we een tweede schaal, die meer
gericht is op de maatschappelijke betrokkenheid van het
ouderlijk gezin. 16) Deze schaal bestaat uit de volgende
drie vragen:
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TABEL 6: Schaal van maatschappelijke betrokkenheid (in %)
Vragen

ja/dikwijls/veel

23.

Werd bi] u in uw ouderlijk gezin
gestimuleerd, dat de gezinsleden
steun gaven aan maatschappelijke
organisaties, verenigingen e.d.
21. Werd in uw ouderlijk gezin veel
gesproken over maatschappelijke
problemen?
22a. Was uw vader actief in een of meer
maatschappelijke organisaties,
verenigingen, e.d.7

13
21
42 (n = 412)

Deze schaal bevat drie schaalpunten en is daarmee grover dan
de vorige. Ook ligt de laatste schaalpositie nog onder de
50% en dekt de schaal waarschijnlijk niet het hele spectrum
van het begrip maatschappelijke betrokkenheid. Opvallend is,
dat lang niet altijd maatschappelijke activiteit van de
vader in de herinnering van de respondent resulteerde in
veel gesprek daarover in het gezin. Het omgekeerde kan wel
gezegd worden vanwege het schaalkarakter van deze vragen:
daar waar in het ouderlijk gezin veel gesproken werd over
maatschappelijke problemen - althans, alweer volgens de
herinnering van de respondent - was doorgaans de vader ook
maatschappelijk actief. Opvallend is ook, dat de
maatschappelijke activiteit van de moeder (vraag 22b) in de
schaal geen plaats kreeg. Maatschappelijk actieve moeders
werden - zoals te verwachten was - minder gemeld dan
maatschappelijk actieve vaders (nl. 22% tegen 42%) . Daaraan
kan worden toegevoegd dat de maatschappelijk actieve moeders
andere activiteiten verrichtten dan de maatschappelijk
actieve vaders zoals het onderstaande overzicht laat zien.

TABEL 7: Soorten activiteiten van maatschappelijk actieve
vaders en maatschappelijk actieve moeders (in %)
maatschappelijke actieviteiten
-

politieke activiteiten
vakbondswerk/arbeidsorganisatie
maatschappelijke organisaties
verenigingen
overigen

vaders
(n=153)

moeders
(n=84)

30
46
35
26
1

0
5
23
82
0

Bij dit overzicht moet bedacht worden, dat een respondent op
meerdere velden actief kan zijn. Onder politieke activiteiten werden genoemd: Antirevolutionaire Partij,
kiesverenigingen, e.d.. Vakbondswerk en arbeidsorganisaties
staat voor: Christelijk Nationaal Vakverbond, Christen
Boeren en Tuinders Bond, Patrimonium, Politiebond,
Kolenbond, e.d. Bij maatschappelijke organisaties werden
genoemd: besturen van scholen, ziekenhuizen.
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e.d.. Onder verenigingen treffen we aan: reisvereniging,
muziekvereniging, Nederlandse Christen Vrouwen Bond, e.d. De
meeste verenigingen zijn nauw verbonden met de kerken en de
meeste organisaties met de protestants-christelijke
bevolkingsgroep of zuil. De actieve moeders waren overwegend actief in de christelijke vereniging, terwijl de
maatschappelijke actieve vaders de protestants-chnstelljke zuil hielpen dragen.
De positieve participatieschaal en de schaal voor maatschappelijke betrokkenheid liggen in eikaars verlengde. Het
kerkelijk leven en het protestants-chnstelijke verzuilde
leven vormden - zeker in de tijd van de ouders van onze
respondenten - een geheel. Daarom hebben we nagegaan of deze
twee schalen niet tot een schaal konden worden herleid. Dan
zouden we een schaal hebben die de positieve godsdienstige
socialisatie meet. Positief heeft dan betrekking op het
verzuilde protestantschristelijke levenspatroon. Op grond
van de antwoordpatronen is deze schaal inderdaad af te
lelden. 17) Deze schaal van positieve socialisatie bevat de
volgende vragen:

TABEL 8: Schaal van positieve godsdienstige socialisatie
(in %)

Vragen
23.

16d.
17.
14.
16c.
16d.
16a.

Ja (in sterke mate),
veel, dikwijls

Werd bij u in uw ouderlijk gezin
gestimuleerd, dat de gezinsleden
steun gaven aan maatschappelijke
organisaties, verenigingen, e.d.?
Werd deelname aan andere kerkelijke
aktiviteiten door uw ouders gestimuleerd?
Werd in uw ouderlijk gezin veel,
weinig of niet gepraat over
geloofszaken'
Werd in uw ouderlijk gezin dikwijls,
af en toe of nooit gesproken over
het kerkelijk leven?
Werd deelname aan gereformeerd
jeugdwerk door uw ouders gestimuleerd?
Werd bezoek van de catechisatie door
uw ouders gestimuleerd?
Werd kerkgang door uw ouders gestimuleerd?

13
33
50
60
64
90
93 (n = 412)

In deze nieuwe schaal vinden alle vragen een plaats uit de
eerder gevonden positieve participatieschaal, doch van de
maatschappelijke betrokkenheidsschaal wordt alleen vraag 23
aan deze nieuwe schaal toegevoegd. Omdat deze nieuwe schaal
goed past m onze probleemstelling en omwille van
vereenvoudiging zullen we toch met deze nieuwe schaal - de
positieve religieuze socialisatie - verder werken.
We hebben ook vragen gesteld naar het gegeven van afwijkende geloofsopvattingen in het ouderlijk gezin teneinde
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We vonden hier in ons materiaal de volgende schaal.

TABEL 9: Schaal van de mate van geloofsdissensus (in %)
Vragen

Ja (vaak + soms)

18b. Had uw moeder wel eens afwijkende
opvattingen in geloofszaken ten
opzichte van wat de kerk leerde?
18a. Had uw vader wel eens afwijkende
opvattingen in geloofszaken ten
opzichte van wat de kerk leerde?
19b. Was u het in geloofszaken vaak, soms
of nooit met uw ouders oneens?

33
41
81 (n=412)

Opvallend is in deze schaal, dat de respondenten minder vaak
afwijkende geloofsopvattingen bij hun moeder aangaven dan
bij hun vader. Maar als een respondent aangaf, dat zijn
moeder afwijkende geloofsopvattingen had, dan gaf hij ook
aan, dat zijn vader afwijkende geloofsopvattingen had. Die
respondenten, die aangaven, dat zowel hun vader als hun
moeder afwijkende geloofsopvattingen hadden, waren het zelf
doorgaans in geloofszaken met hun ouders oneens. Bij deze
groep voegen zich echter even veel respondenten, die geen
afwijkende geloofsopvattingen van hun ouders meldden. Al met
al vormt deze schaal een bruikbare maat voor het al of niet
aanwezig zijn van geloofsdissensus in het ouderlijk gezin
van de respondenten.
In deze schaal werden niet opgenomen vraag 19a en 19c. Dat
betekent, dat het stimuleren van een eigen mening inzake
geloofsvragen en het vrij laten in hun godsdienstige keus
door de ouders van de respondenten niet in een schaal konden
worden ondergebracht. Met andere woorden: tolerantie op
geloofsgebied en stimuleren van eigen geloofsmeningen
veroorzaken niet zonder meer afwijkende geloofsopvattingen
en zijn ook niet zonder meer vrucht van afwijkende
geloofsopvattingen van de ouders.
3.8. De perceptie van de buitenkerkelijke
De vragen 136 tot en met 145 werden gesteld om de houding
van de respondenten ten opzichte van anderen vast te
stellen. Factor-analyse leverde geen bevredigend resultaat
op. Door middel van een scalogram-analyse werd een schaal
van drie uitspraken gevonden. 19) De schaal ziet er als
volgt uit:
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buitenkerkelijke (in %)
Uitspraken
137. Ik toets mijn opvattingen graag aan de
mening van buitenkerkelijken
141. Het luisteren naar wat met-christenen
te zeggen hebben, maakt mijn leven rijker
143 Ik leer nog dagelijks van wat nietchristenen me vertellen

mee eens
42
55
65 (n=
412)

Opvallend is dat in deze uitspraken positief gesproken wordt
over buitenkerkelijken of met-christenen. Vragen waarin
zeer algemeen gesproken wordt over 'veel mensen', 'anderen',
of 'grote groepen' werden niet in de schaal opgenomen.
Datzelfde geldt voor uitspraken waarin negatief ken gesprowordt over buitenkerkelijken of met-christenen, bv. over
hun 'oppervlakkigheid' of 'materialisme'. Niet duidelijk is,
waarom vraag 145 niet in de schaal werd opgenomen. De
gevonden schaal meet dus de positieve perceptie van de
buitenkerkelijke. Omdat we van de tien uitspraken er maar
drie in de schaal terugvinden, moeten we wel constateren,
dat het concept 'perceptie van de buitenkerkelijke' niet erg
sterk uit de bus gekomen is.
3.9. De factor veranderingsgezindheid
De vragen 146 tot en met 155 werden gesteld om de mate
van veranderingsgezindheid bij de respondenten vast te
stellen. We vonden een duidelijke factor 20), die uit
de volgende uitspraken bestaat:
150. De kerk heeft alleen toekomst als we diep-ingnjpende
veranderingen doorvoeren.
154. De enthousiaste inzet van velen in ons land voor
vernieuwing moet door de kerk worden aangemoedigd.
147. Volgens sommigen zijn er momenteel ingrijpende
veranderingen noodzakelijk in onze kerken; anderen
oordelen daar niet zo over. Wat is uw mening7 (In
deze factor is de richting van het antwoord dat
deze ingrijpende veranderingen inderdaad nodig
zijn).

148. Het vormen van actiegroepen, om zo te werken aan
maatschappelijke vernieuwing, moet door christenen
gestimuleerd worden.
155. Hebt u wel eens pogingen ondernomen iets te veranderen, alleen of samen, in de kerk of daarbuiten'
(In deze factor is de richting van het antwoord:
ja).

146. Volgens sommigen zijn er momenteel ingrijpende
veranderingen noodzakelijk in deze samenleving;
anderen oordelen daar niet zo over. Wat is uw mening?
(In deze factor is de richting van het antwoord, dat
ingrijpende veranderingen nodig zijn).
Deze factor meet de veranderingsgezindheid in kerk en
samenleving in het algemeen, plus de aanmoediging daartoe.
Twee vragen, die op mogelijke desoriëntatie van mensen
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werden niet in deze factor opgenomen. Datzelfde geldt voor
meer toegespitste veranderingen, zoals in ons economische
systeem (vraag 152) of in de politieke koers van het westen
(vraag 153) . We hebben te doen met een algemene mate van
veranderingsgezindheid.
3.10. Samenvatting
We vonden in onze analyse tot nu toe twee evangelisatietypen, nl. evangelisatie als ledenwerving (EL) en evan
gelisatie als maatschappelijk engagement (ЕЕ). Evangelisatie
als ledenwerving moeten we in brede sociologische zin
verstaan. Het gaat om zowel ledenwerving in de culturele
zin, het winnen voor een visie of geloof, als van
ledenwerving in structurele zin, het deel gaan uitmaken van
de kerk. We zouden deze twee aspecten van ledenwerving ook
met goed recht als aparte evangelisatietypen kunnen onderbcheiden. Dan staat evangelisatie als verlossing door
Christus voor de leer waarvoor men werft en evangelisatie
als de groei van de kerk voor het instituut waarvoor men
werft. Evangelisatie als maatschappelijk engagement is
vooral gericht op politieke en sociale actie ter bestrijding
van onderdrukking, economische uitbuiting, e.d. Bij dit
evangelisatype valt op, dat een transcendente verwijzing
ontbreekt. Daarmee is onduidelijk hoe dit evangelisatietype verbonden is met de christelijke traditie.
We vonden in onze analyse ook een religieus complex (RK). De
uiteinden van deze religieuze dimensie vormen twee
contrasterende religieuze stijlen. Het ene uiteinde vormt
een traditionele religieuze oriëntatie. In deze traditionele religieuze oriëntatie treffen we een sterk
afhankelijkheidsgeloof aan ten aanzien van God, samen met
een sterk statisch kerkbeeld. Dynamische vormen van
kerk-zijn worden afgewezen. De houding ten opzichte van de
samenleving wordt gekenmerkt door religiocentnsme. Het
andere uiteinde vormt een alternatieve religieuze
oriëntatie. Hierin past een partnerschapsonentatie, die
sterk anthropocentrisch is, in tegenstelling tot de afhankelijkheidsonentatie, die sterk theocentrisch is. Verder
past in deze alternatieve religieuze stijl een dynamisch
kerkbeeld, met veel ruimte voor aanpassing aan de eisen van
de tijd. Een statisch kerkbeeld wordt afgewezen. De
houding ten opzichte van de samenleving is open en wordt dus
niet gekenmerkt door religiocentnsme.
We konden geen overkoepelende maat voor privatisering
vaststellen, dit ondanks de grote plaats die de privatiseringstheorie in de godsdienstsociologie inneemt. Wel
konden we voor een aantal levensterreinen een mate van
machteloosheid (PM) vaststellen, alsmede, maar los daarvan, een mate van gemis aan geloofshulp (PG)
In onze analyse was ook een factor heteronomie (H) te
identificeren. In deze factor werden geen autonomieuitspraken opgenomen. Bovendien is het karakter van deze
factor zodanig, dat hij vooral kerkelijke heteronomie
meet. Een autonomie-schaal bleek niet te construeren.
Geen resultaten boekten we bij het zoeken naar een waarden- versus een belangenonentatie. Moesten we bij vorige
onderdelen onze vooronderstellingen al modificeren, hier

-eswordt helemaal duidelijk, dat sociologisch onderzoek iets
anders is dan oogsten wat de onderzoeker vooraf in zijn
onderzoek heeft gestopt.
Wel vonden we een mate van positieve godsdienstige
socialisatie (GS). Daarbij gaat het om het stimuleren van
deel name aan kerkelijke activiteiten, maar ook om
maatschappelijke activiteiten binnen de
protestant-christelijke zuil. In het ene ouderlijke gezin
werd daar meer aan gedaan dan in het andere.
Ook vonden we een mate van geloofsdissensus (GD) voor de
ouderlijke gezinnen van de respondenten. Net als bij de
vorige berust ook deze schaal op de subjectieve herinnering van de respondenten. De ene respondent heeft meer dan
de andere in zijn ouderlijk gezin afwijkingen ervaren ten
opzichte van de leer van de kerk of verschillen ervaren
tussen eigen geloof en dat van zijn ouders.
We vonden ook een verschil in positieve perceptie van
de buitenkerkelijke (B). In deze schaal ontbreken echter
de negatieve uitspraken over buitenkerkelijken of nietc h n s t e n e n , alsmede algemene uitspraken voor 'anderen' of
'grote groepen'.
Tenslotte vonden we een algemene factor veranderingsgezindheid (V). Het gaat hierbij om veranderingsgezindheid in het algemeen, niet om veranderingsgezindheid ten
aanzien van meer toegespitste zaken als economisch
systeem of de politieke koers van het Westen.
Met deze samenvatting besluiten we dit hoofdstuk, om in
het volgende hoofdstuk onze aandacht te richten op een
beschrijvende analyse.

Noten bij hoofdstuk 3:Presentatie van de meetinstrumenten
1) De uitspraken zijn weergegeven m bijlage 1: de vragenlijst en de antwoorden. De in de tekst gebruikte nummering sluit aan bij de nummering in deze bijlage.
De statistisch-technische gegevens zijn weergegeven in
bijlage 2: de analyse van de onderdelen. Voor deze
paragraaf verwijzen we met name naar tabel 38.
2) Voor het evangelisatietype 'het doen groeien van de
kerk' formuleerden we de uitspraken 28, 29, 30, 31, 33,
34, 43, 44, 51 en 55.
Voor het evangelisatietype 'het redden van mensen' formuleerden we de uitspraken 32, 35, 38, 39, 41, 42, 45,
46, 49 en 54.
Voor het evangelisatietype 'het vernieuwen van de
wereld' formuleerden we de uitspraken 26, 27, 36, 37,
40. 47, 48, 50, 52 en 53.
Er werd op gelet, dat bepaalde uitspraken elkaar tegenspraken of uitsloten. De volgorde van de uitspraken in
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random gespreide getallen bepaald.
3) Zie tabel 54 in bijlage 2.
4) Zie: Jolles (1972) p. 27.
Dit evangelisatietype sluit geheel aan bij de omschrijving van evangelisatie als proselitering, die
gegeven wordt door Munters (1970) p. 10.
5) Voor de statistisch-technische gegevens zie bijlage 2,
tabel 40.
6) Verwezen kan o.a. worden naar het dubbele liefdesgebod zoals dat bv. te lezen is in Mattheus 22 : 34-40.
7) Voor de statistisch-technische gegevens zie bijlage 2,
tabel 41.
Voor het 'sectebeeld' formuleerden we de uitspraken
70, 71, 72, 73, 74, 80, 82, 85, 88 en 95.
Voor het 'denominatiebeeld' formuleerden we de uitspraken 66, 67, 68, 78, 79, 81, 84, 87, 89 en 90.
Voor het 'volkskerkbeeld' formuleerden we de uitspraken 68, 75, 76, 77, 83, 86, 91, 92, 93 en 94.
De volgorde van deze uitspraken in de vragenlijst werd
bepaald met behulp van een tabel met at random getallen.
8

Zie voor statistisch-technische gegevens
tabel 42.

bijlage 2,

9

Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 43.

10

Dekker (1975) p. 34-39 en hoofdstuk 4.

11

Zie voor statistisch-tachmsche gegevens bijlage 2,
tabel 46.

12

Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 47.

13

Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 44.

14

Voor de antwoord-frequenties verwijzen we naar bijlage 1.

15

Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 48.

16

Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 49.

17

Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 50.

18
19

Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 51
Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 52.

20) Zie voor statistisch-technische gegevens bijlage 2,
tabel 45.
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4. CORRELATEN VAN DE EVANGELISATIE-TYPEN
In het vorige hoofdstuk hebben we weergegeven hoe de
afzonderlijke meetinstrumenten van dit onderzoek werden
geconstrueerd. In dit hoofdstuk willen we een beschrijving
geven van de correlaten der door ons gevonden
evangelisatietypen. Zo'n sociologische beschrijving houdt m
dat we de evangelisatie-typen in verband brengen met een
aantal sociale kenmerken of variabelen. Daardoor kan een
antwoord gegeven worden op vragen als:
-Verschillen leeftijdsgroepen in hun voorkeur voor een
bepaald evangelisatietype?
-Hebben stadsbewoners een andere evangelisatievisie dan
dorpsbewoners7
-Hebben mensen met een hogere opleiding meer voorkeur voor
een bepaald evangelisatietype dan mensen met een lagere
schoolopleiding?
Voor de nu volgende sociologische beschijvmg van de in het
vorige hoofdstuk weergegeven evangelisatietypen hanteren we
de volgende sociale kenmerken of variabelen:
-Urbanisatiegraad;
-Geslacht;
-Leeftijd;

-Opleidingsniveau;
-Beroep naar arbeidssector;
-Beroep naar structuuraspect;
-Kerkelijke positie;
-Positieve godsdienstige socialisatie;
-Mate van geloofsdissensus;
-Religieus complex;
-Perceptie van de buitenkerkelijke;
-Veranderingsgezindheid.
Voor de statistische gegevens verwijzen we naar bijlage 3.
Om van de evangelisatietypen te kunnen nagaan of zij samenhang vertonen met de hierboven genoemde kenmerken, hebben we
voor ieder type de respondenten ingedeeld m twee groepen.
De ene groep omvat de personen die overwegend met een
evangelisatietype instemmen.De andere groep bestaat uit
degenen die dit evangelisatietype overwegend verwerpen. De
lezer lette er op, dat het hier om een statistische
tweedeling gaat. We hebben de respondenten niet gevraagd
of ze met een bepaald evangelisatietype instemmen of niet.
We hebben ze gedichotomiseerd op grond van de gegeven
antwoorden op de uitspraken die bij elk van de
evangelisatietypen behoren. Voor de beschrijving gaan we nu
na of er tussen beide groepen respondenten verschillen in
leeftijd, opleidingsniveau, enz., aangetroffen worden. We
doen dit zowel voor de evangelisatietypen in drievoud, nl.
'het doen groeien van de kerk', 'verlossing door Christus'
en 'maatschappelijk engagement'(1), als voor de
evangelisatietypen in tweevoud, te weten: 'ledenwerving'
en 'maatschappelijk engagement'(2). De lezer lette op het
verschil tussen evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' (1) en (2)!
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In deze paragraaf beschrijven we de samenhangen tussen de
evangelisatietypen en het religieuze complex. In tabel 11 is
de samenhang weergegeven tussen het religieuze complex en
evangelisatie als 'ledenwerving'.

Tabel 11: Religieus complex χ Evangelisatie als
'ledenwerving'
Religieus complex

ledenwerving

Totaal

instemming

afwij zing

abs

%

abs

traditioneel

156

75,7

50

alternatief

51

24,8

155

abs

%

24,3

206

100

75,2

206

100

%

(Pearson's R = .51 ; sign. = .00)
In tabel 11 zien we op de eerste regel 156 respondenten die
behoren tot de traditioneel gelovigen en instemmen met
evangelisatie als 'ledenwerving'. Daarnaast zien we 50
traditionele gelovigen, die dit evangelisatietype afwijzen.
Driekwart van de traditioneel gelovigen stemt dus met dit
evangelisatietype in. Op de tweede regel is de verhouding
juist omgekeerd. Hier hebben we te doen met de alternatief
gelovigen. Van hen stemmen 51 respondenten in met
evangelisatie als'ledenwerving', doch wijzen 155 dit
evangelisatietype af. De conclusie uit deze vergelijking
luidt dan ook, dat het evangelisatietype 'ledenwerving'
meer het evangelisatietype is voor de traditionele gelovigen
onder de respondenten. Er is een duidelijke samenhang tussen
het geloofstype van de respondenten en hun voorkeur voor
evangelisatie als 'ledenwerving'. De sterkte van deze
samenhang wordt uitgedrukt in een correlatie-maat, in dit
geval Pearson's R. De correlatie is .51, dat is vrij hoog.
Hoe dichter bij 1 hoe sterker de samenhang, hoe dichter bij
0 hoe zwakker. In dit onderzoek spreken we pas van een noe
menswaardige samenhang als de correlatie minstens .20 is.
Voordat in het sociologisch onderzoek de conclusie getrok
ken wordt dat van een samenhang sprake is, wordt eerst nog
getoetst of de gevonden verdeling van de respondenten niet
op toeval berust. We spreken van een significantie-toets van
de CHI-quadraat. Het hier gevonden getal moet kleiner zijn
dan 0,05. Dat betekent dat de kans op een door toeval
ontstane samenhang tussen het verschil in geloven en het al
of niet instemmen met evangelisatie als ,ledenwerving'
kleiner is dan 5%. In dit geval is het significantie-mveau
.00 of met andere woorden, de kans op toeval is 0%. We
kunnen inderdaad concluderen dat het verschil in geloven en
de voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving' niet on
afhankelijk van elkaar zijn. Meer in het bijzonder: evan
gelisatie als 'ledenwerving' is meer het evangelisatietype
van de traditioneel gelovende evangelisatiemedewerkers,
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alternatieve gelovigen onder de evangelisatiemedewerkers
zijn.

Als we dezelfde handelwijze volgen voor het evangelisatietype 'maatschappelijk engagement'(2) dan vinden we even
eens een samenhang.

Tabel 12: Religieus complex χ Evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'(2)
Religieus complex

maatschappelijk engagement
instemming
abs

Totaal

afwijzing

I

abs

%

abs

~

traditioneel

72

зТГб

134

657Ö

2ÏÏS

ШГ

alternatief

134

65,0

72

35,0

206

100

(Pearson's R = .30 ; sign. = .00)
Uit tabel 12 is duidelijk af te lezen, dat van de tradi
tioneel gelovigen 35% instemt met evangelisatie als 'maat
schappelijk engagement'(2),terwijl 65% dit evangelisatietype afwijst. Voor de alternatief gelovigen liggen deze
percentages precies andersom. Onze conclusie kan dan ook
luiden dat evangelisatie als 'maatschappelijk engagement*(2)
niet het voorkeurstype is van de traditioneel gelovige
evangelisatiemedewerker, maar juist van de alternatief
gelovige.
Als we kijken naar de evangelisatietypen in drievoud, dan
vinden we voor evangelisatie als 'maatschappelijk engage
ment' (1) nagenoeg hetzelfde resultaat (Pearsons's R = -.25).
We vinden hier een sterke samenhang met evangelisatie als
'het doen groeien van de kerk'. De correlatie is .43. Ruim
70% van de traditionele gelovigen stemt in met dit evangeli
satietype, terwijl eenzelfde percentage van de alternatief
gelovigen dit evangelisatietype afwijst.
De sterkste samenhang vinden we met het evangelisatietype
'verlossing door Christus'. We tonen de gegevens in tabel
13.
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'verlossing door Christus'
Religieus complex

verlossing door Christus
instemming
abs

%

traditioneel

TT?

7671

alternatief

50

24,3

Totaal

afwijzing
%

abs

I-

4§

Σ57δ

206

ШГ

156

75,7

206

100

abs

(Pearson's R = .52 ; sign. = .00)
In deze paragraaf ontdekken we sterke samenhangen tussen de
wijze van geloven en de voorkeur voor bepaalde
evangelisatietypen. Verdeelheid in godsdienstig opzicht
gaat samen met verdeeldheid in de evangelisatie-opvattingen.
4.2. Evangelisatietypen naar privatisering en heteronomie
In paragraaf 3.4. gaven we weer, hoe we op het onderscheid
privaat versus publiek twee schalen konden konstrueren, nl.
de mate van machteloosheid en de mate van gemis aan geloofshulp. De eerste schaal leverde geen enkele significante
samenhang op met de evangelisatietypen, noch in drievoud
noch in tweevoud. De mate van gemis aan geloofshulp leverde
een geringe significante samenhang op met evangelisatie
als 'het doen groeien van de kerk' (PHI = .11), alsmede een
licht verband met evangelisatie als 'ledenwerving' (PHI =
.12). Deze samenhangen zijn echter te gering, om daarvan
trends af te leiden. We concluderen dan ook, dat we geen
relevante samenhang kunnen waarnemen tussen gevoelens van
machteloosheid of gemis aan geloofshulp op een aantal
levensterreinen en de evangeliesatietypen.
In paragraaf 3.5. beschreven we de constructie van de vari
abele heteronomie. Het gaat in heteronomie om de mate waarin
men zich conformeert aan externe normeringsbronnen zoals met
name kerk en godsdienst. In tabel 14 geven we de gevonden
samenhang met evangelisatie als 'ledenwerving'.

TABEL 14: Heteronomie χ Evangelisatie als'ledenwerving'
heteronomie

ledenwerving
instemming
abs

laag
hoog

69
138

%
33,7
66,7

Totaal

afwijzing
abs
136
69

(Pearson's R = .33 ; sign. = .00)

%
66,3
33,3

abs

%

205

100

207

100
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lage mate van heteronomie evangelisatie als 'ledenwerving'
afwijzen, terwijl tweederde deel van evangelisatiemedewerkers met een hoge mate van heteronomie juist met dit
evangelisatietype instemmen. Ook met evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'(2) vinden we een samenhang,
zoals uit tabel 15 blijkt.

TABEL 15: Heteronomie χ Evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement (2)
heteronomie

maatschappelijk engagement (Ti
instemming
abs

%

Tüg

TT?

627Ô

hoog

79

38,2

Totaal

afwijzing
abs

%

abs

%

78

3875

205

ШГ

128

61,8

207

100

(Pearson's R = -.24 ; sign. = .00)
Ruim 60% van de respondenten met een lage mate van hetero
nomie stemt in met evangelisatie als 'maatschappelijk enga
gement' (2), terwijl de sterk heteronome evangelisatie-mede
werkers in gelijke mate juist dit evangelisatietype afwij
zen. We mogen concluderen dat hoge heteronomie samengaat met
een voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving' en een
afwijzen van evangelisatie als maatschappelijk
engagement(2).
Als we uitgaan van het drievoudig onderscheid in evangelisatietypen dan zien we soortgelijke samenhangen. Tweederde van
de sterk heteronome respondenten stemt in met evangelisatie
als 'verlossing door Christus', terwijl tweederde van de
zwakheteronome evangelisatiemedewerkers dit
evangelisatietype afwijst (Pearson's R = .32). De samenhang
met evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(1) valt
onder de door ons aangehouden grens van .20 (nl. -.16). De
samenhang met evangelisatie als 'het doen groeien van de
kerk' is daarentegen weer duidelijk (Pearson's R =
.28).Sterke heteronomie gaat same met een voorkeur voor dit
evangelisatietype, terwijl het ontbreken van heteronomie
afwijzing van dit evangelisatietype vergezelt.
4.3. Evangelisatietypen naar kerkelijke positie, gods
dienstige socialisatie en geloofsdissensus
Met kerkelijke positie bedoelen we het verschil tussen pro
fessionals en de vrijwilligers: leden van plaatselijke
evangelisatiecommissies. We vonden duidelijke verschillen in
voorkeur tussen de professionals en de vrijwilligers.
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'verlossing door Christus'
kerkelijke positie

verlossing door Christus
instemming
abs

vrijwilligers
professionals

Ш
14

Totaal

afwijzing

%

abs

%

abs

%

ГГГЗ

Î42

ТТГб

333

ТОО"

17,7

65

82,3

79

100

(PHI = .31; sign. = .00)
Uit tabel 16 is duidelijk af te lezen dat meer dan 80% van
de professionals het evangelisatietype 'verlossing door
Christus' in meerdere of mindere mate afwijst, terwijl meer
dan de helft van de vrijwilligers voor dit evangelisatietype kiest. Dit evangelisatietype, zo luidt onze conclusie,
is niet het evangelisatietype van de professionals.
Bij het type evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
(1) zien we het spiegelbeeld van de bovenstaande, zoals
tabel 17 toont.

TABEL 17: Kerkelijke positie χ Evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'(1)
kerkelijke positie

maatschappelijk engagement
instemming

Totaal

afwijzing

abs

%

abs

%

abs

%

vrijwilligers

ПО

ІТІО

193

5870

333

Ш)

professionals

66

83,5

13

16,5

79

100

(PHI = .33; sign. = .00)
Hier zien we dat meer dan 80% van de professionals voorkeur
toont voor evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement'(1), terwijl juist meer dan de helft van de
vrijwilligers dit evangelisatietype in meerdere of mindere
mate afwijst. Evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement'(1) is het evangelisatietype van de
professionals. De beide laatste tabellen tonen in hun
samenhang een grote afstand tussen professionals en
vrijwilligers in hun opvattingen over evangelisatie. Voor
de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in
het evangelisatiewerk is dit grote verschil in visie een
belangrijk gegeven. Ten aanzien van het evangelisatietype
'het doen groeien van de kerk' is het verschil in voorkeur
tussen professionals en vrijwilligers nauwelijks aanwezig.
(PHI = .17)
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evangelisatietypen in tweevoud, dan vinden we de duidelijke
verschillen in voorkeur weer. De correlatie met het evange
lisatietype 'ledenwerving' is .20. Een ruime helft van de
vrijwilligers stemt met dit evangelisatietype in (55%), maar
een grote meerderheid van de professionals wijst dit
evangelisatietype af (71%). Bij het evangelisatietype
'maatschappelijk engagement'(2) liggen de verhoudingen nog
geprononceerder, zoals tabel 18 aantoont.

TABEL 18: Kerkelijke positie χ Evangelisatie als
maatschappelijk engagement' (2)
kerkelijke positie

maat schappel:Ljk engagement

Totaal

afwi jzing

instemming
ab s

%

abs

%

abs

%

vrijwilligers

139

41,7

194

58,3

333

100

professionals

67

84,8

12

15,2

79

100

(PHI = .34; sign. = .00)
Vooral de grote voorkeur van de professionals voor evange
lisatie als 'maatschappelijk engagement'(2) (85%) springt
naar voren.
In paragraaf 3.7. beschreven we de constructie van de schaal
van positieve godsdienstige socialisatie. We hebben de
samenhangen van deze variabele met de evangelisatietypen
nagegaan. Deze samenhangen waren of niet significant of zo
laag, dat we hier kunnen volstaan met de conclusie dat we
geen relevant verband tussen het verschil in godsdienstige
socialisatie en de voorkeur voor evangelisatietypen hebben
gevonden.
In paragraaf 3.8. gaven we ook de constructie weer van de
schaal van de mate van geloofsdissensus. Hier vonden we een
verband dat het vermelden waard is.

TABEL 19: Geloofsdissensus χ Evangelisatie als
verlossing door Christus
geloofsdissensus

ver.lossing door Christus
afwi jzing

insitemmmg
abs

%

laag

130

59,1

hoog

75

39,1

Totaal

%

abs

%

90

40,9

220

100

117

60,9

192

100

abs

(Pearson's R = .20 ; sign. = .00)
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voor rond 60% instemmen met evangelisatie als 'verlossing
door Christus', terwijl zij die zich veel geloofsdissensus
herinneren in hun ouderlijk gezin voor 60% dit evangelisatietype afwijzen. Voor de overige evangelisatietypen liggen
de samenhangen onder de .20. Veel verschil m evangelisatievoorkeur treffen we niet aan als we letten op de onderscheiden maten van ervaren geloofsdissensus in vroeger
jaren.
Samenvattend kunnen we als conclusie formuleren:
-De professionals hebben in grote meerderheid een voorkeur
voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'. Ze
wijzen eveneens in grote meerderheid evangelisatie als
'verlossing door Christus' af, terwijl er ook een geringe
meerderheid evangelisatie als ledenwerving afwijst. De
vrijwilligers opteren in meerderheid voor evangelisatie
als 'verlossing door Christus' en voor evangelisatie als
'ledenwerving', terwijl ze in meerderheid evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement' afwijzen.
-We vonden niet of nauwelijks samenhangen tussen de mate
van godsdienstige socialisatie en de mate van geloofsdissensus met de onderscheiden evangelisatietypen.
4.4. Evangelisatietypen naar een aantal sociale kenmerken
Als sociale kenmerken hanteren we voor de beschrijving van
de evangelisatietypen in deze paragraaf geslacht, leeftijd,
urbanisatiegraad, opleiding en beroep. Over de eerste drie
kunnen we kort zijn. We vonden geen significante of noemenswaardige samenhangen tussen de evangelisatietypen enerzijds
en geslacht, leeftijd en urbanisatiegraad anderzijds.
Nogmaals, we vinden een verband pas vermeldenswaard als de
correlatie een waarde heeft van .20 of meer, maar het niet
vinden van een verband is natuurlijk ook een empirisch feit.
We kunnen daarom concluderen, dat geslacht, leeftijd en
urbanisatiegraad geen indicatoren zijn voor de voorkeur of
afwijzing van welke van de onderscheiden evangelisatietypen
dan ook.
Anders ligt het met het opleidingsniveau. In de tabel 20
geven we de samenhang weer tussen opleidingsniveau en
evangelisatie als 'het doen groeien van de kerk'.
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'het doen groeien van de kerk'
opleidingsniveau

het doen groeien van de kerk
instemming
ibi

%

lüg

97

6873

midden

61

hoog

46

Totaal

afwijzing
ibi

%

ibi

%

45

ТГ/Т

142

ШГ

48,8

64

51,2

125

100

32,9

94

67,1

140

100

(Pearson's R = .29 ; sign. = .00)
Vergelijken we nu de voorkeur van de respondenten met een
lager opleidingsniveau met de voorkeur van de respondenten
met een hoger opleidingsniveau, dan zien we dat de eerste
groep voor twee-derde deel instemt met evangelisatie als
'het doen groeien van de kerk', terwijl van de laatste groep
twee-derde deel dit evangelisatietype afwijst. Voor de
respondenten met een opleiding op middenniveau ligt in
stemming en afwijzing ongeveer half om half. De conclusie
uit deze vergelijking luidt dan ook dat het evangelisatie
type 'het doen groeien van de kerk' meer het evangelisatie
type is voor hen met een lagere opleiding.
Als we dezelfde handelwijze volgen voor het evangelisatie
type 'verlossing door Christus', dan vinden we een nog iets
sterkere samenhang. (.32). Dus ook dit evangelisatietype is
meer een type voor de lager dan voor de hoger opgeleide res
pondenten. In tabel 2 is het een en ander af te lezen.

TABEL 21: Opleidingsniveau χ Evangelisatie als
'verlossing door Christus'
opleidingsniveau

verlossing door Christus
instemming
abs

%

laag

96

67,6

midden

64

hoog

41

Totaal

afwijzing
abs

%

abs

%

46

32,4

142

100

51,2

61

48,8

125

100

29,3

99

70,7

140

100

(Pearson's R = .32 ; sign. = .00)
Met het evangelisatietype 'maatschappelijk engagement'(1)
vonden we een correlatie van -.16. De samenhang is volgens
het door ons gehanteerde criterium te laag om van een noe
menswaardig verband te spreken.
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'ledenwerving' en evangelisatie als 'maatschappelijk enga
gement' (2) vonden we twee samenhangen met het opleidings
niveau. Het sterkst is de eerste samenhang, die weergegeven
staat in tabel 22.

TABEL 22: Opleidingsniveau χ Evangelisatie als
ledenwerving
opleidingsniveau

ledenwerving
instemming
abs

%

Totaal

afwijzing
abs

I

abs

%~

laag

98

69,0

44

31,0

142

100

midden

62

49,6

63

50,4

125

100

hoog

42

30,0

98

70,0

140

100

(Pearson's R = .32 ; sign. = .00)
Uit tabel 22 blijkt, dat ruim twee-derde deel van de res
pondenten met een lager opleidingsniveau instemt met evan
gelisatie als 'ledenwerving', terwijl bij de respondenten
met een hoger opleidingsniveau een even groot percentage dit
evangelisatietype juist afwijst. De middengroep geeft een
half-om-half beeld te zien. 'Ledenwerving' is het favoriete
evangelisatietype voor de lager opgeleiden en zeker niet
van de hoger opgeleiden.
Bij het evangelisatietype 'maatschappelijk engagement'(2)
zien we ongeveer het omgekeerde beeld, zoals uit tabel 23
blijkt. De verhoudingen zijn echter iets minder
geprononceerd.

TABEL 23: Opleidingsniveau χ Evangelisatie als
maatschappelijk engagement (2)
opleidingsniveau

maatschappelijk engagement
instemming
abs

%

Totaal

afwijzing
abs

%

abs

%
Ш Г

laag

55

38,7

87

бТТЗ

Г42

midden

59

47,2

66

52,8

125

100

hoog

89

63,6

51

36,4

140

100

irson' s R =: -.21 ; sign. = ΓΟΟ)

Als laatste gaan we m deze paragraaf de verbanden na tus
sen de evangelisatietypen en de door ons onderscheiden
beroepsgroepen. We hebben beroepsgroepen onderscheiden met
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gelet op de daar gebruikte onderscheiding naar arbeidssector van het beroep, waarin vooral de inhoudelijke aarn van
het werk aan de orde komt. We hebben de m deze klapper
gegeven negendeling samengevat tot een tweedeling, ni. de
economische beroepen, te weten: industriële en ambachtelijke beroepen, handel en verkeer, administratie, financien,
organisatie en beheer, agrarische beroepen, verzorgen van
planten en dieren, bestuurlijke, gezagshandhavende en militaire beroepen; en de maatschappelijke beroepen, te weten,
verzorgende beroepen, medische en sociale beroepen, onderwijs, artistieke en wetenschappelijke beroepen, massacommunicatie, recreatie, eredienst.
Bij het beroep hebben we ook gelet op de vereiste geestelijke eigenschappen of 'structuuraspecten'. Ook nu volgen
wij voor de 13 onderscheiden aspekten een tweedeling, te
weten technologische beroepen, die vooral worden gekenmerkt
door.karakteristieken als: exact, technisch,
organisatorisch, handvaardig, en sociale beroepen, die
vooral worden gekenmerkt door de termen: verbaal, sociaal,
kunstzinnig, vormgevoel, aandacht, persoonlijk voorkomen.
We vonden een duidelijke samenhang tussen beroep naar arbeidssector en het evangelisatietype , 'verlossing door
Christus'

TABEL 24: Beroep naar arbeidssector χ Evangelisatie als
verlossing door Christus
arbeidssector

verlossing door Christus
instemming
abs

Totaal

afwijzing

%

abs

%

abs

%

economische beroepen 166

59,9

111

40,1

277

100

maatschappelijke
beroepen

28,9

96

71,1

135

100

39

PHI = .29 ; sign. = .00)
Van de respondenten uit de economische beroepssfeer stemt
een ruime meerderheid in met evangelisatie als 'verlossing
door Christus'. Bijna driekwart van de respondenten uit de
sfeer van de maatschappelijke beroepen wijst dit evangeli
satietype echter meer of minder af.
Bij twee andere evangelisatietypen vonden we ook lichte
samenhangen met beroep naar arbeidssector. Met evangelisatie
als 'het doen groeien van de kerk' is de correlatie .21. Ook
hier wijzen de respondenten met maatschappelijke beroepen
dit type meer af. Bij evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement'(1) ligt dat net andersom. Dit type wordt in
meerderheid door de respondenten met economische beroepen
afgewezen en door respondenten met maatschappelijke beroepen
aangehangen. De correlatie is .21.
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structuuraspecten vinden we twee noemenswaardige lichte
samenhangen. De correlaties die we hier vonden wijzen erop
dat respondenten met sociale beroepen iets meer voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(1) opteren, terwijl respondenten met technische beroepen dit evangelisatietype iets meer afwijzen (PHI = .22). De respondenten met
technologische beroepen opteren in meerderheid juist voor
het evangelisatietype 'verlossing door Christus', terwijl de
respondenten met sociale beroepen dit evangelisatietype in
meerderheid afwijzen (PHI = .23). Ook hier maakt de voorkeur
voor het evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk'
weinig verschil.
Ook bij het tweevoudig onderscheid tussen evangelisatie als
'ledenwerving' en 'maatschappelijk engagement' vinden we
enkele lichte verbanden. Onderscheiden we naar arbeidssector tussen economische en maatschappelijke beroepen, dan
vinden we een correlatie van .23 met evangelisatie als
'ledenwerving'. Respondenten met economische beroepen
opteren in meerderheid (58%) voor evangelisatie als
'ledenwerving' en respondenten met maatschappelijke beroepen
wijzen dit evangelisatietype in meerderheid (67%) af. Het
evangelisatietype 'maatschappelijk engagement'(2) wordt
juist door vele respondenten met economische beroepen
afgewezen (60%) en door vele respondenten met
maatschappelijke beroepen aangehangen (70%). De correlatie
is hier .27.
Als we de beroepen onderscheiden naar hun structuuraspect
dan vinden we een noemenswaardige samenhang met het evangelisatiewerk 'maatschappelijk engagement'(2), nl. .2 1.
Respondenten met technologische beroepen wijzen in meerderheid dit evangelisatietype af (58%) en respondenten met
sociale beroepen vertonen m meerderheid voor dit evangelisatietype een voorkeur (64%). Samenvattend kunnen we
concluderen:
- Er zijn geen relevante samenhangen tussen geslacht, leeftijd
en urbanisatiegraad enerzijds en de voorkeur voor bepaalde
evangelisatietypen anderzijds.
- Naar opleiding blijken de lager opgeleiden in meerderheid
te kiezen voor evangelisatie als 'verlossing door
Christus' en/of evangelisatie als 'het doen groeien van
de kerk'. Hoger opgeleiden wijzen in meerderheid deze
evangelisatietypen af, zonder dat dit zich vertaalt in een
duidelijke voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(1). De lager opgeleiden hebben in
meerderheid voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving'
en wijzen evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(2)
af. Bij hoger opgeleiden ligt dit juist andersom.
-Naar beroep kiezen respondenten met maatschappelijke respectievelijk met sociale beroepen in meerderheid voor
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(1) en tegen
de andere evangelisatietypen. De respondenten met
economische respectievelijk technologische beroepen kiezen
in meerderheid voor evangelisatie als 'verlossing door
Christus' en in iets mindere mate toch ook voor
evangelisatie als 'het doen groeien van de kerk'. De
respondenten met economische beroepen hebben de meeste
voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving', terwijl
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meerderheid afwijzen. Respondenten met economische res
pectievelijk technologische beroepen wijzen in meerderheid
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(2) af,
terwijl respondenten met maatschappelijke of sociale
beroepen juist in meerderheid voor dit evangelisatietype
voorkeur hebben.
4.5. Evangelisatietypen naar de perceptie van de
buitenkerkelijke en naar veranderingsgezindheid
In deze paragraaf geven we eerst aandacht aan de samenhan
gen tussen de evangelisatietypen en de perceptie van de
buitenkerkelijken. Met het evangelisatietype 'ledenwerving'
vonden we een lichte samenhang (.21). Dat wil zegggen dat
56% van de respondenten met een sterke positieve perceptie
van de buitenstaanders instemt met evangelisatie als
'ledenwerving'. Van degenen met een geringe mate van posi
tieve perceptie wijst 57% dit evangelisatietype af.
Sterker is de samenhang tussen de perceptie van de buiten
kerkelijke en evangelisatie als 'maatschappelijk engage
ment' (2). Wij geven deze samenhang m tabel 25.

TABEL 25: Positieve perceptie van de buitenkerkelijke χ
Evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
positieve
perceptie van de
buitenkerkelijke

maatschappeliО к engagement
instemming
afwijzing
abs

%

zwak positief

122

63,5

sterk positief

84

38,2

abs

Totaal

%

abs

%

70

36,5

192

100

136

61,8

220

100

(Cramer's V = .32 ; sign. = .00)
Van de evangelisatiemedewerkers met een zwakke positieve
perceptie van de buitenkerkelijken stemt ruim 60% in met
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(2). Van hen
die een sterk positieve perceptie van buitenstaanders heb
ben wijst ruim 60% dit evangelisatietype af. Deze samen
hang is voor ons verrassend. Wij hadden het omgekeerde
verwacht. Onze verwachting was, dat een positieve kijk op
buitenstaanders juist zou samengaan met het instemmen met
dit evangelisatietype. Uiteraard hebben we zorgvuldig
gecontroleerd op codeer- en programmeerfouten. Die werden
niet gevonden. Op dit onderzoeksresultaat zullen we
derhalve verderop terug moeten komen.
Als we kijken naar het drievoudig onderscheid op evangelisatiegebied, dan zien we voor evangelisatie als 'maatschap
pelijk engagement'(1) precies hetzelfde beeld als voor
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(2). De samen
hang tussen de positieve perceptie van de buitenkerkelijke
en evangelisatie als 'het doen groeien van de kerk' is te
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bi] het evangelisatietype 'verlossing door Christus'.

TABEL 26: Positieve perceptie van de buitenkerkelijke χ
Evangelisatie als 'verlossing door Christus'
positieve
perceptie van de
buitenkerkelijke

verlossing door Christus
instemmin
afwijzing
abs

%

zwak positief

73

38,0

sterk positief

134

60,9

abs
11
86

%

Totaal
abs

62,0

192

100

39,1

220

100-

(Cramer's V = .27 ; sign. = .00)
De gevonden samenhang bestaat uit het volgende beeld. Van
degenen met een zwakke positieve perceptie van de buiten
kerkelijke wijst ruim 60% evangelisatie als 'verlossing door
Christus' af. Van de evangelisatiemedewerkers met een sterk
positieve perceptie van buitenstaanders stemt juist 60% met
dit evangelisatietype in. Ook nu hadden we juist het
omgekeerde verwacht. Onze vooronderstelling was dat het
voorstaan van dit evangelisatietype gepaard zou gaan met een
minder positieve kijk op de buitenkerkelijke. We komen ver
derop op deze verrassende conclusie terug.
Nu bekijken we de samenhang tussen de evangelisatietypen en
de mate van veranderingsgezindheid. Als we op evangelisatie
in tweevoud letten, vinden we de sterkste samenhang tussen
veranderingsgezindheid en evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'(2) .

TABEL 27:Veranderingsgezindheid χ Evangelisatxe als
'maatschappelijk engagement'(2)
Veranderings
gezindheid

maatschappeli :k engagement (2)
instemming
afwijzing
abs

Totaal

%

abs

%

abs

%

laag

72

35,0

134

65,0

206

100

hoog

134

65,0

72

35,0

206

100

(Pearson's R = .30 ; sign. = .00)
De niet-verandermgsgezinde respondenten wijzen voor onge
veer tweederde deel evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' af.De wel-verandenngsgezinden stemmen juist
voor tweederde deel met dit evangelisatietype in. De
samenhang tussen veranderingsgezindheid en evangelisatie als
'ledenwerving' ligt precies andersom,

-84TABEL 28iVeranderingsgezindheid χ Evangelisatie als
'ledenwerving'
verandenngs
gezindheid

ledenwerving
instemming
afwijzing
abs

%

laag

129

62,6

hoog

78

37,9

abs

Totaal

%

abs

77

37,4

206

100

128

62,1

206

100

(Pearson's R= -.25 ; sign. = .00)
Ruim 60% van de evangelisatiemedewerkers met een geringe
mate van veranderingsgezindheid stemmen in met evangelisa
tie als 'ledenwerving', terwijl eenzelfde deel van de sterkveranderingsgezinden dit evangelisatietype afwijst.
Als we letten op het drievoudig onderscheid in evangelisatietypen, dan vinden we geen nieuwe informatie. De nietveranderinqsgezinde respondenten stemmen voor tweederde deel
in met evangelisatie als 'verlossing door Christus' en voor
ruim 60% met evangelisatie als 'het doen groeien van de
kerk', terwijl ze voor tweederde deel evangelisatie als
'maatschappelijk engagement' afwijzen. Voor de sterk-verandenngsgezinde respondenten liggen de instemmings- c.q.
afwijzingsverhoudingen telkens precies andersom.
4.6. De 'zuivere' evangelisatietypen
In het bovenstaande hebben we nagegaan hoe bepaalde leef
tijdsgroepen verschillen, naar opleidingsniveau's e.d. voor
keur hadden voor de evangelisatietypen. We kunnen de
gevonden samenhangen ook op een andere manier belichten. Dan
luidt de vraag: Wat zijn de sociale kenmerken van hen die
7
voorkeur hebben voor een bepaald evangelisatietype
Als we
deze vraag beantwoorden, kunnen we als het ware de
aanhangers van een bepaald evangelisatietype portretteren.
We kunnen deze vraag zonder meer beantwoorden op grond van
de in de vorige paragrafen verstrekte gegevens. We kunnen de
vraag ook aanscherpen.
In de vorige paragrafen was het mogelijk, dat een respon
dent zowel instemde met het ene evangelisatietype als met
een of meer overige evangelisatietypen. We hebben inmers op
grond van de antwoordpatronen telkens alle respondenten in
twee helften ingedeeld: instemmend met, of afwijzend van
het onderhavige evangelisatietype.
We kunnen echter ook 'zuivere' evangelisatietypen onder
scheiden. Dat doen we als we respondenten onderscheiden, die
voorkeur hebben voor een van de evangelisatietypen en de
anderen afwijzen. De overige lespondenter, nl. zij die
voorkeur hebben voor twee of meer evangelisatietypen laten
we dan buiten beschouwing.
Door dit na te gaan voor evangelisatie in drievoud vonden we
drie groepen respondenten met een heldere of 'zuivere'
voorkeur:
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groeien van de kerk' en de overige typen afwijst: 24
respondenten.
2. een groep, die instemt met evangelisatie als 'verlos
sing door Christus' en de overige typen afwijst: 55 res
pondenten.
3. een groep die instemt met evangelisatie als 'maatschap
pelijk engagement'(1) en de overige typen afwijst:
95 respondenten.
Voor deze 174 respondenten, waarin iedereen een 'zuivere'
voorkeur heeft, zijn we nogmaals de samenhangen nagegaan. En
voor deze drie groepen respondenten willen we de vraag
beantwoorden wat voor hen de specifieke sociologische ken
merken zijn.
Naast deze driedeling hebben we ook voor de evangelisatietypen in tweevoud de 'zuivere' voorkeursgroepen uitgeselec
teerd, nl. :
4. Die respondenten, die voorkeur hebben voor evangelisatie
als 'ledenwerving' en evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' afwijzen. Deze groep bestaat uit 114 res
pondenten.
5. Die respondenten, die voorkeur hebben voor evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement'(2) en evangelisatie als
'ledenwerving' afwijzen. Deze groep bestaat uit 115 res
pondenten.
De overige 183 respondenten hebben of voor beide typen
voorkeur of wijzen beide typen af. Deze 'gemengde' groep
respondenten laten we in deze paragraaf buiten beschouwing.
Eerst geven we in tabel 29 de samenhang weer met het
religieuze complex in zijn totaliteit en de evangelisatietypen in tweevoud.

TABEL 29: Zuivere evangelisatietypen in tweevoud χ
Religieus Complex
zuivere evange
lisatietypen

maatschappelijk
engagement
ledenwerving

religieus complex
traditioneel
alternatief
abs

%

abs

11

9,6

104

94

82,5

20

Totaal
abs

%

90,4

115

100

17,5

114

100

%

(PHI = .73 ; sign. = .00)
Uit de hoge correlatie is af te lezen, hoe sterk de samen
hang is. De aanhangers van evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'(2) staan voor 90% voor het
alternatieve geloven. De aanhangers van evangelisatie als
'ledenwerving' zijn voor meer dan 80% traditionele
gelovigen.
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samenhangen. Van de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement'(2) is 80%
niet-religiocentnsch, wijst 84% het statische kerkbeeld af,
kiest 81% voor het dynamische kerkbeeld en hangt 84% een
partnerschaps-orientatie op God aan.
Van de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'ledenwer
ving' heeft 75% een religiocentrische grondhouding, opteert
79% voor het statische kerkbeeld, wijst 78% het dynamische
kerkbeeld af en heeft 71% een afhankelijkheids-onentatie op
God.
De hoogte van de correlaties en de percentages spreekt dui
delijke taal. De 'zuivere' aanhangers van de beide evangelisatietypen belijden een verschillend soort geloof, ze
evangeliseren vanuit een verschillende geloofsovertuiging en
ze beogen met hun evangelisatie-activiteiten dan ook ver
schillende doelstellingen. Daarbij ontdekten we al eerder in
dit hoofdstuk, dat beide groepen op een aantal sociale
kenmerken aanzienlijke verschillen vertonen.
Nu geven we aandacht aan de samenhang van het religieuze
complex met de 'zuivere' evangelisatietypen m drievoud,
omdat we daarmee nog een nuancering kunnen aangeven. Eerst
geven we de samenhang met het totale religieuze complex.

TABEL 30: Zuivere evangelisatietypen in drievoud χ
Religieus Complex
zuivere
evangelisatietypen

-doen groeien
van de kerk
-verlossing
door Christus
-maatschappel
engagement (1)

religieus complex
traditioneel
alternatief
%

Totaal

abs

%

abs

abs

%

10

41,7

14

58,3

24

100

37

67,3

18

32,7

55

100

6

6,3

89

93,7

95

100

(Cramer's V = .60 ; sign. = .00)
Dat de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'maat
schappelijk engagement'(1) voor 94% alternatief gelovigen
zijn, is geen verrassing. Het percentage ligt hier zelfs nog
iets hoger dan bij het onderscheiden van twee evangeli
satietypen. Ditzelfde zien we ook bij alle vier de elemen
ten van ons religieuze complex.
De 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'verlossing
door Christus' zijn voor tweederde deel traditioneel gelo
vigen. Dit percentage is lager dan bij de tweedeling voor de
voorstanders van evangelisatie als 'ledenwerving'. Ook bij
de afzonderlijke elementen van ons religieuze complex zijn
voor deze groep evangelisatiemedewerkers de percentages
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traditionele kant van de elementen.
De 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'het doen
groeien van de kerk' bestaan echter voor 58% uit alterna
tieve gelovigen. En dit is een opmerkelijk gegeven. Deze
zelfde afwijking van ons verwachtingspatroon herhaalt zich
echter slechts bi] een van de vier afzonderlijke elementen,
nl. het statische kerkbeeld. Van de aanhangers van evange
lisatie als 'het doen groeien van de kerk' wijst 54% dit
statische kerkbeeld af. Maar 68% van hen wijst vervolgens
ook het dynamische kerkbeeld af. En 54% van hen heeft een
afhankelijkheidsonentatie op God en een religiocentristische grondhouding. De laatste drie percentages passen weer
in het te verwachten beeld. We weten niet hoe we deze
afwijking van ons verwachtingspatroon moeten interpreteren,
temeer daar de gegevens ten aanzien van de twee kerkbeelden
tegenstrijdig lijken. Daarom volstaan we met de vermelding
van deze opmerkelijke nuancering.
We vonden geen enkele samenhang tussen de mate van machteloosheidsgevoelens en de mate van gemis aan geloofshulp
enerzijds en de onderscheiden evangelisatietypen anderzijds.
Anders is dat wel met de factor heteronomie. In tabel 31
geven we de samenhang met de 'zuivere' evangelisatietypen
in tweevoud.

TABEL 31: Zuivere evangelisatietypen in tweevoud χ
Heteronomie
zuivere
evangelisatietypen

zwak
abs

-maatschappelijk
engagement (2)
-ledenwerving

heteronomie
sterk

%

abs

Totaal

%

abs

%

94

81,7

21

18,3

115

100

35

30,7

79

69,3

114

100

(PHI = .51 ; sign. = .00)
Een 'zuivere' voorkeur voor evangelisatie als ledenwerving
gaat voor 70% van deze groep samen met een sterke mate van
heteronomie. Daarentegen worden de 'zuivere' aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(2) door een
zwakke mate van heteronomie gekenmerkt.
Kijken we naar de 'zuivere' aanhangers bij het drievoudig
onderscheid in evangelisatietypen, dan signaleren we een
correlatie van .42 met de variabele heteronomie. Onder de
'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'de groei van de
kerk' vinden we precies evenveel respondenten met een zwakke
en met een sterke mate van heteronomie. Onder de 'zuivere'
aanhangers van evangelisatie als 'verlossing door Christus'
is het aantal personen met een sterke mate van heteronomie
iets in de meerderheid (54% tegen 46%). Onder de 'zuivere'
aanhangers van evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement'(1) is het aantal mensen met een sterke mate van
heteronomie zeer klein. (15%).
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voorkeur voor bepaalde evangelisatietypen. Bekijken we in
tabel 32 eerst het verband met de 'zuivere' evan
gelisatietypen in tweevoud.

TABEL 32: Zuivere evangelisatietypen in tweevoud χ
Kerkelijke positie
zuivere
evangelisatie
typen

maatschappelijk
engagement
ledenwerving

kerkeli;¡ke positie
vrij willigers professionals

Totaal

ab s

%

abs

%

abs

%

62

53,9

53

46,1

115

100

105

92,1

9

7,9

114

100

(PHI = .43 ; sign. = .00)
Tabel 32 laat zien, dat de groep die 'zuiver' kiest voor
evangelisatie als 'ledenwerving' voor meer dan 90% bestaat
uit vrijwilligers. In de groep die 'zuiver' kiest voor
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(2) vormen de
professionals bij na de helft. Deze tabel toont nogmaals aan
hoezeer de professionals anders kiezen in de evangelisatie
dan een groot deel van de vrijwilligers.
Een hogere associatie vonden we tussen de kerkelijke positie
en de 'zuivere' evangelisatietypen in drievoud. We vermelden deze gegevens in tabel 33.

TABEL 33: Zuivere evangelisatietypen in drievoud χ
Kerkelijke positie
zuivere
evangelisatietypen

kerkelijke positie
vrijwilligers professionals
abs

-doen groeien
van de kerk
-verlossing door
Christus
-maatschappelijk
engagement (1)

%

abs

%

Totaal
abs

%

2

95,8

1

4,2

24

100

5

94,5

3

5,5

55

100

4

48,4

49

51,6

95

100

(Cramer's V = .50 ; sign. = .00)
Uit deze tabel is duidelijk af te lezen, dat de groepen
respondenten die 'zuiver' kiezen voor het eerste of het
tweede evangelisatietype nagenoeg uitsluitend uit vrij
willigers bestaan. De 'zuivere' aanhangers van evangeli
satie als 'maatschappelijk engagement'(1) bestaan voor de
helft uit vrijwilligers en voor de helft uit professio
nals. Opgemerkt zij, dat relatief veel meer professionals
tot een 'zuivere' voorkeur te herleiden zijn dan

-89vri]willigers. Deze tabel onderstreept eens te meer hoe
verschillend de professionals en een groot deel van de
vrijwilligers kie- zen op het terrein van de evangelisatie.
We vonden geen samenhangen met de positieve godsdienstige
socialisatie, wel met de mate van geloofsdissensus.

TABEL 34: Zuivere evangelisatietypen in tweevoud χ
Geloofsdissensus
zuivere
evangelisatietypen

maatschappelijk
engagement (2)
ledenwerving

geloofsd issensus
zwak
sterk

abs

Totaal

%

abs

ab s

%

42

36,5

73

63, 5

115

100

72

63,2

42

36, 8

114

100

(PHI = .27 ; sign. = .00)
Uit tabel 34 blijkt, dat bijna tweederde deel van de aan
hangers van evangelisatie als 'maatschappelijke engagement'
(2) meldde dat ze in hun ouderlijk gezin een sterke mate van
geloofsdissensus ervaren hebben. Bij de aanhangers van
evangelisatie als 'ledenwerving' geeft daarentegen twee
derde deel aan, dat ze niet of in geringe mate geloofsdissensus in hun ouderlijk gezin ervaren hebben. We vonden ook
een correlatie tussen de drie 'zuivere' evangelisatietypen
en de mate van geloofsdissensus in het ouderlijk gezin
(.31) .
Van de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'verlos
sing door Christus' heeft tweederde deel weinig of geen
geloofsdissensus ervaren. Van de 'zuivere' aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(1) heeft
daarentegen tweederde deel juist wel in sterke mate in het
ouderlijk gezin geloofsdissensus ervaren. Bij de 'zuivere'
aanhangers van evangelisatie als 'het doen groeien van de
kerk' heeft een ongeveer gelijk aantal wel of geen geloofs
dissensus ervaren m het ouderlijk gezin (54% niet en 46%
wel) .
Stappen we nu over naar de samenhangen van de 'zuivere'
evangelisatietypen met een aantal sociale kenmerken, dan
kunnen we als eerste melden, dat we geen samenhangen vonden
met kenmerken als urbanisatiegraad en leeftijd. Wel vinden
we een geringe correlatie tussen de 'zuivere' evangelisa
tietypen in drievoud en geslacht. Hier blijkt driekwart van
de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'het doen
groeien van de kerk' uit mannen te bestaan. Hetzelfde geldt
voor de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'(1). Bij evangelisatie als
'verlossing door Christus' ligt de verhouding ongeveer
fifty-fifty.
Een hoge correlatie vonden we met het opleidingsniveau,
zoals tabel 35 laat zien.
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Opleidingsniveau
zuivere
evangelisatietypen

opleidingsniveau
onbekend

laag

abs

abs

-maatschappelijk
engagement (2)
-ledenwerving

1
1

%

%

midden

hoog

abs

abs

0,9 12 10,4 34
0,9 55 48,2 37

%
29,6
32,5

totaal
%

abs

«

68 59,1 115 100
21 18,4 114 100

(Cramer's V = .48 ; sign. = .00)
Van de voorstanders van evangelisatie als 'ledenwerving'
heeft bijna de helft een lagere opleiding genoten. Van de
voorstanders van evangelisatie als 'maatschappelijk engage
ment' (2) heeft bijna 60% een hoger opleidingsniveau. Er is
dus een duidelijk verschil qua opleidingsniveau tussen beide
groepen respondenten.
Iets zwakker is de samenhang als we de 'zuivere' evangeli
satietypen in drievoud m verband brengen met het oplei
dingsniveau.

TABEL 36: Zuivere evangelisatietypen in drievoud χ
Opleidingsniveau
zuivere
evangelisatie
typen
onbekend
abs
-doen groeien
van de kerk
0
-verlossing
door Christus
2
-maatschappelijk
engagement (1) 1

I

opleidingsniveau
laag
abs

midden
%

abs
7

0,0

12

50,0

3,6

21

1,1

7

hoog
%

29,2

abs

totaal
%

abs

%

5 20,8

24 100

38,2 17

30,9 15 27,3

55 100

7,4 26

27,4 61 64,2

95 100,1

(Cramer's V = .34 ; sign. = .00)
Uit tabel 36 valt duidelijk af te lezen dat van de 'zuive
re' aanhangers van evangelisatie als 'het doen groeien van
de kerk' de helft een lager opleidingsniveau heeft. Bijna
30% heeft een middenniveau en een vijfde deel een hoger op
leidingsniveau. Ook bij de 'zuivere' aanhangers van evangegelisatie als 'verlossing door Christus' is het lagere op
leidingsniveau het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door
het midden- en het hogere niveau. De verschillen zijn hier
echter minder sterk. Bij de 'zuivere' aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' (1) heeft
tweederde deel een hoger opleidingsniveau, een kwart een
midden-niveau en slechts een gering aantal een lager op
leidingsniveau .
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we onderscheidden, zien we duidelijke verschillen. We geven
ze weer in tabel 37.

TABEL 37: Zuivere evangelisatietypen in tweevoud χ Beroeps
groepen naar arbeidssector en beroepsgroepen
naar structuuraspect
zuivere
evangelisatietypten

arbeidssector
structuuraspect
econom. maatsch.
techn.
sociale
beroepen beroepen totaal beroepen beroepen tot.
abs

maatsch.
eng.(2)
leden
werving

%

abs

%

abs

abs

%

abs

%

abs

44 38,3

71 61,7

115

51 44,3

64 55,7

115

92 80,7

22 19,3

114

87 76,3

27 23,7

114

(PHI= .43; sign. = .00)
In de tabel 37 valt op, dat de samnehang met beroepen naar
arbeidssector sterker is, dan die van beroepen onderschei
den naar structuuraspect. De richting van de verbanden is
echter geli]k. We kunnen dus stellen dat de aanhang van
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' (2) in
meerderheid te vinden is onder respondenten met maatschap
pelijke respectievelijk sociale beroepen. De aanhang van
evangelisatie als 'ledenwerving' is in grote meerderheid
gerecruteerd uit respondenten met economische respectieve
lijk technologische beroepen. We signaleren percentages van
80% en 76%.
De samenhangen zijn nog iets sterker als we de 'zuivere'
evangelisatietypen in drievoud correleren met de onder
scheiden beroepsgroepen. In tabel 38 doen we dat voor het
onderscheid naar arbeidssector.

%

-92TABEL 38: Zuivere evangelisatietypen in drievoud χ
Beroepen naar arbeidssector
zuivere
evangelisatietypen
-doen groeien
van de kerk
-verlossing
door Christus
-maatschappelijk
engagement (1)

arbeidssector
econ. beroep maatsch. beroep

totaal

abs

%

abs

%

abs

%

20

83,3

4

16,7

24

100

44

80,0

11

20,0

55

100

31

32,6

64

67,4

95

100

(Cramer's V = .48 ; sign. = .00)
Uit tabel 38 valt af te lezen, dat 4 van de 5 respondenten
die 'zuiver' kiezen voor evangelisatie als 'het doen groeien
van de kerk' of die 'zuiver' kiezen voor evangelisatie als
'verlossing door Christus' komen uit de sfeer van de econo
mische beroepen (d.w.z. industrie, handel, administratie,
financien, organisatie, e.d.). Van de groep respondenten die
'zuiver' kiest voor evangelisatie als 'maatschappelijk enga
gement' (1) komt tweederde deel uit de sfeer van de
maatschappelijke beroepen (d.w.z. verzorgende, medische en
sociale beroepen, onderwijs, e.d.).
Dit beeld wordt bevestigd als we letten op het onderscheid
tuss beroepen naar hun structuuraspect. De correlatie is
hier .39. De 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'het
doen groeien van de kerk' komen voor 71% uit de sfeer van de
technologische beroepen.
De 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'verlossing
door Christus' zelfs voor 82%. De 'zuivere' aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'(1)
daarentegen komen voor 60% uit de sfeer van de sociale
beroepen.
We stappen over naar de samenhang met de perceptie van de
buitenkerkelijke

TABEL 39: Zuivere evangelisatietypen in tweevoud χ
Positieve perceptie van de buitenkerkelijke
zuivere
evangelisatie
typen
-maatschappelijk
engagement (2)
-ledenwerving

perceptie van de buitenkerkeli jke
niet positief
wel positief
abs
29
68

%
25,2
59,7

(Cramer's V = .44 ; sign. = .00)

abs
86
46

Totaal

%

abs

%

74,8
40,3

115
114

100
100
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lisatie als 'maatschappelijk engagement'(2) driekwart een
sterk positieve perceptie hebben van de buitenkerkelijken.
Voor de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'leden
werving' heeft daarentegen 60% een mot-positieve perceptie
van buitenstaanders. Deze resultaten passen in onze voor
onderstellingen. We roepen m herinnering, dat we in para
graaf 4.5. een ander onderzoeksresultaat meldden. Daar bleek
dat juist respondenten met een met-positieve perceptie van
buitenkerkelijken voor ruim 60% instemden met evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement'(2), terwijl van hen bijna
60% evangelisatie als 'ledenwerving' afwees. Voor de respon
denten met een sterk positieve perceptie van de buitenker
kelijken bleek daar, dat ruim 60% evangelisatie als 'maat
schappelijk engagement'(2) afwees, terwijl bijna 60% van hen
instemde met evangelisatie als 'ledenwerving'.
Bij de 'zuivere' aanhangers van de beide evangelisatietypen
liggen de samenhangen dus precies andersom en passen ze bin
nen onze verwachtingen. We kunnen dus aannemen dat bij de
respondenten die of met beide evangelisatietypen instemmen
of beide afwijzen de zaken anders liggen dan wij vooronder
stelden.
Bij de 'zuivere' evangelisatietypen in drievoud past de
gevonden samenhang ook in onze vooronderstellingen.

TABEL 40: Zuivere evangelisatietypen in drievoud κ
Positieve perceptie van de buitenkerkelijke
Zuivere
evangelisatietypen
-het doen groeien
van de kerk
-verlossing door
Christus
-maatschappelijk
engagement (1)

perceptie van de buitenkerkelijke Totaal
niet positief
wel positief
abs

%

abs

%

abs

%

11

45,8

13

54,2

24

100

32

58,2

23

41,8

55

100

18

18,9

77

81,1

95

100

(Cramer's V = .34; sign. = .00)
Uit tabel 40 is af te lezen, dat acht op de tien 'zuivere'
aanhangers van evangelisatie als 'maatschappelijk engage
ment' (1) een sterk positieve perceptie van buitenkerkelij
ken hebben. Dat geldt eveneens voor een meerderheid van de
'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'het doen groeien
van de kerk'. Het gaat hier echter om geringe aantallen
respondenten. Een meerderheid van de 'zuivere' aanhangers
van evangelisatie als 'verlossing door Christus' heeft
echter een met-positieve perceptie van buitenstaanders. In
paragraaf 4.5. zagen we dat de respondenten met een nietpositieve perceptie voor 62% dit evangelisatietype afwijzen,
terwijl de respondenten met een sterk-positieve perceptie
van de buitenkerkelijke voor 60% met evangelisatie als
'verlossing door Christus' instemden. Ook hier liggen de
samenhangen voor de respondenten met een 'gemengde' of
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voor hen die wel tot een 'zuivere' keuze kwamen.
Tenslotte beschrijven we de samenhang tussen de 'zuivere'
evangelisatietypen en de veranderingsgezindheid.

TABEL 41: Zuivere evangelisatietypen in tweevoud χ
Veranderingsgezindheid
zuivere
evangelisatie
typen

vera ndering:sgez indheid
hoog
1aag

%

abs
-maatschappelijk
engagement (2)
-ledenwerving

abs

Totaal

%

abs

%

22

19,1

93

80,9

115

100

78

68,4

36

31,6

114

100

(PHI = .50 ; sign. = .00)
De samenhang is sterk. Van de 'zuivere' aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappel^k engagement (2) is twee
derde in hoge mate veranderingsgezind. Van de 'zuivere' aan
hangers van evangelisatie als 'ledenwerving' is viervi^fde
deel niet of weinig veranderingsgezind. Deze samenhang is
konform onze verwachtingen.
Bi] het onderscheid van evangelisatie in drievoud zien we
hetzelfde beeld. De 'zuivere' aanhangers van evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement'(1) zijn voor 86% sterk
veranderingsgezind. De 'zuivere' aanhangers van de beide
andere evangelisatietypen zijn voor ruim 60% niet verande
ringsgezind.
4.7. Samenvatting van de gevonden samenhangen
We kunnen nu de volgende samenvatting geven van de in dit
hoofdstuk beschreven samenhangen. We beperken ons in deze
samenvatting tot de evangelisatietypen in tweevoud.
-Traditioneel gelovigen blijken voor driekwart in te stem
men met evangelisatie als 'ledenwerving'. Driekwart van de
alternatieve gelovigen wijzen deze evangelisatie opvatting
af. Tweederde van hen stemt juist in met evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'. Op hun beurt wijzen twee op de
drie traditionele gelovigen dit evangelisatietype af.
-Sterk heteronome evangelisatiemedewerkers stemmen voor twee
derde deel in met evangelisatie als 'ledenwerving'. Weinig
heteronome evangelisatiemedewerkers wijzen juist in deze
mate dit evangelisatietype af. Zij kiezen in ruime meer
derheid voor evangelisatie als maatschappelijk engagement,
waarvoor de meeste heteronome medewerkers weer niet
geporteerd zijn.
-Zeven van de tien professionals stemmen niet in met evan
gelisatie als 'ledenwerving'. Maar liefst 85% van hen kiest
voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'. Bij de
meerderheid van de vrijwilligers zien we juist hun voorkeur
andersom liggen.
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voorkeur voor de ene of de andere kijk op evangelisatie.
De laag geschoolden kiezen voor tweederde deel voor
evangelisatie als 'ledenwerving' en wijzen voor ruim 60%
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' af. De
hooggeschoolden kiezen voor ruim 60% voor de geëngageerde
vorm van evangelisatie en wijzen voor 70% evangelisatie als
'ledenwerving' af. Bij de middengroep is het aantal
afwijzers en aanhangers voor beide evangelisatieopvattingen ongeveer even groot.
-De beoefenaars van economische beroepen hebben in meerderheid een voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving'. Respondenten met maatschappelijke beroepen wijzen dit
evangelisatietype in meerderheid af. Voor het onderscheid
tussen sociale en technologische beroepen vonden we geen
duidelijke samenhang. De beoefenaars van economische
respectievelijk technologische beroepen wijzen in
meerderheid evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
af. Dit in tegenstelling tot respondenten met
maatschappelijke respectievelijke sociale beroepen.
-Van de groep die een sterk positieve perceptie van buitenkerkelijken heeft stemt een meerderheid in met evangelisatie als 'ledenwerving' en wijst een meerderheid
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' af. Van
degenen met een niet- of zwak-positieve perceptie van de
buitenstaander wijst juist een meerderheid 'ledenwerving'
als evangelisatievisie af en opteert een meerderheid voor de
geëngageerde manier van evangeliseren.
-De veranderingsgezinden stemmen voor tweederde deel in met
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' en ze wijzen
in ruime meerderheid 'ledenwerving' af. Precies andersom
liggen de voorkeurs-verhoudingen voor de m e t ver ander ingsge ζ inden.
-We signaleerden eveneens het ontbreken van een aantal
verbanden. We vonden geen samenhangen tussen de evangelisatievoorkeur enerzijds en de beide privatiserings
aspecten, de positieve godsdienstige socialisatie, de mate
van geloofsdissensus (behalve bij evangelisatie als 'verlos
sing door Christus'), geslacht, leeftijd en urbanisatie
graad anderzijds.
Op grond van de gepresenteerde gegevens kunnen we ook de
'portretten' presenteren van de groepen die 'zuiver' voor
het ene of het andere evangelisatietype kiezen.
De 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als 'ledenwerving'
zijn als volgt gekenmerkt:
Ze bestaan voor ruim 80% uit traditionele gelovigen; voor
bijna 70% uit sterk heteronome individuen; voor meer dan 90%
uit vrijwilligers; voor ruim 60% uit mensen die in hun
ouderlijk gezin weinig geloofsdissensus hebben ervaren; voor
bijna 50% uit personen met een laag opleidingsniveau en
daarbij voor ruim 30% uit mensen met een midden-niveau
opleiding; voor meer dan 75% uit mensen met economische
respectievelijk technologische beroepen; voor bijna 60% uit
evangelisatiemedewerkers met een weinig positieve perceptie
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of weinig veranderingsgezinde mensen.
In contrast met deze groep zijn de 'zuivere' aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappelijk egagement' (2) als volgt
gekenmerkt:
Ze bestaan voor 90% uit alternatieve gelovigen; voor ruim
80% uit met-heteronome individuen; voor ruim 45% uit
professionals; voor ruim 60% uit mensen die in hun ouderlijk gezin veel geloofsdissensus hebben ervaren; voor bijna
60% uit personen met een hoog opleidingsniveau en daarbij
voor bijna 30% uit mensen met een midden-niveau opleiding;
voor meer dan 55% uit mensen met maatschappelijke
respectievelijk sociale beroepen; voor bijna 75% uit
evangelisatiemedewerkers met een sterk positieve perceptie
van buitenkerkelijken; en tenslotte voor 80% uit sterk
veranderingsgezinde mensen.
Op de niet genoemde kenmerken bestaan geen verschillen
tussen de beide groepen 'zuivere' aanhangers: geslacht,
leeftijd, de maten van privatisering, urbanisatiegraad en
mate van positieve godsdienstige socialisatie.
4.8. Bespreking van de gevonden samenhangen
We hebben in dit hoofdstuk een groot aantal samenhangen
weergegeven met de voorkeur voor het ene of het andere
evangelisatietype. De opgave waarvoor we nu staan is deze
samenhangen te interpreteren. We doen dat door ze in een
breder kader te plaatsen. Zo'n breder kader biedt de mogelijkheid de betekenis van de gevonden samenhangen te zien.
Om dit bredere kader aan te geven, maken we gebruik van de
resultaten van enkele godsdienst-sociologische onderzoeken,
die ons inziens voor de gevonden samenhangen relevant zijn.
We beginnen met een studie van Van Putten. Hij heeft in 1966
een onderzoek gedaan naar de verschillen in behoudendheid
tussen Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden. Hij
definieert 'behoudenheid' als "de gezindheid, die zich
laat beschrijven als het verlangen, gedragingen uit het
verleden te kopieren, al dan niet met het bewuste doel, de
bestaande toestand te bestendigen", (p.36) Hij onderscheidt
binnen dit 'moederbegrip' vier categorieën:
gewoontehandelen, conventionalisme, conservatisme en traditionalisme. De laatste omschrijft hij "als de gehechtheid
aan een specifiek samenlevingspatroon, dat zich, zij het
niet overal in gelijke mate, eeuwenlang heeft gehandhaafd,
maar nu grotendeels is verdrongen door het modern-dynamische
cultuurpatroon", (p.40)
Van Putten stelt nu het volgende: De mate van behoudendheid
hangt samen met de mate van sociaal isolement van de betrokken individuen en groepen. Dit sociale isolement hangt samen
met afwezigheid van contact met 'vreemde' cultuuruitingen.
Het sociale isolement manifesteert zich zowel horizontaal
(ruimtelijke afzondering) als verticaal (gemis aan inzicht
in de aanwezigheid en het gebruik van vernieuwingen vooral
in de culturele benedenhelft van de samenleving), (p.62,63)
De auteur schrijft hier vooral over traditionalisme, want
(politiek) conservatisme is meer een zaak van de bovenhelft
van de sociale hiërarchie. Dit 'politiek' conservatisme
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verworvenheden, (p.63,64)
Behoudendheid, zo concludeerde Van Putten,.is meer aanwezig
naarmate het opleidingspeil lager is; Ze is minder aanwezig
bi] bij beoefenaars van vrije beroepen en employee's, in
tegenstelling tot bedrijfshoofden en arbeiders en ze is
meer aanwezig naarmate de leeftijd hoger is.
De onderzoeker ging de samenhang met nog enkele variabelen
na, die in ons onderzoek geen plaats kregen en dus hier niet
vermeld hoeven te worden, (zie pag. 184,185) 1)
Als we vanuit deze bevindingen kijken naar ons onderzoek,
dan zien we dat we duidelijke samenhangen vonden tussen de
voorkeur voor bepaalde evangelisatievisies met
opleidingsniveau en beroepsgroep. Met Van Putten kunnen we
stellen, dat contact met en openheid voor maatschappelijke
en culturele veranderingen intensiever en groter zijn
naarmate het opleidingsniveau hoger is en de beroepssfeer
meer ligt in de maatschappelijke en sociale sfeer. Mensen
met een hogere opleiding en met sociaal-maatschappelijke
beroepen snuiven het snelst nieuwe culturele
ontwikkelingen op en verwerken het eerst deze ontwikkelingen in hun denken en handelen. Zij staan ook meer open
voor maatschappelijke problemen en verhoudingen. Evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' is, vergeleken
met evangelisatie als 'ledenwerving', het nieuwere type, dat
in zichzelf ook open is voor maatschappelijke vraagstukken
en verhoudingen. Evangelisatie als 'ledenwerving' is het
traditionele evangelisatietype. Dat hoort dan ook bij de
lager opgeleiden, die ook elders de dragers van de traditie
zijn. Het sluit tevens aan bij de mensen met economische
of technologische beroepen die in het algemeen op sociaal en
maatschappelijk terrein een meer behoudende opstelling
kiezen.
De lager opgeleiden en de beoefenaars van economische respectievelijk technologische beroepen vormen wat Van Putten
de culturele benedenhelft van de samenleving noemt. Wel moeten we erop wijzen, dat wij geen samenhang met het gegeven
'leeftijd' vonden. We komen hier verderop op terug. Wel
vonden we een sterke samenhang met de kerkelijke positie.
Deze samenhang past in de visie van Van Putten. De professionals hebben over het algemeen een hoog opleidingsniveau, terwijl hun kerkelijk beroep gerekend moet
worden tot de maatschappelijke of sociale beroepen. In hun
voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
spelen deze maatschappelijke factoren een belangrijke rol.
Daarbij komen zij als eersten in aanraking met nieuwere
theologische inzichten, ook op het terrein van de evangelisatie. Vrijwilligers hebben hier per definitie een achterstand bij de professionals. Is hun opleiding laag en hebben
ze een economisch respectievelijk technologisch beroep, dan
hebben ze een dubbele handicap erbij om met nieuwe evangelisatievisies in aanraking te komen en die m hun denken en
handelen te integreren. Zij blijven daarmee de dragers van
het traditionele evangelisatietype 'ledenwerving'.
Als eerste interpretatiepunt kunnen we uit het voorgaande
concluderen, dat het verschil in voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving' of voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' samenhangt met de in de Gereformeer-

-gede Kerken aanwezige 'culturele gelaagdheid'. Van hieruit
betrekken we nu de studie van Van der Zouwen e.a., in onze
bespreking.
Van der Zouwen e.a., deden een onderzoek naar de opvattingen van gereformeerde kerkleden over normen en taken van
de kerk. Zij constateerden, dat conformisme aan oude kerkelijk/godsdienstige normen in de Gereformeerde Kerken weinig
te maken heeft met urbanisatiegraad en opleidingsniveau,
doch wel met leeftijd, de positie in de kerk en de band met
de kerk. (p.42) Als het gaat om de taken van de kerk wordt
de geloofsfunctie (doen verstaan van de bijbelse boodschap,
versterken van het geloofsleven) vrij algemeen aanvaard.
(p.57) Met de maatschappelijke functie (afkeuren van
apartheid en bezit van atoomwapens, het verlenen van
ontwikkelingshulp, het doen aanvaarden van homosexuelen)
ligt dat anders. De kerkleden die dit als een kerkelijke
taak zien zijn over het algemeen:
-beneden de 30 jaar oud;
-hebben middelbaar of hoger onderwijs genoten;
-aanvaarden de 'oude' normen niet of nauwelijks en
conformeren zich daar niet of nauwelijks aan. (p.57) 2)
Nu is dit onderzoek niet zomaar te vergelijken met ons
onderzoek. Wel mogen we aannemen, dat wat Van der Zouwen,
e.a. met de maatschappelijke functie van de kerk bedoelen,
veel overeenkomst vertoont met onze evangelisatie al1;
'maatschappelijk engagement' in samenhang met verandenngsgezindheid. Ook nu valt weer op, dat in ons onderzoek het
verschil in leeftijd geen samenhang oplevert. Na het onderzoek van Van der Zouwen, e.a., is er inmiddels een decennium verlopen,terwijl het onderzoek van Van Putten van nog
oudere datum is. Volgens onze inschatting ¿ijn de tegenstellingen in de Gereformeerde Kerken sindsdien meer toegespitst op de maatschappelijke functie van de kerk. Maar
meer en meer kristalliseert zich ook uit, dat achter het wel
of niet toekennen van maatschappelijke functies aan de kerk
dieperliggende godsdienstige verschillen worden
aangetroffen. Deze diepere verschillen in godsdienstige
oriëntatie zijn niet goed in kaart te brengen door te letten op algemeen geformuleerde geloofsfuncties van de kerk.
Enerzijds graaft ons onderzoek 'dieper' in de godsdienstige
oriëntatie van kerkleden, anderzijds zijn de tegenstellingen wat meer uitgekristalliseerd. Dit laatste kan wellicht
ook verklaren waarom 10 jaar later de leeftijdsfactor geen
kenmerkende rol meer vervult. De tegenstelling tussen traditie en alternatief is nu zover uitgekristalliseerd, dat
alle leeftijdsgroepen voor de keuze staan en die deels gemaakt hebben. Als deze veronderstelling juist is, dan hebben we niet zozeer te doen met het gegeven, dat een nieuwe
generatie een nieuw geluid laat horen en het slechts een
kwestie van tijd is om het oude door het nieuwe vervangen te
zien worden. Doch dan betekent het door ons beschreven beeld
een keuze-situatie. De evangelisatie van de Gereformeerde
Kerken staat voor een tweesprong. Welke weg zullen deze
kerken gaan?
In hun onderzoek hanteren Van der Zouwen e.a., een factor
'dogmatisme'. Deze factor is een combinatie van wat in ons
onderzoek religiocentrisme en heteronomie genoemd wordt. Een
gevoel van afhankelijkheid jegens bepaalde autoriteiten is
dus een aspect van deze factor. Het aanvaarden van 'oude'
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worden als een stuk'conformistisch dogmatisme'. 3)
Met de voorkeur voor evangelisatie hebben in ons onderzoek
de factor religiocentrisme en de factor heteronomie eenzelfde samenhang. Zi] die kiezen voor 'ledenwerving' worden in grote meerderheid door zowel religiocentrisme als
door heteronomie gekenmerkt. Zi] die kiezen voor 'maatschappelijk engagement' hebben eveneens in grote meerderheid deze kenmerken niet. De Gereformeerde Kerken staan in
hun evangelisatiewerk op een tweesprong. Maar de keuze voor
het ene of het andere evangelisatietype hangt samen met
diepgewortelde grondhoudingen en zal daarom niet gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Deze keuze loopt parallel
met het al of m e t aanvaarden van de maatschappelijke functie van de kerk. Sinds het onderzoek van Van der Zouwen
e.a., is de keuze nog steeds omstreden. Het valt daarom niet
te verwachten, dat het uitzetten van een nieuwe evangelisatiestrategie m harmonie en zonder strijd zal kunnen
plaats vinden. Welke prijs zullen de Gereformeerde
Kerken
voor het maken van deze keuze moeten betalen"5
We willen ook stilstaan bij de gevonden samenhang met de
mate van geloofsdissensus. Een groot deel van de aanhangers van evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
geeft aan, dat ze in hun ouderlijk gezin in sterke mate
geconfronteerd werden met afwijkende geloofsopvattingen. Wij
hebben de indruk, dat dit wijst op een breuk met
traditionele geloofsopvattingen, die al in de oudere jeugd
van deze respondenten plaats vond. Daar waar deze breukervaringen met het traditionele geloven hebben plaats gevonden ontstaat bij respondenten de ruimte om de nieuwere
evangelisatievisie over te nemen. Evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' is deze nieuwere visie. Als we in
het volgende hoofdstuk ons causale model gaan ontwikkelen is
deze gevonden samenhang een belangrijk punt van overweging.
Het is riet zozeer de leeftijd, maar deze breukervaring in
het ouderlijk gezin, die van belang is. Het ouderlijk gezin
is bij uitstek de plaats waar de geloofstraditie wordt
doorgegeven of niet.Zo'n breukervaring zal consequenties
hebben met name voor de plaatsbepaling in de omringende
samenleving. Daarop gaan we nu m .
Door sommigen wordt gesteld, dat de naoorlogse periode voor
de gereformeerden gekenmerkt wordt door een toenemende
openheid naar de samenleving. De emancipatiestrijd is met
succes gevoerd. Er kan een andere, meer geïntegreerde
verhouding met de omringende samenleving groeien. Op dit
punt is de inbreng van Thurlings interessant. De kijk op de
samenleving is geen objectief gegeven, maar loopt langs de
sluis van de 'situatie-definitie': het gaat steeds om de
situatie zoals die wordt verstaan, 'gedefinieerd'. In die
definitie van de situatie zijn twee belangrijke momenten te
onderscheiden, nl. de mate waarin men het eigen karakter van
de groep verzoenbaar acht met de omgeving en de inschatting
van de machtsverhoudingen ten opzichte van andere
groeperingen tn de samenleving als geheel. De conclusie
van deze inschattingen van het identiteitsverschil en de
machtspositie zal zich uitdrukken in een attitude ten
opzichte van de sociale omgeving. Deze attitude op haar
beurt zal het feitelijk gedrag bepalen. Combinaties van dit
gedrag vormen strategieën voor de minderheidsgroep. Via
terugkoppelingseffecten kunnen nieuwe situatie-definities
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stategieen. 4)
Toenemende openheid nu betekent, dat de gepercipieerde
identiteitsverschillen als betrekkelijk klem worden ingeschat en de machtspositie als gunstig. Vanuit deze situatie-defimtie ontstaat een stimulans in de richting van
dialoog en samenwerking.
Schat men echter de identiteitsverschillen als groot in,
doch de machtspositie als gunstig, dan opteert men niet voor
dialoog, maar voor een militante of minstens defensieve
houding. De militante houding kan leiden tot strijd, terwijl
de defensieve houding kan leiden tot geslotenheid, tot
zelfgekozen isolement. (Volgens de typologie kan de
machtspositie ook ongunstig worden ingeschat. We laten deze
mogelijkheid buiten beschouwing, omdat ze ons niet als
actueel voorkomt voor de gereformeerden).
Als we nu vanuit deze theorie kijken naar onze onderzoeksgroep, kernleden van de Gereformeerde Kerken, die medewerkers zijn in het evangelisatiewerk, dan kunnen we stellen
dat het traditionele geloven en het alternatieve geloven in
hun contrast twee verschillende identiteitsbelevingen
weerspiegelen. We moeten er wel op attent zijn, dat ze de
twee polen vormen van een dimensie. Er is geen sprake van
een gebroken identiteit, maar wel van een identiteitsspanmng. De afstand tussen de traditionele identiteitspool en de moderne cultuur lijkt groter, dan die tussen de
alternatieve identiteitspool en de moderne cultuur. Er is
dus aanleiding te veronderstellen dat de traditionele gelovigen tot een andere situatiedefinitie komen dan de
alternatieve gelovigen. De samenhangen met de beide evangelisatietypen wijzen daar ook op. Evangelisatie als
'ledenwerving' is in zoverre een militante strategie naar
buitenstaanders, dat men ze tracht te winnen voor de eigen
geloofsovertuiging en voor de eigen groep. Dit is het
voorkeurstype voor de traditionele gelovigen.
De samenhang met heteronomie en het religiocentnstische
element in het religieuze complex wijzen erop, dat er ook
sprake is van een zekere gesloten groepsdiscipline. De
aspiraties gaan ook niet verder dan 'ledenwerving'. Van
veranderingsgezindheid ten opzichte van de sociale omgeving is geen sprake, integendeel. Zo ontstaat de indruk, dat
er meer sprake is van defensiviteit dan van militantie. De
geschatte machtspositie zal derhalve minder gunstig zijn.Dit
kan een doorwerken van de situatie-definitie zijn vanuit een
vorige periode in het van de gereformeerden. Dit beeld past
in de derde emancipatiefase zoals Hendriks die beschreef:
de fase van de bereikte doeleinden. Deze fase wordt beheerst
door angst voor desintegratie en door consolidatie. 5)
Het alternatieve geloven hangt nadrukkelijk samen met een
voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'. De aanhangers van dit evangelisatietype zijn niet of
weinig heteronoom, terwijl ze het religiocentnstische
element in het religieuze complex afwijzen. Dit duidt op
openheid naar de samenleving. Er is ook een sterke samenhang met veranderingsgezindheid. De machtspositie lijkt dan
ook gunstig te worden ingeschat. In evangelisatie als
'maatschappelijk engagement' ontbreken echter de dialogische elementen. In dit evangelisatietype zitten juist
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toch als vri] groot gepercipieerd identiteitsverschil ten
opzichte van de omringende moderne cultuur. Transcendente
elementen zi]n echter m dit evangelisatietype niet
opgenomen.
Evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' lijkt dan ook
het meest op de strategie, die Thurlings aanduidt met 'de
pragmatische doorbraak': "de individuele samenwerking met
andersdenkenden (....) op profane terreinen, waarbij het
levensbeschouwelijke gesprek in hoge mate uitgesloten
blijft, terwijl men tegelijkertijd de informele kring overwegend tot geloofsgenoten blijft beperken", (pag.189,190)
Bij sommigen is er wellicht sprake van een ideologische
doorbraak, dat wil zeggen een samenwerking met andersdenkenden op basis van een profaan-ideologische basis, waarbij de religieuze overtuiging buiten de discussie gehouden
wordt. De ideologische dialoog, waarbij de religie zelf in
discussie gebracht wordt en dus m principe kan veranderen
of worden losgelaten, is in dit evangelisatietype (nog?)
niet aan de orde.
Vanuit deze interpretatie van de gevonden samenhangen kan
met behulp van de theorie van Thurlings wellicht ook duidelijker worden, waarom de samenhangen met de perceptie van
de buitenkerkelijken zo verrassend uit de bus kwamen. We
zetten eerst de onderzoeksresultaten betreffende deze
samenhang op een rij :
De aanhangers van evangelisatie als 'ledenwerving' zouden
naar onze vooronderstelling een met-positieve perceptie van
de buitenkerkelijke moeten hebben. Voor de 'zuivere'.
aanhangers is dit ook het geval. Voegen we hen bij degenen
die ook wel instemmen met het andere evangelisatietype, dan
vinden we juist de tegengestelde samenhang. De aanhangers
van evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' zouden
volgens onze vooronderstelling een sterkpositieve
perceptie van de buitenkerkelijke moeten hebben. Voor de
'zuivere' aanhangers is ook dit het geval. Voegen we nu bij
hen degenen, die ook wel met het andere type instemmen,
dan vinden we ook hier de tegengestelde samenhang. We kunnen
deze gegevens nu als volgt interpreteren. Voor de 'zuivere'
aanhangers van evangelisatie als 'ledenwerving' bestaat de
situatie-definitie uit een als relatief groot ingeschat
identiteitsverschil en een relatief ongunstig ingeschatte
machtspositie. Voor de 'zuivere' aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' bestaat de
situatie-definitie uit een als relatief klein ingeschat
identiteitsverschil en een relatief gunstig ingeschatte
machtspositie. De 'menggroep' neemt op beide momenten van de
situatie een tussenpositie in, maar deze tussenpositie hoeft
op beide momenten niet op gelijke hoogte en ook niet
precies in het midden te liggen. We kunnen de mogelijke
verschillen als volgt visualiseren.
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Identiteistverschll
Machtspositie

relatief klein
relatief gunstig

relatief groot
relatief ongunstig

2

Identiteitsverschil
Machtspositie

relatief klein
relatief gunstig

relatief groot
relatief ongunstig

3

Identiteitsverschil
Machtspositie

relatief klein
relatief gunstig

relatief groot
relatief ongunstig

4

Tdentiteitsverschil
Machtspositie

relatief klein
relatief gunstig

relatief groot
relatief ongunstig

De eerste, mogelijkheid in dit schema staat voor hen die
'zuiver' kiezen voor evangelisatie als 'ledenwerving'. Omdat
zij naast het grote identiteitsverschil ook een ongunstige
machtspositie inschatten hebben zij een minder positieve
perceptie van buitenstaanders. De tweede mogelijkheid
staat voor een deel van de 'menggroep'. Zij voelen zich
redelijk goed thuis bij evangelisatie als 'ledenwerving'
vanwege het als redelijk groot ingeschatte identiteitsverschil, maar ze schatten de machtspositie veel
gunstiger in, waardoor een positieve perceptie van de
buitenkerkelijke mogelijk wordt. Als deze tweede groep nu
wordt samengevoegd met de eerste verandert daardoor de
richting van de samenhang met de positieve perceptie van de
buitenkerkelijke.
De vierde mogelijkheid m het schema staat voor hen die
'zuiver' kiezen voor evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement'. Hun situatie-definitie bestaat uit een als
relatief klein inschatten van het identiteitsverschil en een
als relatief gunstig inschatten van de machtspositie. De
derde mogelijkheid staat weer voor een deel van de
menggroep. Hun situatie-definitie wordt gevormd door een als
redelijk klein inschatten van het identiteitsverschil, plus
een alsnog behoorlijk ongunstig ingeschatte machts- positie.
Als nu deze derde groep 'bijgemengd' wordt,bij de vierde,
slaat met name vanwege dit verschil m inschatting van de
machtspositie de samenhang met de perceptie van de
buitenstaander om van wel positief naar niet positief. En
dit 'bijmengen' is nu precies wat gebeurd is ten opzichte
van de 'zuivere' groepen, toen we onze samenhangen berekenden op grond van door ons gemaakte tweedelingen van alle
respondenten op hun instemmen met of afwijzen van een bepaald evangelisatietype.
We kunnen de hier gegeven interpretatie van de samenhangen
tussen de evangelisatievoorkeur en de perceptie van de
buitenstaander niet bewijzen op grond van onderzoeksresultaten. We hebben de situatie-definitie immers niet gemeten.
We menen echter in deze theorie van Thurlings een goed en
omvattend interpretatiekader gevonden te hebben, waarbinnen
achteraf de gevonden samenhangen begrijpelijk gemaakt kunnen
worden. Slechts een vervolgonderzoek kan hier definitief
uitsluitsel geven. De gevonden samenhangen kunnen wijzen op
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veranderende strategie. Vanuit een vorige periode is er nog
de beleving van een groot identiteitsverschil met de moderne
cultuur en een als betrekkelijk ongunstig inschatten van de
machtspositie, waarin angst voor desintegratie en behoefte
aan consolidatie centraal staan. Dit leidt tot een vri]
gesloten groepsdiscipline, waarbij de evangelisatiestrategie bestaat uit werving voor de eigen leer en de eigen
groep. De verschuiving is gegaan in de richting van
toenemende openheid. In de verschuivende situatie-definitie
wordt het ingeschatte identiteitsverschil kleiner en de
gepercipieerde machtspositie gunstiger. In het contact met
andersdenkenden wordt dan de evangelisatiestrategie die van
de pragmatische doorbraak of mogelijk al die van een ideologische doorbraak. Het stadium van de ideologische dialoog
is echter nog niet bereikt. Integendeel: de verschuiving is
nog gaande en een nieuwe situatie-definitie is nog zeker
geen gemeengoed. Ook dit gegeven wijst erop, dat de keuze
voor de ene of de andere evangelisatiestrategie, met de
daarbij behorende consequenties nog lang niet is uitgekristalliseerd.
We gaan tot slot nogmaals in op de gevonden samenhangen
tussen de evangelisatievoorkeuren enerzijds en de kerkelijke positie en het opleidingsniveau anderszijds. We doen dat
naar aanleiding van een studie van Laeyendecker.
Laeyendecker schreef over het ontstaan van nieuwe religieuze groeperingen. Hij onderscheidde de cultureel onterfden
van de sociaal-economisch onterfden en de
(sociaal-)psychologisch onterfden. "Bij cultureel
onterfden gaat het primair om culturele verschijnselen:
verschillen m de leer, in levensstijl, de rol van nationale
culturen en subculturen." (p.113) In het kader van het
ontstaan van nieuwe religieuze groeperingen schetst
Laeyendecker een pijnlijk dilemma: "het kiezen voor een
bepaalde richting betekent niet zelden onterving van de
andere, en het met-kiezen betekent onvermijdelijk
verstarring. Een versterkende factor is nog dat afsplitsing
naar beide richtingen de identificatie met het overblijvende
in de hand werkt, waardoor de centrifugale tendenzen worden
versterkt", (p.173) 6)
Nu gaat het ons in dit onderzoek niet om het ontstaan van
nieuwe religieuze groeperingen. Wel is uit onze beschrijving duidelijk geworden, dat er door evangelisatiemedewerkers niet eenduidig gedacht wordt over evangelisatie. Er
staan twee evangelisatietypen tegenover elkaar. Deze
evangelisatietypen gaan ieder met een eigen geloofstype
samen. Daarenboven lopen deze scheidslijnen vrij sterk parallel met een aantal onderscheidingen naar sociale kenmerken. Er is dus minstens een potentiële basis voor conflict.
Deze situatie roept derhalve gemakkelijk een keuze-dilemma
op, dat Laeyendecker schetst. Het laat zich ook goed plaatsen, om in dit verband de term 'cultureel onterfden' te
hanteren. Immers de aanhangers van het traditionele geloof
en de voorstanders van evangelisatie als ledenwerving ontberen grotendeels de steun van de professionals en de hoger
geschoolden. Ook de mate van geloofsdissensus is in dit
verband van betekenis. De alternatieve gelovigen en de
voorstanders van evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' hebben in meerderheid in hun jeugd veel ervaring gehad met geloofsdissensus. Vanuit het begrip culturele onterving is onze beschrijving goed te interpreteren. Er is
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p i j n l i j k dilemma m de Gereformeerde K e r k e n .
D a t conflictueuze dilemma, dat uit de door ons gevonden
samenhangen naar voren springt is samenvattend als volgt
w e e r te geven.In de Gereformeerde Kerken zijn twee v e r schillende evangelisatietypen a a n w e z i g , n l . 'ledenwerving'
e n 'maatschappelijk engagement'. Deze twee evangelisatietypen worden gedragen door twee v e r s c h i l l e n d e manieren van
g e l o v e n , de traditionele tegenover d e alternatieve.De d r a a g groep v a n evangelisatie als 'ledenwerving' bestaat uit de
c u l t u r e l e b e n e d e n h e l f t in de Gereformeerde K e r k e n , terwijl
de draaggroep van evangelisatie als 'maatschappelijk e n g a g e m e n t ' gevormd w o r d t door de culturele bovenhelft binnen dit
k e r k g e n o o t s c h a p . De voorstanders van evangelisatie als
'ledenwerving' hebben een gesloten en heteronome grondhoud i n g , terwijl de voorstanders van e v a n g e l i s a t i e als 'maatschappelijk e n g a g e m e n t ' een open en m e t - h e t e r o n o m e attitude bezitten. Ook de s i t u a t i e - d e f m i t i e v a n de aanhangers van
e v a n g e l i s a t i e als 'ledenwerving' v e r s c h i l t van die van de
aanhangers v a n evangelisatie als 'maatschappelijk e n g a gement '.De eersten schatten m tegenstelling tot de laats t e n h e t identiteitsverschil met de m o d e r n e cultuur als
groter in en de machtspositie als o n g u n s t i g e r . A l deze v e r s c h i l l e n zijn nog niet uitgekristalliseerd. Er is volop
verschuiving en b e w e g i n g . Maar de aanhangers van e v a n g e l i satie a l s 'ledenwerving' moeten n a g e n o e g geheel de steun van
p r o f e s s i o n a l s en hoger geschoolden o n t b e r e n , zodat zij
getekend kunnen w o r d e n als de cultureel o n t e r f d e n . E v a n g e lisatie is voor d e gereformeerden een keuzevraag, meer nog
.... een keuzestrijd.

N o t e n b i j hoofdstuk 4: Correlaten v a n de
evangelisatie-typen
1) Van Putten

(1968)

2) Van d e r Z o u w e n , e.a.

(1972)

3) Idem, pag. 61 e n 6 3 . Zie ook vraag 14 tot en met 22
o p p a g . 98 en 99
4) Thurlings
5) Hendriks

(1971) , m e t name hoofdstuk 9
(1971)

6) Laeyendecker

(1967)
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5.1. Inleiding:

naar een modelanalyse

We willen in dit hoofdstuk onze causale modelanalyse
presenteren. In deze paragraaf maken we eerst enkele
inleidende opmerkingen.
Tussen de variabelen van dit onderzoek bestaan allerlei
samenhangen, zo zagen we in het vorige hoofdstuk. We geven
in onderstaand schema het patroon van samenhangen, voorzover
ze groter zi]n dan r = .10. De hier gehanteerde waarden
verschillen van die in het vorige hoofdstuk, omdat we daar
steeds van tweedelingen zijn uitgegaan. De respondenten
werden op in twee ongeveer gelijke helften verdeeld,
waarbij de ene helft meer en de andere helft minder een
bepaald kenmerk heeft. Hier is zo'η tweedeling niet
gehanteerd. De hier gepresenteerde correlaties vormen samen
de correlatiematnx op grond waarvan de modelanalyses
uitgevoerd worden.

SCHEMA 2. Correlaties tussen een aantal variabelen

PM

Toelichting: RK = religieus complex; EL = evangelisatie als
ledenwerving; ЕЕ = evangelisatie als maatschappelijk
engagement; В = positieve perceptie van de buitenkerkelijke;
V = veranderingsgezindheid; PG = gemis aan geloofshulp (op
een aantal levensterreinen); PM = machteloosheid (op een
aantal levensterreinen); Η = heteronomie.
Schema 2 laat zien, dat er een intensief patroon van
relevante verbanden bestaat tussen de daarin opgenomen va-
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patroon van samenhangen. Van de 28 mogelijke correlaties
treffen we er m werkelijkheid 18 aan met een r-waarde
groter dan .10. Daaronder vinden we zelfs een aantal erg
hoge correlaties. Zo is de correlatie tussen RK en H erg
hoog (.78) en vanuit deze beide variabelen is de samenhang
met de evangelisatietypen (EL en ЕЕ) eveneens erg hoog,
evenals die naar V.
Opvallend is ook dat de correlaties tussen RK en EL en
tussen H en EL positief zijn (resp. .76 en .65), terwijl de
correlaties tussen RK en ЕЕ en H en ЕЕ negatief zijn (resp.
-.54 en -.42). Dat wil zeggen dat instemming met het
traditionele geloven of m sterke mate heteronoom zijn,
samengaat met instemming met evangelisatie als ledenwer
ving, doch tegelijk met afwijzen van evangelisatie als
maatschappelijk engagement.
Verder valt op dat traditioneel geloven en heteronomie
samengaan met een meer positieve houding ten opzichte van
buitenkerkelijken (B) en een afwijzen van veranderings
gezindheid (V). Hier sluit evangelisatie als ledenwerving
(EL) zich bij aan. Het onderschrijven van evangelisatie als
maatschappelijk engagement (ЕЕ) gaat daarentegen samen met
een minder positieve houding ten opzichte van buiten
kerkelijken (B) en een grote mate van verandenngsgezindheid (V). Deze samenhangen verrassen ons na na het vorige
hoofdstuk niet.
Nu kunnen we voor het trekken van causale conclusies m e t
zonder meer afgaan op deze correlaties. In deze correla
ties zitten een aantal gegevens tegelijk verwerkt. Een
correlatie bestaat nl. uit de directe samenhang tussen twee
variabelen, uit de indirecte samenhang en uit schijnsamenhang. Zo kan bijvoorbeeld RK indirekt via H samenhan
gen met EL. Deze indirecte samenhang is opgenomen in de
correlatie tussen H en EL. Ook kan bijvoorbeeld de relatie
tussen В en V een schijnrelatie zijn, omdat ze beide corre
leren met RK. Om hier uit te zuiveren is een analyse nodig
van de directe samenhangen.
We zouden de directe samenhangen kunnen onderzoeken door
telkens paarsgewijze de correlaties te bekijken en na te
gaan in hoeverre ze gehandhaafd kunnen worden als we een
derde en/of een vierde variabele constant houden. We zouden
dan echter voor een zeer tijdrovende operatie staan, die wel
een veelheid aan informatie zou opleveren. Doch het is nog
maar de vraag of we zodoende een echt doorzichtig en
hanteerbaar beeld verkrijgen.
Een andere beperking die met correlaties gegeven is, is dat
we wel een samenhang tussen twee variabelen kunnen
vaststellen, maar dat we nog niet weten m welke richting
die samenhang werkt. Zo vonden we een sterke samenhang
tussen ЕЕ en V. Maar de vraag of nu eerst de keuze voor ЕЕ
gemaakt wordt en vervolgens die keuze resulteert in een hoge
mate van V of dat juist andersom iemand eerst in hoge mate
veranderingsgezind wordt en daarom vervolgens kiest voor
evangelisatie als maatschappelijk engagement, is nog steeds
onbeantwoord. En juist deze vraag naar de tijdsvolgorde of
de causaliteit is uitermate interessant. Om deze beide
problemen - de vraag naar de directe samenhangen en de
vraag naar de tijdsvolgorde - op te lossen kiezen we niet
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cBngeduid als elaboratie -, maar voor een andere weg. Op
deze andere weg laten we ons primair leiden door onze
probleemstelling.
5.2. De opbouw van het model
In onze probleemstelling staat de evangelisatie centraal. We
vonden twee evangelisatietypen, nl. EL en ЕЕ. Ze zijn de
afhankelijke of endogene variabelen. Dat betekent dat we
geïnteresseerd zijn in de vraag hoe de keuze voor deze
evangelisatietypen bepaald wordt door de andere variabelen.
Op hun beurt kunnen EL en ЕЕ echter zelf voor bepaalde
variabelen exogeen zijn en hen dus causaal beïnvloeden. We
denken hierbij aan de variabelen В en V. Zij zijn m ons
model endogene variabelen ten opzichte van de beide
evangelisatietypen. Daarbij moet wel bedacht worden dat
ook andere variabelen van invloed kunnen zijn op В en V. We
kunnen het bovenstaande samenvatten in een schema.

SCHEMA 3. Verondersteld patroon van causale relaties

In schema 3 staan de pijlen met vraagteken voor de moge
lijke beïnvloeding van de vier variabelen. Verdere analyse
moet de vraagtekens voorzien van antwoorden.
De m e t m dit schema ingevulde variabelen vormen voor ons
de exogene variabelen. Zij werken echter niet onafhankelijk
van elkaar m op de vier variabelen in ons schema. Ze kunnen direct dan wel indirect op deze vier variabelen inwerken. Ze kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Het is een
ingewikkeld probleem om voor hen onderling de tijdsvolgorde
vast te stellen. Deze overige variabelen zijn RK, H, PM en
PG..De methodiek biedt geen mogelijkheden om de juiste volgorde vast te stellen. Om de juiste volgorde vast te stellen
dienen we de theorie te hulp te roepen. We schreven
hierover al in hoofdstuk 1, paragraaf 7. We geven nu drie
theoretische benaderingen voor de volgorde van de exogene
variabelen. In deze studie werken we de cultuur-histonsche
redenering uit. De overigen hebben illustratieve waarde om
theoretisch dogmatisme te voorkomen.
A. Een cultuurhistorische volgorde
De redenering luidt m het kort, dat het religieuze complex gevormd is in een lang historisch proces, waarin het
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overgedragen. Zo worden mensen gevormd, die vervolgens hun
opstelling in de samenleving bepalen. Vanuit hun ge
loof,hun persoonlijkheid en hun maatschappelijke opstel
ling bepalen mensen hun evangelisatiedoelen. De
invloedsvolgorde van onze variabelen wordt nu: 1. het
religieuze complex (RK)—> 2. heteronomie (H)—* .3. mate van
machteloosheid en mate van gemis aan geloofshulp (PM en
PG)--* 4. evangelisatietypen (EL en EE)--> 5. positieve
perceptie van de buitenkerkelijke (B) en mate van
verandenngsdezindheid (V) .
B. Een psychologische volgorde
De redenering luidt, dat volwassenwording leidt tot een
zekere mate van onafhankelijkheid en van daaruit tot een
eigen keuze van maatschappelijke opstelling. Vanuit de
gekozen maatschappelijke opstelling wordt de persoonlijke
geloofskeuze bepaald. Tussen de generaties is zo in zekere
mate van een traditiebreuk sprake. Een en ander leidt tot
het kiezen voor een bepaald evangelisatietype. De
invloedsvolgorde van onze variabelen wordt nu: 1.
heteronomie (H)—·> 2. mate van machteloosheid en mate van
gemis aan geloofshulp (PM en PG) > 3. religieus complex
(RK)—•» 4. evangelisatietypen (EL en ЕЕ)—•» 5. positieve
perceptie van de buitenkerkelijke (B) en mate van
veranderingsgezindheid (V).
C. Een sociaal-psychologische volgorde
De redenering luidt, dat de mens vooral bepaald wordt door
zijn opstelling in de samenleving. Deze milieu-ervaringen
zijn vormend voor zijn persoonlijkheid. Uit dit geheel komen
de godsdienstige keuzes voort en vervolgens de keuze van
evangelisatietypen. De invloedsvolgorde van onze variabelen
wordt nu: 1. Mate van machteloosheid en mate van gemis aan
geloofs- hulp (PM en PG)—-> 2. positieve perceptie van de
bui- .tenkerkelijke (B) en mate van veranderingsgezindheid
(V)—•> 3. heteronomie (H)—·> 4. religieus complex—•* 5.
evangelisatietypen (EL en ЕЕ). We hebben hier m afwijking
van de twee vorige modellen В en V naar voren geplaatst. В
en V zijn maatschappelijke houdingen en horen binnen deze
redenering dan ook vooraf te gaan aan de andere variabelen.
Onze aandacht gaat uit naar de cultuur-histonsche
redenering. Daarom beginnen we met de analyse van het
cultuur-histonsche model, dat zich hieruit laat afleiden.
5.3. Een cultuurhistorisch model
Om de tijdsvolgorde van de variabelen aan te geven hanteren
we nu een cultuurhistorische redenering. Deze redenering is
uiteraard toegesneden op de gereformeerde groepering waaruit
het overgrote deel van onze respondenten voortkomt.Om de
cultuurhistorische achtergronden van dit model in te kleuren
geven we nu een korte en erg globale schets van een paar
eeuwen gereformeerde kerkgeschiedenis. 1)
Uit de woelige period? van de reformatie met zijn politieke
en godsdienstige verwikkelingen is de 'Nederduitse' of Gere
formeerde Kerk voortgekomen. In October 1571 werd de eerste
officiële synode te Fmden gehouden. Er waren de afgevaardigden uit de vluchtelingengemeenten, maar ook uit Holland.
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leerboek overgenomen. Er werden acht classes ingesteld:
vier voor de vluchtelingengemeenten m Duitsland, drie voor
de zuidelijke en een voor de noordelijke Nederlanden. Regel
werd, dat geen kerk en geen ambtsdrager over de anderen mag
heersen.
In de noordelijke Nederlanden (Holland, Zeeland, Utrecht,
Friesland) vormde de 'Nederduitse' kerk de officiële kerk.
De regenten volgden echter een tolerante lijn. Daarvan
profiteerden de doopsgezinden en de lutherse en in mindere
mate toch ook de katholieken.
Vanaf het begin waren er echter zekere tegenstellinger m de
Nederduitse kerk. Zo waren er de 'rekkelijken', die de leer
minder belangrijk vonden dan de levenswandel. Zij wilden
ook geen inmenging van de kerk in staatszaken. Daarentegen
stelden de 'preciezen' dat alleen een juiste belijdens de
waarborg vormde voor een goed levensgedrag. Zij wilden
vrijheid ten opzichte van de staat voor de belijdende kerk.
De overheden hadden in die tijd grote invloed op de
benoeming van predikanten en op de kerkorde. De kerkorde
varieerde overigens van gewest tot gewest.
Een ander conflict, dat ontstond aan het begin van de 17e
eeuw werd bepaald door twee Leidse hoogleraren, Arminius en
Gomarus. In theologicis ging het conflict vooral om de volgorde van de besluiten in de Raad Gods. De zondeval (Lapsus)
is in beide benaderingen het springende punt. De Remonstranten of Arminianen hingen het infralapsarisme aan. Zij werden
ook wel de benedenvaldnjvers genoemd. Voor hen is de
volgorde in de goddelijke besluiten: eerst wordt het plan
van de schepping opgevat; dan vindt (onvoorzien) het feit
van de zondeval plaats; vervolgens besluit God om Zijn Zoon
naar de aarde te sturen, om zo de weg naar de nieuwe hemel
en aarde vrij te maken. De Contra-Remonstranten of
Gomaristen stonden het supralapsansme voor. Zij kregen de
naam bovenvaldrijvers. Zij zeiden dat God alles al van
eeuwigheid voorzien er bepaald had.
De volgelingen van Arminius dienden bij de staten van
Holland een 'remonstrantie' (betoog, protest) in: "de
bijbel staat boven de belijdenis, de gewestelijke overheid
boven de kerk, het geloof boven de genade". Hun
tegenstanders stelden in 1Ы1 een 'contra-remonstrantie' op
en wilden dat een nationale synode zich over deze kwestie
uitsprak. Stadhouder Maurits koos de zijde van de contra
remonstranten. Oldenbarnevelt werd ter dood veroordeeld en
Hugo de Groot tot levenslang op het slot Loevestein. Op 13
november 1618 begon de synode van Dordrecht. De
remonstrantse leer werd veroordeeld en de 'Leerregels van
Dordrecht' werden afgekondigd. Centraal hierin stonden:
"de goddelijke verkiezing en verwerping, de verlossende
betekenis van Christus' sterven, de verdorvenheid van de
mens en zijn bekering tot God, en de volharding in het
geloof". De inslag van deze geloofsleer was sterk
individualistisch, met nauwelnks oog voor de samenleving en
de menselijke verantwoordelijkheid daarin. De aanzet tot
maatschappelijk engagement die met de lijfspreuk van Calvijn
'Soli Deo Gloria' gegeven was, werd toen nog niet verstaan.
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kerkorde' en de Statenvertaling.
We willen hier ook wijzen op een pietistische onderstroom,
die vanaf het begin aanwezig is geweest binnen het gereformeerde volksdeel. De naam van Gisbertus Voetius kan dan genoemd worden. Hij pleitte voor een 'nadere reformatie' die
zich moest uiten in een permanente levensheiliging. Het ging
daarbij om het methodisch beoefenen van 'godzaligheid' in
soms mystieke termen. Dit gebeurde in gezelschappen, waarin
men bij elkaar kwam om de ervaringen van het innerlijke
leven uit te wisselen en elkaar in het geloof te sterken.
Voetius' volgelingen maakten zich los van de kerk om een
gemeenschap van louter wedergeborenen te vormen.
Wereldmijding, persoonlijke devotie en individuele heiliging
kenmerkten dit conventikel-achtige introverte geloven.
Dit bevindelijke pietisme moet niet verward worden met het
pietisme waaraan o.a. de naam van Zmzendorf verbonden is.
Deze laatste vorm kenmerkte zich eveneens door een sterke
vroomheid, maar was blijmoedig van karakter. Men wilde niet
meer horen van een boetestnjd of van toezicht op de
heiliging. Christus' werk was volbracht en in dit verband
waren de ervaringen van bekeerlingen niet meer belangrijk.
Deze vorm van pietisme ging gepaard met sociale bewogenheid
en een grote mate van zendingsijver. Bij zijn bezoeken aan
Nederland in 1736 en 1746 kreeg Zmzendorf bij de piëtisten
hier echter nauwelijks weerklank.
Drie elementen bleven in de kerkelijke en theologische ontwikkelingen na 1775 bepalend: een confessionele, een
pietistische en een verlichtingstraditie.
In 1796 vond de scheiding tussen kerk en staat plaats,
alhoewel formeel de Nederduitse kerk nooit staatskerk is
geweest.De naam van de kerk werd nu 'De Nederlandse
Hervormde Kerk'. Voor deze kerk bleef echter een grote
staatsbemoeienis bestaan.In 1816 vaardigde Koning Willem I
het 'algemeen reglement' voor de Hervormde Kerk uit. Tegen
dit reglement werden talrijke bezwaren ingebracht, met name
uit zorg over het belijdend karakter van de kerk en omdat
de vrijheid van de plaatselijke kerk, die in artikel 31 van
de dordtse kerkorde was vastgelegd, verloren ging. De
repliek van de commissaris generaal Janssen was, dat het
niet ging om leerstellige verschillen, doch om het besturen
van de kerk.
In de 19de eeuw ontwikkelt zich de Vaderlandse Kerk tot een
vierstromenland vol tegenstellingen en conflicten. Eerst is
er het modernisme. In deze stroming wordt gezocht naar een
harmonie tussen openbaring enerzijds en wetenschap en filosofie anderzijds. Binnen deze stroming klonken geluiden als:
God staat niet tegenover de natuur, veeleer is de hele
natuur m God. Een ingrijpen van God in de natuur, van
buitenaf, is uitgesloten. Christus' bovennatuurlijk
verlossingswerk werd als onmogelijk ontkend; hij was een
mens, zij het 'het ideaal'. Uit deze stroming kwam aan het
begin van de twintigste eeuw de 'Vereeniging voor
Vrijzinnige Hervormden in Nederland' voort.
Deze modernistische stroming riep vele reakties op. Onder
invloed van gelijksoortige Zwitserse, Franse en Duitse bewegingen ontstond het Nederlands Reveil. Protesterend tegen de
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klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften en de bevindeli]kheid van de Nadere Reformatie. Andere aanhangers kregen
oog voor de sociale noden en namen initiatieven om de nood
op te lossen. Tot een sociaal-politiek antwoord kwamen ze
echter niet. In de kringen van het Reveil bestond geen grote
eensgezindheid, met name niet over de vraag of men moest
breken met de kerk of niet. We zien dan ook een opsplitsing
in twee stromingen: de Ethischen en de Confessionelen.
De naam 'Ethischen' is m e t zozeer afgeleid van ethos: gewoonte, zede, alswel van ethos: innerlijk wezen,
levenskern, karakter. Het ging hen om de geloofservaring van
de gehele mens. Belangrijke aandachtspunten waren:
conscientie, geweten, persoon, persoonlijkheid, bekering,
wedergeboorte. De wedergeboorte is een noodzakelijk moment
in de rechtvaardigmaking. Ook wordt een sterk accent gelegd
op de gemeente, dit tegen een te individualistische
geloofswijze.
De 'Confessioneele Vereemging' werd opgericht in 1864. Zij
was een gevolg van de strijd om de belijdenis der kerk. De
invoering van het Algemeen Reglement had deze strijd weer
doen oplaaien. Men wilde handhaving van de Confessie, waarin Christus, en Dien gekruisigd, centraal stond. Ook wilde
men vrijheid voor de plaatselijke kerk om kerkeraadsleden te
benoemen en predikanten te beroepen. De Confessioneele
Vereemging werd de eerste strijdbare richtingsorgamsatie
binnen de Hervormde Kerk.
In 1906 groepeerden zich een deel van de Hervormden in de
'Gereformeerde Bond tot vrijmaking der Nederlandsch Hervormde Kerken'. Zij voelden zich niet thuis bij de confessionelen, omdat ze zich meer verwant voelden met de Nadere
Reformatie. Met name ook het samengaan van anti-revolutionairen en rooms-katholieken m de politiek (de
schoolstrijd) sprak hen niet aan. Met de Kuyperianen waren
ze het niet eens,dat die de Vaderlandse Kerk verlaten
hadden. Als hun doel stelden ze "te komen tot oprichting van
de Hervormde Kerk uit haar diepen val, en tot wederkrijging
van hare plaats in het midden van ons volk, haar vanouds
door den Heere aangewezen, met vasthouding aan de Dordtsche
Kerkorde van 1619".
Van deze vier richtingen in de Hervormde Kerk zijn er dus
drie - de ethischen, de confessionelen en de gereformeerde
bonders - te typeren als reacties op het modernisme.
Daarnaast zien we twee stromingen, die zich typeren als
uittochtbewegingen. De eerste wordt bepaald door een
bewuste keuze voor onkerkelijkheid. Voor deze eerste
buitenkerkelijken sloten de resultaten van de
natuurwetenschappen het geloof uit. Een zelfstandig denkend
mens moest dan ook de kerken beschouwen als hindernissen op
de vooruitgang van de mensheid .
De tweede uittocht begon met de Afscheiding in 1834. 2) De
Afscheiding begon met de 'Acte van afscheiding of
wederkering1. Het ging om afscheiding van de 'synodale
hervormde of liberale kerk' en om wederkering 'tot de
gronden onzer vaderen'. De groepering bestond uit jonge
predikanten, gemeenteleden, Oefenaars' met hun
conventikels, enkele reveilaanhangers en "veel mindergegoede
gelovigen die buiten de zichzelf aanvullende kerkelijke
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krijgen op de predikantsberoeping", zij ondervonden
verstoringen van hun bijeenkomsten, boetes, hechtenis en
inkwartiering van soldaten. Een deel van hen emigreerde.
De Doleantie volgde toen in november 1886 in Amsterdam. Een
aantal predikanten, ouderlingen en diakenen werd afgezet.
Het geschilpunt was de aanneming van belijdenis-candidaten,
die door de modernistische predikanten waren onderricht en
de erkenning van die moderne predikanten (de proponentsbelofte) . Andere kerkeraden en gemeenteleden volgden. Zij
noemden zich dolerend, omdat ze zich van hun kerk en hun
kerkelijke goederen beroofd voelden. Ze hadden alleen het
juk van de synodale hiërarchie afgeworpen. Zij noemden zich
al snel de 'Nederduitse Gereformeerde Kerken'. In 1892 verenigden Afgescheidenen en Dolerenden zich in de
'Gereformeerde Kerken in Nederland'. Een klem deel der
afgescheidenen bleef de'Christelijke Gereformeerde Kerk'
voortzetten.
Ook in de gereformeerde Kerken bleven conflicten niet uit.
In 1926 speelde de kwestie Geelkerken. De synode van Assen
eiste van hem de erkenning dat Genesis 2 en 4 over 'zintuiglijk waarneembare werkelijkheden' spraken. Hij weigerde te
erkennen dat de slang echt gesproken had en werd afgezet.
Tijdens de tweede wereldoorlog ontstond er een dogmatisch
verschil over de doop en een formeel geschil over het kerkrecht. "K. Schilder verzette zich tegen de kuypenaanse
doopopvatting, alsof de doop werd toegediend op grond
van een veronderstelde wedergeboorte van het kind.
Schilder stelde dat de doop Gods beloften verzegelt,
onafhankelijk van enig gegeven in de dopeling." Hij wilde
zich m e t onderwerpen aan de synode en maakte in augustus
1944 zich 'vrij' en beriep zich daarbij op artikel 31 van de
dordtse kerkorde, waarin staat dat een besluit van een
meerdere vergadering niet geldig is, als hij in strijd is
met Gods Woord.
Na dit zeer summiere historische overzicht keren we terug
naar ons cultuur-historische model.
Het beginpunt van de redenering is, dat de traditionele pool
van ons religieuze complex historisch verankerd is. De oorsprong daarvan vinden we terug in de Drie Formulieren van
Enigheid, nl. de Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels. Ze ontstonden m de
16e en 17e eeuw en hebben in de gereformeerde traditie een
belangrijke rol gespeeld. Via de godsdienstige opvoeding in
de gezinnen, via prediking en catechese en via protestantschristelijk onderwijs wordt dit traditionele geloven van
generatie op generatie doorgegeven. Het is dit traditionele
geloven dat nog steeds zijn uitwerking heeft. En ook nu nog
wordt dit traditionele geloven met zijn afhankelijkheidsonentatie, zijn sterke statische kerkbeeld en zijn religiocentnsme via socialisatie aangeboden.
Tegelijk mag aangenomen worden dat de overdracht van een
qeloofscomplex via socialisatie zelden of nooit perfect gebeurt. Er is altijd enige ruimte voor alternatief godsdienstig gedachtengoed. Dat blijkt al uit de kerkgeschiedenis,
waarin melding gemaakt wordt van talrijke godsdienstige en
kerkelijke conflicten. Het is overigens de vraag, hoe diep
deze conflicten de gezinnen raken en de geloofs-overdracht
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steeds in meerdere of mindere mate aangevochten. Zeker in
onze tijd, nu de gereformeerde kerken hun gesloten
groepsopstelling hebben los gelaten, bestaat er ruimte voor
alternatieve denkbeelden. Via scholen, media, de inbreng van
nieuwere theologieen, oecumenische contacten, e.d. wordt het
traditionele geloven geamendeerd.
Deze laatste overwegingen maken het begrijpelijk, dat we m
ons religieuze complex ook de alternatieve pool met de partnerschapsonentatie, het dynamische kerkbeeld en de open
houding jegens de samenleving aantreffen. Maar ook hier hebben we meer met collectieve historische processen te maken
dan met individuele processen. Het gegeven dat we een
religieus complex vonden wijst daarop. Ook deze
godsdienstige alternatieven hebben inmiddels in het
socialisatie-proces hun plaats ingenomen.
Vanuit dit religieuze complex, dat in de godsdienstige
socialisatie wordt overgedragen, worden de kerkleden, en
zeker de kernleden, ook in hun persoonlijkheid gevormd. Een
persoonlijkheidsgegeven wordt gevonden in de factor
heteronomie. Het lijkt plausibel te veronderstellen, dat het
traditionele geloven een sterke mate van heteronomie
bevordert, terwijl het alternatieve geloven heteronomie
tegenwerkt. In onze cultuur-histonsche redenering gaat dan
ook RK vooraf aan H.
De volgende stap m de redenering is, dat maatschappelijke
ervaringen en sociale houdingen mee gevormd worden door het
in de socialisatie doorgegeven en geïnternaliseerde religieuze complex en de ontwikkelde persoonlijkheid. De
godsdienst biedt mensen hulp bij hun kijk op de medemensen
en de samenleving. Maar ze kan daar ook m tekort schieten, geheel of gedeeltelijk. Een heteronome houding maakt
mensen afhankelijk van externe normeringsbronnen. Deze afhankelijkheid kan een steun zijn of mensen juist onmachtig
maken op bepaalde situaties invloed uit te oefenen. De godsdienst en de mate van heteronomie kleuren maatschappelijke
ervaringen in en bepalen mee de in te nemen houdingen. Daar
waar de godsdienst - er volgens de privatiseringstheorie
van Dekker is dat het geval - zich terugtrekt uit het
publieke leven en zich nestelt in en oriënteert op de
privesfeer biedt de godsdienst de mensen geen of onvoldoende
hulp bij hun kijk op de publieke levensterreinen. In zoverre
mensen zich dan ook oriënteren op externe en vooral godsdienstige normeringsbronnen kan dit gepaard gaan met machteloosheidsgevoelens op deze publieke levensterreinen. Ze kunnen godsdienst en heteronomie causale factoren zijn voor
gevoelens van machteloosheid en gemis aan geloofshulp op
politieke levensterreinen. Deze gevoelens van machteloosheid
en gemis aan geloofshulp liggen op het vlak van de
maatschappelijke ervaringen en vormen voortvloeiend uit de
hier weergegeven redenering de volgende schakel in de
invloedsketen.
Achter de zojuist aangegeven invloedsvolgorde - religieus
complex (RK), heteronomie (H), machteloosheid en gemis aan
geloofshulp op een aantal levensterreinen (PM en PG) kunnen we nu de twee evangelisatietypen plaatsen. De keuze
voor het ene of het andere evangelisatietype wordt bepaald
op grond van de wijze van geloven, op grond van het al of
niet zich conformeren aan externe normeringsbronnen en op
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geloofshulp op de meer publieke levensterreinen.
Zo'η keuze voor een bepaald evangelisatietype blijft niet
zonder gevolgen. In de eerste plaats is deze keuze meebepalend voor de perceptie van de buitenstaander. Vervolgens
beïnvloed deze keuze de mate van veranderingsgezindheid.
Naar ons idee gaat de perceptie van de buitenkerkelijke zelf
als beïnvloedende factor nog vooraf aan de mate van
verandenngsgezmdheid. De redenering daarbij is, dat een
meer positieve houding ten opzichte van buitenkerkelijken
een grotere mate van veranderingsgezindheid zal bewerken.
Een minder positieve houding naar buitenstaanders kan,
omdat daarvan mogelijk een bedreiging uitgaat, minder
ruimte bieden voor veranderingsgezindheid.
Op grond van onze cultuur-historische redenering kunnen we
de aangegeven variabelen als volgt in een model van
invloeds-ketens plaatsen.
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De invloedslijnen lopen in dit model van links naar rechts
en niet omgekeerd. Dat de lijnen zo lopen is overigens geen
empirisch feit, maar een theoretisch beredeneerde conditie
die wi] aan dit model opleggen. Vanuit RK kunnen invloeden
uitgaan naar alle 7 overige variabelen m dit model. Vanuit
H kunnen nog 6 invloedsli]nen uitgaan, omdat er 6 variabelen
rechts van H in het model geplaatst zijn. Vanuit PM zi]n 4
invloedsli]nen mogelijk (want PG ligt niet rechts van PM,
doch op gelijke hoogte). Vanuit EL en ЕЕ ieder twee en
vanuit В is slechts een invloedslijn mogelijk, terwijl V
alleen maar invloed kan ondergaan, doch zelf in dit model
geen invloed uitoefent. In totaal bevat dit model dus 26
mogelijke directe invloedslijnen. Zolang we al deze
invloedslijnen open houden, spreken we van een volledig
model (full-model).Daarmee vormen de invloedsketens nog een
complex gegeven.
Dit model heeft het opgelegde karakter, dat invloedslijnen
alleen van links naar rechts kunnen lopen. Het lijkt plausi
bel, ook al accepteren we in grote lijnen de cultuurhisto
rische redenering, dat er toch zekere invloeden m omgekeer
de richting bestaan. Zo kan het zijn, dat iemand geheel
volgens ons model komt tot een keuze voor evangelisatie als
maatschappelijk engagement (ЕЕ) . Een gevolg daarvan zou dan
kunnen zijn, dat hij, nu hij deze keuze gemaakt heeft en in
de praktijk brengt, zijn geloven des te sterker in alterna
tieve richting gaat verstaan en beleven. Dergelijke 'boemerang'-effecten krijgen m dit model geen ruimte. Vanuit deze
overweging hanteren we juist de term invloedslijnen en spre
ken we liever niet over causaliteit. Causaliteit is een zeer
strikt begrip. We willen op dit punt bescheiden formuleren.
We willen niet meer pretenderen dan het plausibel maken van
de voornaamste invloedsrichtingen. Overigens is het geen
nieuw gegeven in de sociale wetenschappen dat empirische
constateringen een relatieve betekenis hebben. Onze model
analyse zal in dit opzicht andere onderzoeksresultaten niet
overtreffen.
In de volgende paragraaf geven we nu de resultaten weer van
de analyse van het zojuist beschreven cultuurhistorische
model. De te beantwoorden vraag is daarbij of ons cultuur
historische denkmodel redelijk overeenkomt met de empirie,
zoals die door ons werd waargenomen.
5.4. De analyse van het cultuur-histonsche model
Een van de uitdagingen van de model-analyse is het vinden
van een zo zuinig mogelijk model. Met zo zuinig mogelijk
wordt bedoeld, een model te vinden, dat zo weinig mogelijk
invloedslijnen bevat en toch voldoet aan de methodische
eisen, die gesteld mogen worden aan een adequate weergave
van het feitenmateriaal. Vooraf zij opgemerkt, dat we de
variabele PM uit het model hebben verwijderd, omdat deze
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variabele opleverde. Voor de methodische gegevens verwijzen
we naar bijlage 4. De analyse leverde het volgende model op:

SCHEMA 5. Het cultuur-historische model

In dit model zijn 13 van de 20 mogelijke directe invloedslijnen aanwezig. Tussen EL en ЕЕ is een extra wederkerige
invloedslijn opgenomen, of technisch uitgedrukt: ze zijn
partieel geordend.
Opvallend m dit model is de dominante plaats die RK
inneemt. Dat vanuit RK een sterke invloedslijn loopt naar H
is niet verwonderlijk, omdat in ons model geen
tussenliggende variabelen zijn opgenomen. De directe
invloed is dan ook gelijk aan de gevonden correlatie. Veel
verklarend gewicht willen we aan deze uitkomst niet
toekennen. De directe invloed van RK naar PG is betrekkelijk
gering. Anders ligt het met de directe invloeden van RK naar
de beide evangelisatietypen EL en ЕЕ. Deze directe invloeden
zijn zeer sterk. Hun waarde is zelfs groter dan de gevonden
correlaties.
Op grond van ons model kunnen we constateren, dat de invloed
van RK op de keuze voor een van de evangelisatietypen zeer
sterk is. Respondenten die instemmen met het traditionele
geloven zullen daarom voor evangelisatie als 'ledenwerving'
gaan kiezen, terwijl evangelisatiemedewerkers die
alternatieve geloofsopvattingen huldigen voor
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' zullen
kiezen. Hoe beslissend voor deze keuze tussen de
evangelisatietypen de positie binnen het religieuze complex
van de respondenten is, blijkt temeer als we signaleren dat
vanuit H geen directe invloed op deze evangelisatietypen
uitgaat.
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wordt veroorzaakt doordat zowel heteronomie als de evangelisatietypen sterk samenhangen met het religieuze complex.
Heteronomie bepaalt dus niet de keuze voor het ene of het
andere evangelisatietype. Heteronomie staat voor de trouw
aan kerkelijke, godsdienstige of sociale voorschriften. De
lezer die dacht dat de aanhangers van de meer traditionele
evangelisatie als 'ledenwerving' tot hun keuze komen door
hun heteronome houding ten opzichte van kerkelijke en
godsdienstige voorschriften, komt bedrogen uit. Er is ook
geen sprake van dat zij die zich meer onafhankelijk opstel
len ten opzichte van kerkelijke en godsdienstige voorschrif
ten daarom voorkeur hebben voor de meer moderne
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'. Nogmaals:
er is geen enkel causaal verband tussen heteronomie en de
beide evangelisatietypen.
Ook PG oefent weinig invloed uit op deze keus. We vinden
alleen een lichte directe samenhang tussen PG en ЕЕ. Deze
lichte invloed had zelfs uit zuinigheidsoverwegingen nog weg
gelaten kunnen worden. Dat we niet tot deze weglating hebben
besloten, komt omdat in een aantal subgroepen-analyses
deze invloedslijn niet gemist kan worden. Deze subgroe
pen-analyses rapporteren we in paragraaf 5.7. Hier kunnen we
volstaan met de algemene conclusie, dat in het
cultuur-histonsche model de score op het religieuze
complex van grote invloed is op de keuze voor het ene of
het andere evangelisatietype.
Aan deze conclusie kan worden toegevoegd dat er ook een
directe wederkerige samenhang bestaat tussen de beide evan
gelisatietypen. Het opvallende is, dat deze wederkerige
beïnvloeding positief is (+.15), terwijl de correlatie
negatief was (-.24). Het verschil is .39. Dit verschil is de
schijn-correlatie, veroorzaakt door RK, dat met beide
evangelisatietypen samenhangt. Op zich genomen verdragen de
beide evangelisatietypen elkaar redelijk. Daarmee wordt het
beeld van een negatief verband tussen de beide
evangelisatietypen, dat in paragraaf 3.2. werd opgeroepen,
gecorrigeerd. Hier wordt duidelijk, dat 'ledenwerving' als
evangelisatiedoel, 'maatschappelijk engagement' niet
uitsluit. Als we in de evangelisatieliteratuur deze
tegenstelling in in zwart-wit-termen beschreven zien, kunnen
we nu stellen, dat daar geen empirische gronden voor
aanwezig zijn. Aanhangers van het ene evangelisatietype
wijzen niet het andere evangelisatietype af. Als er al
antagonistische verschijnselen tussen de aanhangers van
beide typen bestaan, worden ze 'geïmporteerd' vanuit het
verschil in geloven, vanuit RK.
Tot zover de directe beïnvloeding van de beide
evangelisatietypen. Nu richten we onze aandacht op В en V.
De perceptie van de buitenkerkelijke wordt direct beïnvloed
vanuit RK, ЕЕ en PG. De directe invloed van RK op В is de
sterkste. Deze directe invloed is positief. D.w.z. dat het
traditioneel geloven een meer positieve en een alternatief
geloven een minder positieve houding ten opzichte van
buitenstaanders bevordert. Onze verwachtingen waren
anders.
Voorstanders van het evangelisatietype maatschappelijk enga
gement blijken vanuit deze evangelisatiekeuze ook te komen
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directe invloed is wat lager dan de correlatie, maar blijft
negatief van teken.Onze vooronderstelling dat juist deze
respondenten een positieve kijk op buitenkerkelijken
zouden hebben, wordt niet bevestigd, doch blijkt in zijn
tegendeel te verkeren en dit ondanks de bespiegelingen over
gelijkwaardigheid en solidariteit ten opzichte van
buitenstaanders die voorstanders van dit evangelisatietype
in hun geschriften ten beste geven.
Een verklaring voor deze ontdekking is niet gemakkelijk te
geven. Het zou kunnen zijn dat maatschappelijk engagement de
betrokkenen in conflictsituaties brengt, waardoor het beeld
van buitenstaanders minder rooskleurig wordt.
Veronderstelling van deze verklaring is wel, dat
maatschappelijk engagement niet louter theorie, maar ook
practijk is. Het kan ook zijn, dat onvrede over
maatschappelijke verhoudingen debet is aan de voorkeur
voor dit evangelisatietype. En onvrede over maatschappelijke
verhoudingen veronderstelt ook een minder positieve
perceptie van tal van personen. Gegevens ontbreken hierover
echter m ons onderzoek, zodat deze mogelijke verklaringen
achteraf speculatief van aard zijn.
Ook loopt er een directe invloed van PG naar B. Dat
betekent, dat respondenten die in sterke mate geloofshulp
missen op een aantal levensterreinen daardoor minder
positief staan ten opzichte van buitenstaanders, terwijl het
m e t - of minder missen van geloofshulp een positieve
opstelling tegenover met-christenen doet innemen. Gemis aan
geloofshulp maakt het leven van een gelovige moeilijker en
dit minder gemakkelijk als gelovige in het leven staan zet
zich als reaktie om in een minder positieve perceptie van
buitenstaanders.
We willen nu stilstaan bij de directe invloedslijnen die in
deze model-analyse geen plaats kregen. Zo gaat er geen invloed uit van EL naar B. De aanhangers van dit
evangelisatietype kan geen minder positieve houding naar
buitenstaanders worden toegekend. De gevonden correlatie
blijkt een schijnverband te zijn. Dit resultaat betekent ook
hier het weerleggen van onze vooronderstelling. Alle
bespiegelingen in de evangelisatieliteratuur van dit
evangelisatietype over zonde, zedelijk verval en
normloosheid zetten zich niet om m een negatieve houding
ten opzichte van met-gelovigen. Het zou kunnen zijn, dat
voor evangelisatie als 'ledenwerving' buitenkerkelijken
potentiële leden zijn. Voor voorstanders van evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement' is dit niet het geval en
buitenkerkelijken zijn als zodanig voor hen ook nog geen
medestanders. Het blijft in deze echter gissen.
Ook de correlatie tussen H met В bevat geen directe invloed
vanuit deze variabele met B. We onderstrepen deze constate
ring even. Aan modale kerkleden met een sterk heteronome
grondhouding wordt nogal eens een gesloten of negatieve hou
ding tegenover andersdenkenden toegeschreven. In ons onder
zoek blijkt hiervan voor de onderzochte kernleden niets. Het
zich onderwerpen aan externe normen, aan kerkelijke en
godsdienstige voorschriften, aan sociale controle, e.d. im
pliceert niet, dat medewerkers in de evangelisatie dan oOk
minder positief aankijken tegen buitenstaanders. Voor de
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niet bepalend.
De variabele V wordt volgens onze model-analyse door vi]f
variabelen direct beïnvloed. De verklaring van veranderingsgezindheid blijkt gevonden te moeten worden in een vrij
complexe samenhang van factoren. De drie variabelen RK, H en
ЕЕ oefenen een ongeveer even sterke directe invloed uit op
V. Traditioneel geloof en heteronomie remmen
veranderingsgezindheid af. Alternatief geloof en de
voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' bevorderen veranderingsgezindheid.
Een lichtere mate van invloed gaat uit van PG en B. Gemis
aan geloofshulp versterkt iets veranderingsgezindheid, ter
wijl een positieve perceptie van buitenkerkelijken verandenngsgezindheid iets afremt. Dit laatste resultaat is weer
in strijd met onze verwachtingen. We veronderstelden, dat
een positieve perceptie van de buitenkerkelijke meer
ruimte zou bieden om veranderingen voor te de
buitenkerkelijke juist meer tevredenheid met de status quo
indiceert. Hoe het ook zij, dit resultaat van onze model
analyse is voor ons opvallend. Tenslotte zien we dat EL geen
invloed uitoefent op V, terwijl wij juist verondersteld
hadden, dat aanhangers van dit evangelisatietype niet, of
in geringe mate, veranderingsgezind zouden zijn.
Naast de directe invloeden zijn er ook indirecte invloeden.
Ze zijn niet in het model ingetekend, omdat het model daar
door te onoverzichtelijk wordt. De voornaamste is een indi
recte invloed van RK naar V van -.34. Deze indirecte invloed
loopt grotendeels via H en via ЕЕ. Daarnaast zien we een in
directe invloed van RK naar В van .10, die grotendeels loopt
via ЕЕ.
Tenslotte lopen er twee indirecte invloedslijnen van RK naar
EL en ЕЕ van resp. -.19 en +13. De indirecte invloed van EL
loopt via ЕЕ, en die naar ЕЕ via EL. Deze indirecte
invloeden zwakken de directe iets af. Overigens bevestigen
deze indirecte invloeden de dominante plaats die RK in dit
model inneemt, maar veranderen ze nauwelijks het beeld, dat
we tot nu toe schetsten.
5.5. Het psychologische model
Voordat we dieper ingaan op het cultuur-historische model
schetsen we de resultaten van de twee genoemde
alternatieven. Als eerste in deze paragraaf het
psychologische model. In dit model beginnen we onze
redenering met de mate van afhankelijkheid of heteronomie
die mensen in hun persoonlijkheidsontwikkeling bereikt
hebben. Vanuit dit gegeven wordt mede bepaald, in hoeverre
ze op een aantal levensterreinen zich machteloos voelen, dan
wel geloofshulp missen. Op grond van een zwakke of sterke
heteronome grondhouding en de ervaringen van
machteloosheid en gemis aan geloofshulp wordt de wijze van
geloven gevormd, hetgeen vervolgens weer leidt tot een
bepaalde evangelisatievoorkeur. De perceptie van de
buitenstaander en de mate van veranderingsgezindheid zijn op
hun beurt weer afhankelijk van de evangelisatievoorkeur.
ledere volgende generatie komt in deze redenering tot andere
keuzes binnen de causaliteitsketen persoonlijkheid—> maat
schappelijke ervaring
•} geloofsbeleving. De volwassenwor-
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ditiebreuk tussen de generaties. De rapportage van dit
alternatief houden we kort. We beogen niet meer, dan het
schetsen van een mogelijk alternatief voor het
cultuur-historische model. We geven meteen de uitkomst van
het toevoegings-en weglatingsproces voor directe
invloedenslijnen in onderstaand model.

SCHEMA 6. Het psychologische model

Als we deze uitkomsten vergelijken met die van het cultuur
historische model, dan valt in de eerste plaats de overeen
komst op. Alle directe invloeden naar de variabelen EL, ЕЕ.
В en V komen m dit model in precies dezelfde sterkte terug,
op een uitzondering na. De uitzondering is de directe in
vloed van PG naar ЕЕ, die hier wegvalt. De verschillen zijn
beperkt tot de omkering van de directe verbanden tussen H en
RK en tussen PG en RK.
De indirecte invloeden vanuit RK naar EL en ЕЕ vinden we ook
nu weer terug (resp. -.09 en +.12). Dat geldt ook voor de
indirecte invloed van RK via ЕЕ naar V, zij het dat deze in
dit model lager uitvalt (-.16). Ook de indirecte invloed van
RK naar В via ЕЕ vinden we terug. (.13). Tot zover levert
dit psychologische model niet veel andere informatie op.
Maar in dit model signaleren we wel een aantal indirecte
relaties vanuit H. Er is een indirecte invloed vanuit H naar
EL van .59. Deze indirecte invloed loopt via RK (.65) en
wordt weer afgezwakt door een indirecte invloedsstroom via
RK en ЕЕ (-.08). Ook is er een indirecte invloed van H op ЕЕ
van -.42. Deze invloedslijn loopt ook via RK (-.51) en wordt
afgezwakt door een indirecte invloedsstroom via RK en EL
(.10). Daarnaast is er een indirecte invloed van H op В van
.32. Deze indirecte invloed loopt voor een groot deel via RK
(.22), maar deels ook via RK en ЕЕ (.12). Tenslotte is er
een indirecte invloed van H op V van -.34. Ook deze
indirecte invloed loopt grotendeels via RK (-.21) en deels
via RK en ЕЕ (-.12)
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model minder verklarende kracht heeft dan het
cultuur-historische, nl. 65% tegenover 82%. Overigens is een
verklarende kracht van 65% niet gering. Een
ontwikkelings-psychologische redenering behoeven we daarom
niet als onjuist af te wijzen. Maar m het
cultuur-historische model ontbreekt weinig van de informatie
die het psychologische model verschaft.
5.6. Het sociaal-psychologische model
In het sociaal-psychologische model wordt de causaliteitsketen bepaald door de volgorde van ervaringen in het sociale
milieu, waardoor de persoonlijkheid gevormd wordt van het
individu die tenslotte zijn godsdienstige overtuiging
bepaalt. Sociale ervaringen vinden hun neerslag in gevoelens
van machteloosheid en gemis aan geloofshulp, maar ook in
de perceptie van buitenstaanders en m een mate van
veranderingsgezindheid. Deze in wisselwerking met het
sociale milieu gevormde attitudes zijn bepalend voor het
al of niet innemen van een heteronome grondhouding. Deze
attitudes en grondhouding bepalen de geloofswijze van de
betrokkenen, van waaruit de keuze voor het ene of het andere
evangelisatietype tot stand komt. We presenteren nu ook
direct de uitkomsten van onze modelanalyse.

SCHEMA 7. Het sociaal-psychologische model

.12

Als we dit model vergelijken met het cultuur-historische
model, dan zien we een totaal verschillend diagram. Toch is
er een belangrijke overeenkomst, nl. dat ook nu RK de groot
ste directe beinvloeder is van EL en ЕЕ. Alleen ЕЕ wordt nu
mede bepaald door V en B. Het totale model biedt echter
weinig verklaring vergeleken met de vorige twee modellen. De
verklaarde vanantie voor het hele model is slechts 13%.
Vanwege dit lage percentage is geen aanleiding voorhanden
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te kennen.
5.7. De subgroepen-analyse:
historische model

de robuustheid van het cultuur-

We werken nu verder met het cultuur-historische model
teneinde na te gaan of het weerlegd kan worden. Om de
geloofwaardigheid van dit model verder uit te proberen
hebben we een subgroepen-analyse uitgevoerd. De redenering
die we daarbi] volgden is, dat de houdbaarheid van het
cultuur-historische model toeneemt, als we kunnen aantonen,
dat dit model ook wordt aangetroffen in allerlei relevante
subpopulaties. Daartoe hebben we in totaal 23 subgroepen
onderscheiden:
-mannen versus vrouwen;
-respondenten uit steden en dorpen;
-jongeren en ouderen, met 40 ]aar als scheidslijn;
-respondenten met een lager, een midden en een hoger opleidingsniveau;
-professionals, ex-ambtsdragers, evangelisatiemedewerkers
met en zonder andere kerkelijke taken;
-economische beroepsoefenaars versus maatschappelijke
beroepsoefenaars, een onderscheiding naar arbeidssector;
-beoefenaars van technologische beroepen versus beoefenaars
van sociale beroepen, een onderscheiding naar structuur
van het beroep;
-respondenten met een sterke, een doorsnee en een zwakke
positief-kerkelijke socialisatie in hun ouderlijk gezin;
-respondenten met een sterke, een doorsnee en een zwakke
mate van geloofsdissenaus in hun ouderlijk gezin.
Als het cultuur-historische model voor deze subgroepen
afzonderlijk ook geldig is, mogen we aannemen dat we met
een robuust model te maken hebben. In de onderstaande
tabel vinden we de resultaten van de toetsen voor de
onderscheiden subgroepen.
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voor 2 3 subgroepen
groep

kenmerk

categorie

good
ness
tDf fit

R2

X2

Ρ

N

alle respondenten .94

.82

10,7

.15

412

man
vrouw
stad
dorp
jong
oud
laag
midden
hoog
professionals

.86
91
.91
.91
.87
.95
.95
.96
.84
.61

.85
.76
.84
.74
.80
.84
.65
.73
.86
.88

11,0
7,9
7,5
11,8
10,3
5,7
5,3
2,2
13,9
13,3

.14
.34
.38
.11
.17
.57
.62
.95
.05
.06

267
145
141
271
189
223
142
125
140
79

.76

.82

8,6

.29

64

.74

.76

15,8

.03

83

.95

.75

7,1

.42

146

.96

.73

6,8

.45

277

.88

.86

9,0

.25

135

.97
.82
.84

.72
.88
.83

5,8
8,9
10,2

.57
.26
.18

263
149
155

.96
.76
.94

.84
.84
.76

2,7
12,3
8,4

.91
.09
.30

170
87
220

.78
.58

.85
.88

9,7
16,8

.21
.02

97
95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

geslacht

11
12

(ex)ambtsdragers
vrijwilligers met
andere taken
vrijwilligers zo
der andere taken
arbeidssec- economische
beroepen
tor
maatschappelijke
beroepen
structuurtechnologische
aspect
beroepen
sociale beroepen
godsdiensti zwak positief
ge sociali
satie
midden positief
sterk positief
zwak
geloofsdissensus
midden
sterk

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

urbanisatie
leeftijd
opleiding
kerkelijke
positie

aantal vrijheidsgraden chi-quadraat:
gemiddelde goodness of fit: .86
Uit deze tabel is af te lezen, dat we voor de 'goodness of
fit', of de mate van passendheid van het model in 6 van de
23 subgroepen laag uitkomen. We houden hierbij de hoge eis
aan, dat de 'goodness of fit' minstens .80 moet zijn. Drie
van deze subgroepen hebben met de kerkelijke positie te
maken. Twee met de mate van geloofsdissensus. Tenslotte een
met een sterke mate van positieve socialisatie. Opvallend is
dat voor al deze subgroepen het aantal respondenten onder de
honderd zit. Voor de overige 17 subgroepen levert het
kultuur-historische model een acceptabele of zelfs goede
'fit'.

Een tweede vergelijking is gegeven met de verklaarde
variantie (R2) van het cultuur-historische model per
subgroep. In 9 van de 23 subgroepen ligt deze verklaarde
variantie onder de 80%. Voor de subgroep van respondenten
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zelfs slechts 65%. Voor de overige 14 subgroepen levert het
cultuur-histonsche model een hoge verklaarde vanantie op.
Een derde vergelijking vinden we in de chi-quadraat-toets
(X2) samen met de daarbij behorende betrouwbaarheidsmarge P.
De laatste waarde moet gelijk zijn aan of groter zijn dan
.05, immers dan komen model en empirie zeer waarschijnlijk
overeen. Twee subgroepen voldoen hier m e t aan, ni.: 'de
vrijwilligers in de evangelisatie met andere kerkelijke
taken' en de respondenten met een hoge mate van
geloofsdissensus in hun ouderlijk gezin. Voor 21 subgroepen
komt het cultuurhistorische model overeen met de empirie.
Een complicatie bij deze drie vergelijkingen is, dat de
moeilijkheden niet parallel lopen. Voor 9 subgroepen
constateren we geen problemen met zowel de 'fit' als de
verklaarde vanantie, als de X2-toets. Binnen deze
subgroepen handhaaft zich het cultuur-histonsche model
perfect. Deze subgroepen zijn:
-de mannelijke respondenten;
-de respondenten uit de steden;
-de jongeren en de ouderen;
-de respondenten met een hoog opleidingsniveau;
-de respondenten met maatschappelijke beroepen;
-de respondenten met sociale beroepen;
-de respondenten met een zwakke en de respondenten met een
gemiddelde mate van positieve kerkelijk-godsdienstige soci
alisatie in het ouderlijk gezin.
In θ subgroepen is de verklaarde vanantie enigszins lager,
te weten:
-de
-de
-de
-de
-de
-de
-de

vrouwelijke respondenten;
respondenten uit de dorpen;
respondenten met een opleiding op lager en midden-niveau;
evangelisatiemedewerkers zonder andere kerkelijke taken;
respondenten met economische beroepen;
respondenten met technologische beroepen;
respondenten met een zwakke mate van geloofsdissensus.

We zouden de modellen voor deze subgroepen wel kunnen verbe
teren door het weglaten of toevoegen van een directe
invloedslijn, maar we zouden dan per subgroep een andere
oplossing moeten kiezen. Daarmee verlaten we echter de
robuustheidtoets waar het ons hier om begonnen is. We
volstaan met de constatering, dat we voor 17 van de 23
subgroepen geen problemen hebben met de robuustheid van
het totale model, als we de toetsresultaten bekijken. Het
cultuur-histonsche model manifesteert zich, ongeacht het
verschil naar geslacht, naar leeftijd, naar
urbanisatiegraad, naar opleidingsniveau en naar beroep.
Aan manco's ten aanzien van de 'fit' van het model of de X2toets of beide, tillen we wel zwaar. De X2-toets geeft zelfs
een hard criterium in handen. Het model doorstaat de toets
wel of niet. De 'fit' geeft meer gradaties, maar de waarde
wordt toch minder acceptabel als ze onder de .80 komt. Voor
6 subgroepen moeten we stellen, dat het cultuur-histonsche
model geen goede oplossing biedt voor het beinvloedingsverband tussen de variabelen. We noteerden reeds, dat het in
deze gevallen steeds gaat om subgroepen met minder dan 100
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aantal respondenten van een subgroep is, hoe gemakkelijker
afwijkingen van een algemene trend kunnen voorkomen.
Anders gezegd: het is statistisch moeilijker een
representatief beeld van een populatie te krijgen naarmate
de steekproef kleiner wordt.
De kerkelijke positie, de positieve godsdienstige socialisa
tie en de ervaring van geloofsdissensus tasten de
robuustheid van het cultuur-histonsche model aan. We zouden
voor deze subgroepen wel goede modellen kunnen bereiken door
bepaalde directe invloedslijnen weg te laten en/of andere
toe te voegen. Zo zou voor de drie subgroepen die
verschillen naar de mate van geloofsdissensus een passend
model gevonden worden als we de directe relatie tussen PG en
ЕЕ weglaten en de directe relatie van H naar В opnemen. We
zijn dan echter niet meer bezig met het beantwoorden van de
robuustheidsvraag van het cultuur-histonsche model, maar
met het ontwikkelen van passende modellen voor
verschillende subgroepen. Tegelijk geven deze aanpassingen
ons niet veel aanknopingspunten om een cultuur-historisch
model te herleiden, dat voor alle 23 subgroepen aan de
eisen voldoet. Om de problemen met de subgroepen naar
kerkelijke positie op te lossen zijn namelijk andere
aanpassingen nodig. Voor de professionals zou het opnemen
van de directe relatie van H naar EL en/of het weglaten van
de directe relaties van H en В naar V tot een passend model
lelden. Voor de (ex-)ambtsdragers zou het opnemen van de
directe relatie van H naar EL eveneens verbetering geven,
maar zou daarnaast het weglaten van de directe relatie van
PG naar В overwogen kunnen worden. Voor de vrijwilligers met
andere taken is het opnemen van de directe relatie van EL
naar V een grotere verbetering dan die van H naar EL,
terwijl hier ook het weglaten van de directe relatie van H
naar V tot een passend model kan leiden. Voor de
vrijwilligers zonder andere taken is het model al passend.
We gaan op de verbeteringen van de modellen voor de subgroe
pen niet verder in. We volstaan met de conclusie, dat voor
17 van de 23 subgroepen het cultuur-histonsche model, zoals
we dat hierboven gepresenteerd hebben, een verklaringsmodel
biedt, dat zich op hoog niveau handhaaft.
5.8. De subgroepen-analyse: de onderlinge verschillen
De laatste stap in onze subgroepen-analyse voor het cultuur
historische model is, na te gaan of de indeling in
subgroepen volgens een aantal sociologische kenmerken
significante verschillen opleveren in de sterkte van de
directe en de indirecte samenhangen. Uit deze vergelijking
kunnen we afleiden of deze kenmerken van invloed zijn op de
invloedsmechanismen binnen ons cultuur-historisch model of
niet. We gebruiken ook hier de X2-toets. In onderstaande
tabel zijn de toetsresultaten weergegeven.
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aantal subgroepen
Vergelijking
-

mannen met vrouwen
steden met dorpen
jongeren met ouderen
laag met midden met hoog opleidings
niveau
economische met maatschappelijke
beroepen
technologische met sociale beroepen
professionals met ambtsdragers, met
vrijwilligers met en met vrijwilligers
zonder andere kerkelijke taken
zwakke met midden met sterke mate van
positieve socialisatie
zwakke met midden met sterke mate van
geloofsdìssensus

x2

df

Ρ

17,0
54,0
32,3

28
28
28

.95
.00
.26

116,7

49

.00

91,5
85,6

28
28

.00
.00

317,6

70

.00

73,6

49

.02

81,5

49

.00

Uit deze tabel valt af te lezen, dat het verschil in
geslacht en het verschil in leeftijd niet significant is. De
P-waarde moet voor een significant verschil kleiner zijn dan
.05. De verschillen in sterkte van de directe en de
indirecte invloeden tussen mannen en vrouwen, resp.
jongeren en ouderen kunnen we dus toeschrijven aan
toevalligheden in verband met de steekproeftrekking. Anders
is het met de overige subgroep-vergelijkingen. Daarom heeft
het zin voor deze subgroepen de modellen wat zorgvuldiger
te vergelijken.
5.8.1. Steden versus dorpen
We beginnen met de vergelijking van de respondenten uit de
steden met de respondenten uit de dorpen. In schema 8 geven
we bij ledere invloedslijn eerst de pad-coefficient voor de
stedelingen en daarna die voor de dorpelingen, zodat we de
verschillen direct kunnen waarnemen.
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De belangrijkste verschillen die we waarnemen zijn:
- De directe invloed van RK op de beide evangelisatietypen
is voor de stedelingen groter dan voor de dorpelingen.
-Ook de directe invloed van RK op В is voor de stedelingen
groter dan voor de dorpelingen.
-De directe invloed van RK op V is echter bij de dorpelingen
groter dan bi] de stedelingen. Voor de indirecte invloed van
RK op V is dat juist andersom (-.47 voor de stedelingen en
-.22 voor de dorpelingen).
-De directe invloed van ЕЕ en В op V is bij de stedelingen
groter dan bi] de dorpelingen.
Telkens is de verklaarde variantie voor de subgroep van
respondenten uit dorpen lager dan voor de subgroep van
stedenbewoners, zoals tabel 44 laat zien.

TABEL 44: Overzicht van de verklaarde varianties voor de sub
groepen steden en dorpen
subgroepen

H

PG

EL

ЕЕ

В

V

model

steden

.61

.00

.65

.39

.34

.52

.84

dorpen

.50

.06

.51

.18

.12

.33

.74

Over het geheel genomen mogen we concluderen, dat het
cultuur-histonsche model meer de situatie bij de
stedelijke medewerkers in de evangelisatie weerspiegelt
dan die bij de medewerkers uit de dorpen.
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In schema 9 geven we de vergelijking voor de subgroepen, die
zich onderscheiden naar opleidingsniveau. Het eerste cijfer
per pijl is de pad-coefficient voor de subgroep met een
laag opleidingsniveau. Het tweede cijfer is de
pad-coefficient voor de middengroep. Het derde cijfer is de
pad-coefficient voor de subgroep met een hoog
opleidingsniveau.

SCHEMA 9. Modelvergelijking voor de verschillende
opleidingsniveaus

De belangrijkste verschillen, die we waarnemen , zijn:
-De directe invloed van RK op de beide evangelisatietypen
neemt toe met het opleidingsniveau.
-De directe invloed van RK op V is het laagst en positief
van teken voor de op middenniveau opgeleide respondenten.
-De indirecte invloed van RK op V neemt toe met het oplei
dingsniveau, nl. van -.10 via -.30 naar -.55.
-De invloed van RK op В - direct en indirect samen - neemt
toe met het opleidingsniveau, nl. van .23, via .32 naar .39.
-De directe invloed van H op V neemt toe met het opleidings
niveau, d.w.z. hoe heteronomer hoe minder veranderingsgezind.
Over het geheel is er met het toenemen van het opleidings
niveau dus sprake van een geprononceerder beeld. Dat blijkt
ook uit het toenemen van de verklaarde varianties, zoals in
tabel 45 te zien is.
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opleiding
Laag

H

PG

ËL

ЕЁ

В

V

model

.39

.01

.44

.13

.11

.22

.65

Midden

.44

.08

.52

.24

.14

.23

.73

Hoog

.63

.08

.67

.56

.26

.63

.86

We mogen concluderen, dat het cultuur-historische model met
name een goede afspiegeling geeft voor de situatie van de
hoger opgeleide evangelisatiemedewerker. We willen nog in
herinnering roepen, wat we in hoofdstuk 4 constateerden.
Daar bleek, dat evangelisatie als ledenwerving (EL) het
voorkeurstype was van de lager opgeleiden en evangelisatie
als maatschappelijk engagement (ЕЕ) juist het voorkeurstype
van de hoger opgeleide respondenten. De instemming met c.q.
de afwijzing van het traditionele geloven liep hiermee
parallel. Het eindbeeld, dat nu ontstaat vanuit al deze
gegevens is, dat met het toenemen van het opleidingsniveau
alternatieve vormen van geloven en alternatieve vormen van
evangelisatie meer in zicht komen plus hun consequenties.
Daardoor ontstaat een meer geprononceerd beeld.
5.8.3. Vergelijking van de diverse beroepsgroepen
Naar arbeidssector onderscheiden we
maatschappelijke beroepen. We geven
coefficienten in schema 10 weer. De
behoort bij de subgroep economische
de maatschappelijke beroepen.

tussen economische en
het verschil in padeerste padcoefficient
beroepen, de tweede bij
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arbeidssector

beroep naar

De belangrijkste verschillen die we waarnemen zijn:
-De directe invloed van RK op de evangelisatietypen is
binnen de maatschappelijke beroepen veel groter.
-De directe invloed van RK op В is binnen de subgroep van
maatschappelijke beroepen groter. Datzelfde geldt voor de
indirecte invloed (vooral via ЕЕ) die .19 is tegen .00
voor de economische beroepen.
-De directe invloed van RK op V is voor de maatschappelijke
beroepen nauwelijks lager, maar de indirecte invloed juist
veel groter, nl. -.16 tegen -.53.
-De directe invloed van H op V is voor de maatschappelijke
beroepen aanzienlijk sterker dan voor de economische beroe
pen.
-De directe invloed van ЕЕ op В en V is aanzienlijk groter
voor de maatschappelijke dan voor de economische beroeps
beoefenaars.
-Tenslotte is de directe samenhang tussen de beide evange
lisatietypen voor de maatschappelijke beroepen ook wat
hoger dan voor de economische beroepen.
Zoals tabel 46 laat zien, liggen de verklaarde varianties
ook hoger voor de beoefenaars van maatschappelijke
beroepen.
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groepen naar arbeidssector
arbeidssector

H

PG

EL

ЕЕ

В

V

.45

.05

.54

.16

.11

.22

.73

maatschappelijke ber. .66

.03

.66

.53

.34

.71

.86

economische beroepen

mode

Ook uit tabel 46 blijkt dat het cultuur-histonsche model
voor de evangelisatiemedewerkers uit de sfeer van de
maatschappelijke beroepen geprononceerder naar voren komt
dan voor die uit de sfeer van de economische beroepen.
We hebben inzake het structuuraspect respondenten
onderscheiden naar technologische en naar sociale
beroepstypen. In schema 11 zien we het verschil in
pad-coefficienten weergegeven. Het eerste cijfer geldt voor
de subgroep van technologische beroepsoefenaars, het tweede
voor de beoefenaars van de sociale beroepen.
SCHEMA 11. Modelvergelijking voor het verschil in beroep
naar structuuraspect

De belangrijkste verschillen tussen beide subgroepen zijn:
- De directe en de indirecte invloed van RK op de beide evangelisatietypen is voor de beoefenaars van sociale beroepen
groter dan voor die van technologische beroepen.
- De totale invloed van RK op В is voor de sociale beroepen
.20 groter.
- Vooral de indirecte invloed van RK op V is voor de sociale
beroepen groter dan voor de technologische beroepen, nl.
-.37 tegen -.25.
- De directe invloed van ЕЕ op V is voor de sociale beroepen
sterker dan voor de technologische beroepen.
- De directe invloed van H op V is kleiner en vah В op V
groter voor de sociale beroepen.
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evangelisatiemedewerkers maakt dus wel het een en ander uit
voor de sterkte van de mvloedsli^nen. Voor de sociale be
roepsoefenaars liggen de verklaarde varianties ook hoger,
zodat voor hen het cultuur-historische model wat gepronon
ceerder naar voren komt dan voor de medewerkers met techno
logische beroepen. We verwijzen naar tabel 47.

TABEL 47: Overzicht van de verklaarde varianties voor de sub
groepen naar structuuraspect van hun beroep
structuuraspect

PG

EL

ЕЕ

В

V

model

technologische beroepen .45

.04

.50

.22

.13

.32

.72

.71

.03

.74

.50

.31

.59

.88

sociale beroepen

H

5.8.4. Vergeliikmg van de subgroepen met verschillende
kerkelijke posities
Naar kerkelijke positie hebben we nu niet alleen onderschei
den tussen professionals en vrijwilligers, maar binnen de
laatste categorie ook nog tussen (ex)ambtsdragers,
vrijwilligers met nog andere kerkelijke taken en
vrijwilligers zonder andere kerkelijke taken. In deze
volgorde geven we de pad-coefficienten in schema 12 weer.

SCHEMA 12. Modelvergelijking voor het verschil m kerkelijke
positie

De nuancering tussen de drie typen vrijwilligers maakt de
vergelijking wat onoverzichtelijk. Tussen hen kunnen we niet
een patroonmatig verschil signaleren. Dat zien we wel tussen
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anderzijds. Zo is de directe invloed vanuit RK naar zowel
H, EL, ЕЕ als PG voor de professionals steeds sterker,
terwijl die naar В en V voor de professionals juist zwakker
is. Ook elders zien we dit patroon, met als uitzondering
PG
•> B. Een zeer opvallend verschil zien we optreden voor
de vrijwilligers met andere kerkelijke taken. Hier
veranderen de directe invloeden vanuit RK op de beide
evangelisatietypen van teken. We hebben er geen idee van hoe
we deze unieke uitzondering voor deze subgroep kunnen
verklaren. In tabel 48 geven we de verklaarde vananties.

TABEL 48: Overzicht van de verklaarde vananties voor de
subgroepen naar kerkelijke positie
kerkelijke positie

PG

EL

model

ЕЕ

- professionals

.71

.13

.72

.59

.17

.70

.88

- (ex-)ambtsdragers
vnjwill
- andere kerkelijke
taken
-vrijwilligers zonder
andere kerkelijke
taken

.66

.01

.61

.17

.27

.25

.82

.32

.06

.21

.62

.07

.21

.76

52

.07

.52

.19

.11

.27

.75

Over het algemeen blijkt ook uit deze tabel, dat het
cultuur-historische model geprononceerder naar voren komt
voor de professionals dan voor de drie groepen
vrijwilligers. We signaleren twee uitzonderingen. В wordt
wat sterker verklaard in het model voor de ambtsdragers en
ЕЕ in het model van de vrijwilligers met andere kerkelijke
taken.
5.8.5. Vergelijking van de subgroepen met verschillende mate
van positieve godsdienstige socialisatie
In schema 13 geven we eerst de pad-coefficient voor de
subgroep met een zwakke, vervolgens met een midden en ten
slotte met een hoge mate van positieve godsdienstige
socialisatie.
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positieve godsdienstige socialisatie

Voor de meeste directe invloedslijnen zien we een duidelijk
patroon van het sterker of zwakker worden van de invloeden
in de volgorde zwak-midden-sterk. Dit patroon is voor RK—·#
EL ook aanwezig als we de indirecte invloed erbi] betrekken.
Voor een aantal invloedslijnen is dit patroon echter duide
lijk niet aanwezig, met name m e t voor RK
·) PG en voor
ЕЕ
ί В. Een interpretatie is moeilijk te vinden.

TABEL 49: Overzicht van de verklaarde varianties voor de sub
groepen naar de mate van positieve godsdienstige
socialisatie
mate van socialisatie

H

PG

ËL

zwak

TTÖ

Г02

Г58

midden

.64

.00

sterk

.71

.08

ЕЁ

В

V

model

Tbl

726

Г44

3

.66

.38

.17

.50

.84

.62

.12

.35

.55

.84

Ook tabel 49 toont niet consistent een patroonsverschil.
Voor H, ЕЕ en V is wel een duidelijk patroon te onderkennen,
variërend van zwak naar sterk. Voor de overigen is dat niet
het geval. Met andere woorden, er is wel een significant
verschil in waarden van pad-coefficienten voor de drie subgroepen, maar een eenduidig patroon is daarmee nog niet gegeven.
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van geloofsdissensus
In schema 14 geven we eerst de pad-coefficienten voor de
subgroep met een zwakke mate van ervaren geloofsdissensus
in het ouderlijk gezin, daarna die voor de midden-maat en
tenslotte die voor de subgroep met een sterke mate van
geloofsdissensus.

SCHEMA 14. Modelvergelijking voor het verschil in mate van
geloofsdissensus

Ook m dit schema zien we bi] een aantal directe invloeden
een duidelijk patroon van verschillende waarden, variërend
van zwak naat sterk. Bijvoorbeeld RK
ЕЕ. Maar hier en
daar zien we dit patroon niet. Bijvoorbeeld RK
V.
Hetzelfde beeld ontstaat als we in tabel 50 kijken naar de
verklaarde varianties.
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groepen naar de mate van geloofsdissensus
mate van dissensus

H

PG

EL

ЕЕ

В

V

mode

zwak

.50

.02

.56

.21

.13

.37

.76

midden

.71

.02

.62

44

34

.61

.85

sterk

.66

.02

.72

.50

.32

.54

.88

Ook de mate van geloofsdissensus levert dus significante
verschillen op tussen de pad-coefficienten in de modellen
voor de drie subgroepen, maar deze verschillen geven niet
een over de hele linie consistent patroon te zien.
5.8.7. Vergelijking van de subgroepen:

slot

We hebben in de vorige sub-paragrafen gelet op de invloed
van een aantal sociologische kenmerken op de sterkte van het
cultuur-histonsche model. We ontdekten, dat leeftijd en ge
slacht geen invloed hebben op ons model. De overige sociolo
gische kenmerken hebben wel een significante invloed.
We kunnen de uitkomsten op dit punt vergelijken met de
resultaten van de sociologische beschrijving, die we in
het vorige hoofdstuk presenteerden. Daar zagen we dat de
evangelisatietypen correleerden met het opleidingsniveau,
het verschil in beroep zowel naar arbeidssector als naar
structuuraspect, met de kerkelijke positie en met name van
geloofsdissensus in het ouderlijk gezin. Al deze
sociologische kenmerken blijken nu ook significante
sterkte-verschillen op te leveren binnen ons
cultuur-histonsche causale model.
We kunnen nu echter twee sociologische kenmerken toevoegen.
Ook het verschil in urbanisatiegraad en het verschil in mate
van positieve godsdienstige socialisatie leveren
significante verschillen op. De uitkomsten van onze
modelvergelijkingen voor de naar sociologische kenmerken
onderscheiden subgroepen lopen parallel met onze
beschrijvingen en voegen er enkele nieuwe nuances aan toe.
Met andere woorden de predictie en het causale model komen
redelijk overeen.
De winst van deze modelvergelijking is echter, dat we binnen
de cultuur-histonsche redenering de veranderingen in het
invloedsmechanisme kunnen aangeven vanuit het onderscheid
naar sociologische kenmerken. Het gaat daarbij om
sterkte-verandenngen in de directe en indirecte
invloedslijnen tussen de variabelen. In tabel 51 geven we
een overzicht van deze sterkte-verandenngen. In dit
overzicht geven we met een +teken het sterker worden van een
directe invloed (pad-coefficient) aan en met een -teken het
zwakker worden. We zien in deze vergelijking af van het
teken van een pad-coefficient, of met andere woorden, we
hanteren voor de vergelijking de absolute waarden, in een
aantal gevallen valt de vergelijking anders uit als we de
directe en de indirecte invloed samen nemen. Dat geven we
tussen haakjes in de tabel aan.

TABEL 51: Overzicht van de vergelijkingsresultaten van de modellen voor een aantal subgroepen
vergelijking
directe
invloeden xxx/

(4)
(5)
(7)
(8)
(9)
(2)
(3)
(6)
(10)
(1)
НК->Н RK—>PG RK—»EL R K — » Е Е R K - + B R K — » V H-»V PG—»ЕЕ PG-i-B PG-yV

(11)

(12)

EE-fB

(13)
(14)
ЕЕ—»V в-^

urbanisatiegraad
+

+

+

-( + )

.

.

.

+

+

+

+

0( + )

0

+

0

-(0)

+

_

+

+

+

-( + )

+

_>

+

_

+

+

+

-( + )

_

_>

kerkelijke
positie xx) :
vrijwilligers
»professionals

+

+

+

-( + )

+

4-

0

-( + )

soCicTl initie :
sterk
» zwak

-

0

+ (0)

+

0

-(0)

+

0

+

-

dissensus:
zwak
» sterk

0

0

+

+

-(+)

0( + )

0

0

steucn

+

.

opleiding :
laag
> hoog

+

arbeidssector:
economsch
»
maatschappelijk
structuuraspect
technologisch

Χ)

X)
+

-(0)

x

.

+

+

+

+

-

+

+

0

-(0)

+

_

+

+

-(+]

-(+)

+

-

+

+

+

Ί

+

+

-(0)

0

x

-(0)

0

+ (0)

0

Ο
0

-

0

P.M.: leeftijd respectievelijk geslacht geen verschillen
χ) teken verandert
xx) profcssionals, vergeleken met de drie subgroepen vrijwilligers samen
xxx) tus<=en haakjes staan de vergelijkingen als we de directe en de indirecte invloeden samen nemen.
Wo vormclcen de¿c vcrgelijkingsresultaten alleen, als de uitkomst verschilt.
Toelichting: + = de invloed wordt sterker, waarbij we de absolute waarde nemen. (Dus let op met n c h t i n g - = de invloed wordt zwakker, waarbij we de absolute waarde nemen.
interpretatie!)
0 = er is geen duidelijk patroon gua sterkte aanwezig.
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een verschillende mate van positieve godsdienstige
socialisatie en van een verschillende mate van ervaren
geloofsdissensus m het ouderlijk gezin op de in
vloedssterktes binnen het cultuur-histonsche model geheel
andere patronen volgen dan wanneer we letten op de effecten
van de andere sociologische kenmerken. We signaleren achter
de verschillende mate van socialisatie en dissensus nogal
eens een 0. De oorzaak daarvan is, dat op die verge
lijkingen de middengroep juist de hoogste of de laagste padcoefficient te zien gaf. Als we bijvoorbeeld kijken naar de
directe invloed van ЕЕ op В, dan zien we voor de subgroep
met een lage mate van ervaren geloofsdissensus een waarde
van -.15. Voor de middengroep neemt de waarde toe tot -.35.
Voor de subgroep die in sterke mate geloofsdissensus ervaren
heeft daalt de waarde van de pad-coefficient weer tot -.28.
Omdat we zowel voor godsdienstige socialisatie als voor ge
loofsdissensus dit patroon frequent signaleren kunnen we
ver- onderstellen, dat deze variabelen maar tot op zekere
hoogte effect sorteren. Daarna neemt hun effect weer af. Er
gaat als het ware een optimaal effect van deze variabelen
uit, als ze niet hun maximale waarde hebben. Een redelijke
mate van positieve godsdienstige socialisatie sorteert
maximaal effect. Een overdosis van positieve godsdienstige
socialisatie doet weer afbreuk aan dit effect. Hetzelfde
geldt dan voor de mate van geloofsdissensus. Dit lijkt een
opvallende tendens, waar we wat dieper op ingaan. We kunnen
dan voor de vergelijking de middengroep stellen tegenover de
overige groepen. In tabel 52 hebben we de resultaten van
deze wijze van vergelijken weergegeven.

TABEL 52: Overzicht van de vergelijkingsresultaten van de modellen voor een verschillende mate van
positieve godsdienstige socialisatie en van verschillende mate van geloofsdissensus

vergelijking
van de directe
en de indirecte
invloeden samen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

β

godsdienstige
socialisatie :
midden t.o.v.
zwak en sterk

0

geloofsdissensus :
zwak
> sterk

0

geloofsdissensus:
midden t.o.v.
zwak en sterk

+

0

0

0

+

+

0

+

+

0

0

0

+

+

0

+

Η

0

0

0

0

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

PG-»EE PG->B PG-»V EL·-» ЕЕ ЕЕ—»В ЕЕ- »V в '•ν

RK-*H RK-»PG RK-»EL RK^»EE RK-»B RK—»V

godsdienstige
socialisatie:
sterk
zwak

(Θ)

0

+

_

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

+

+

0

0

.

0

+

0

+
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Op basis van deze vergelijkingen kunnen we nu wat preciezer
de invloed van de mate van positieve godsdienstige socialisatie op ons cultuur-historische model aangeven. In schema
15 geven we een visualisatie van de veranderingen, die een
middenmaat van positieve godsdienstige socialisatie t.o.v.
een sterke en een zwakke mate van positieve godsdienstige
socialisatie teweeg brengt.

SCHEMA 15. Invloedsveranderingen in het cultuur-historische
model bi] een middenmate van postieve godsdienstige socialisatie

Uit schema 15 wordt visueel duidelijk, dat een middenmaat
van positieve godsdienstige socialisatie de invloed vanuit
het religieuze complex m de richting van evangelisatie als
ledenwerving versterkt, evenals de afremmende invloed van RK
op de verandermgsgezindheid. De invloeden in de richting
van evangelisatie als maatschappelijk engagement worden
wat afgezwakt, evenals de invloeden vanuit dit
evangelisatietype naar de perceptie van de buitenkerkelijke en de veranderingsgezindheid. Een middenmaat van
godsdienstige socialisatie werkt derhalve
traditieversterkend, en dit in tegenstelling tot een zwakke
of een sterke mate van positieve godsdienstige socialisatie.
Op basis van de in tabel 52 gegeven vergelijkingen kunnen
we ook wat precieser de invloed van de mate van
geloofsdissensus op ons cultuur-historische model aangeven.
We geven ook nu een visualisatie van de veranderingen die
een middenmaat van geloofsdissensus teweeg brengt.
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SCHEMA 16. Invloedsveranderingen in het cultuur-histonsche
model bi] een middenmate van geloofsdissensus

In schema 16 valt op, dat de invloeden vanuit het religieuze
complex op de evangelisatietypen en de daarachter liggende
variabelen niet veranderen in sterkte. De overige invloedssterkten die veranderen, werken ten gunste van evangelisatie
als maatschappelijk engagement, versterken een minder
positieve perceptie van de buitenkerkelijke en vergroten
de mate van veranderingsgezindheid. Een middenmaat van
ervaren geloofsdissensus m het ouderlijk gezin is
derhalve een gunstige preconditie voor alternatieve keuzes.
Voor de mate van geloofsdissensus is het ook boeiend de invloedsveranderingen te visualiseren, die optreden als er een
sterke mate van geloofsdissensus wordt aangetroffen.

SCHEMA 17. Invloedsveranderingen in het cultuur-histonsche
model bij een sterke mate van geloofsdissensus
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complex op de evangelisatietypen, op de perceptie van de
buitenkerkelijke en op de mate van veranderingsgezindheid
toenemen in sterkte. Dat betekent, dat als de respondenten
een sterke mate van geloofsdissensus ervaren hebben, pas het
geloven zelf voor de keuze voor traditie of alternatief van
betekenis wordt.
We richten onze aandacht nu op de overige sociologische ken
merken, waarop wi] significante vergelijkingen konden maken.
Uit tabel 51 valt af te lezen, dat de veranderingen die deze
vi]f sociologische kenmerken teweeg brengen veel overeenkom
sten hebben. Zo zien we in de eerste kolom voor de invloed
van RK op H op alle vijf de kenmerken een toenemende
invloed. Hetzelfde zien we in kolom 3 voor RK
EL, m
kolom 4 voor RK
ЕЕ, in de 10e kolom voor P G — V en in de
12e en 13e kolom voor Е Е — В, respectievelijk ЕЕ
V. In de
lie kolom zien we voor alle vijf de kenmerken een afnemende
invloed. In zeven van de veertien kolommen signaleren we
identieke veranderingen. In drie kolommen (nl. 5, 6 en 14)
zien we voor de directe en de indirecte invloed samen
slechts een uitzondering en telkens op een ander kenmerk.
In kolom 6 zien we daarbij een opvallend gegeven, nl. dat in
vier van de vijf gevallen de directe invloed van RK op V
afneemt, doch de indirecte invloed van RK op V juist
toeneemt.
We kunnen de gevonden overeenkomsten in veranderingspatronen
in schema 18 samenvatten.

SCHEMA 18. Patroon van invloedsveranderingen in het cultuur
historische model voor vijf sociologische ken
merken

Met voorbijzien van enkele kleine nuances vinden we in
schema 18 weergegeven hoe de invloedssterkten veranderen
naar urbanisatiegraad, opleidingsniveau, beroep naar twee
aspecten en naar kerkelijke positie. Voor de
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maatschappeli]ke en sociale beroepen en de professionals
vormt het alternatieve patroon binnen het
cultuur-histonsche model een duidelijke keuze. Het model
als geheel komt geprononceerder naar voren: de invloeden
worden sterker en de verklaarde vananties nemen toe.
Evangelisatie als maatschappelijke engagement komt sterker
naar voren. Evenals het vandaaruit minder positief percipieren van de buitenkerkelijke. Ook de veranderingsgezindheid is groter.
We signaleren m het optreden van de veranderingen weer de
dominante plaats die het religieuze kompleks inneemt. Het
hier gevonden veranderingspatroon geeft aan hoe
sociologische en godsdienstige factoren samenspelen.
Sociologische kenmerken geven aanleiding tot een
alternatief geloven. Dit alternatieve geloven vervolgens
leidt tot andere evangelisatie-keuzes, tot een andere
perceptie van buitenstaanders en tot een toenemende
veranderinqsgezindheid.
5.9. Samenvatting en conclusies
Na de veelheid van gegevens die de modelanalyse heeft
opgeleverd is het nu zaak de balans op te maken en
conclusies te trekken.
1. Als eerste ontwikkelden we een cultuur-historisch model
ter verklaring van de twee evangelisatietypen: evangelisatie als 'ledenwerving' en evangelisatie als (maatschappelijk engagement'. In het model kenden we op hun beurt deze
evangelisatietypen verklarende waarde toe voor twee andere
variabelen, nl. de perceptie van de buitenkerkelijke en de
mate van veranderingsgezindheia. De analyse wees uit, dat we
een cultuur-historisch model aantreffen, dat goed past bij
de gegevens. We hebben de plausibiliteit van dit
cultuur-histonsche model onderstreept door de mogelijkheid
te onderzoeken van twee alternatieve modellen: een
psychologisch en een sociaal-psychologisch model. Het
eerste model bleek eveneens te passen bij de empirie, zij
het dat gelet op de hoogte van de verklaarde vanantie het
psychologische model minder verklarende kracht heeft dan het
cultuur-histonsche. Het sociaal-psychologische model heeft
nauwelijks verklarende kracht.
2. In de tweede plaats hebben we de robuustheid van dit cultuur-histonsche model nagegaan door te onderzoeken of het
model zich in 23 subgroepen ook leende voor een goede weergave van de gegevens. Dat bleek voor 17 subgroepen in voldoende mate het geval te zijn. Voor de overige 6 subgroepen
constateerden we dat het aantal respondenten per subgroep
gering was en het model minder past. Het cultuur-histonsche
model behoeft dan ook in vergelijking met alternatieve
modellen, alsmede gelet op de robuustheid in een groot
aantal subgroepen niet terzijde gelegd te worden. Om de
plausibiliteit nog aannemelijker te maken zou het
cultuur-histonsche model moeten aansluiten bij eerder
onderzoek. In dit opzicht kunnen we echter niemand overtuigen, omdat ons geen eerder onderzoek bekend is, waarin met
een dergelijk cultuur-historisch model werd gewerkt.
3. Vervolgens hebben we de invloed op de sterkte-samenhangen
in het model nagegaan van een aantal sociale kenmerken. We
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beroepsverschillen en kerkelijke positie van invloed waren
op de hoogte van de directe en indirecte invloeden binnen
het cultuur-historische model. De invloed op de causale
verbanden van deze sociale kenmerken vertoont zelfs grote
onderlinge gelijkenis. We onderkenden in de stadsbewoners,
de hoger opgeleiden, de professionals en de beoefenaars
van maatschappelijke c.q. sociale beroepen de dragers van
een nieuw godsdienstig en missionair patroon. Zo schrijdt de
cultuurgeschiedenis voort. Voor de mate van godsdienstige
socialisatie en de mate van geloofsdissensus ontdekten we
andere significante verschillen, die echter minder
duidelijk tot een patroon te herleiden zijn.
4. Nu willen we inhoudelijk het cultuur-historische model
beschrijven zoals we dat vonden. Het scharnierpunt wordt
gevormd door het religieuze complex. We kunnen het religieuze complex, dat een geleidelijke schaal vormt, typeren
naar zijn twee polen. Aan de ene pool staat het traditionele geloven, dat historisch teruggaat tot de zestiende
eeuw. Hierin gaan samen een sterke afhankelijkheidsbeleving
van God, een statisch kerkbeeld, zowel vast in de leer als
in de kerkelijke vormen,en een gesloten en negatieve houding
ten opzichte van de wereld. Aanhangers van dit geloofstype
worden gekenmerkt door een sterke mate van heteronomie. Hun
opvattingen en hun gedrag worden in sterke mate bepaald
door kerkelijke uitspraken en meer in het algemeen door
externe autoriteiten. Hun evangelisatieopvattingen wordt
door hun geloof bepaald. Zij zijn daarmee voorstanders van
evangelisatie als ledenwerving. Het is hun bedoeling
buitenstaanders te doen geloven in Jezus Christus als hun
redder en verlosser en hen te doen toetreden als lid van de
kerk. Zij komen niet tot deze evangelisatiekeuze vanuit
gehoorzaamheid aan de leer van de kerk, maar deze keuze
wordt direct vanuit hun geloofsopvattingen ingegeven. De
aanhangers van het traditionele geloven zijn niet bepaald
veranderingsgezind. Hun geloofsopvattingen staan
veranderingsgezindheid in de weg, maar in even sterke mate
belet hun heteronome grondhouding hen veranderingsgezind te
zijn.
De andere pool van het religieuze complex staat voor het
alternatieve geloven. Hierin gaan samen een sterke beleving van God als partner van de mensen, een dynamisch kerkbeeld, waarin ruimte is voor het in rapport brengen van de
kerk met de eigen tijd en een open houding ten opzichte van
de samenleving. Aanhangers van dit geloofstype ervaren meer
dan de traditioneel gelovigen gemis aan geloofshulp met
name in de publieke sfeer in de maatschappij. Dat is de
prijs van de grotere plaats voor de eigen
verantwoordelijkheid, die in hun geloofstype een plaats
krijgt. Het alternatieve geloven stimuleert in sterke mate
een keuze voor evangelisatie als maatschappelijke
engagement. In deze evangelisatieopvatting krijgen
maatschappelijke en politieke acties en betrokkenheid hun
plaats. Alternatief geloven, maatschappelijk geëngageerde
evangelisatie en gemis aan geloofshulp in het publieke leven
voeren ieder voor zich tot een minder positieve houding
ten opzichte van niet-christenen c.q. buitenkerkelijken.
Voor het romantiseren van buitenstaanders is bij dit type
gelovigen c.q. evangelisatiemedewerkers geen plaats. Wel
zijn zij voorstander van veranderingen in kerk en samenleving, want in dezelfde combinatie bewerken alternatief
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evangelisatie als maatschappelijk engagement een grote mate
van veranderingsgezindheid.
Twee opmerkingen voegen we aan deze beschrijving van het
beinvloedingstnechanisme, zoals het cultuur-historische model
dat laat zien, toe. De eerste is, dat de twee
evangelisatietypen sec elkaar redelijk verdragen. De keuze
tussen beide wordt bepaald door het verschil in geloven. De
tweede is, dat zij die aanhangers zijn van evangelisatie als
'ledenwerving', in tegenstelling tot aanhangers van
evangelisatie als 'maatschappelijke engagement', daaraan
geen consequenties verbinden voor hun houding ten opzichte
van buitenstaanders, noch ten aanzien van veranderingsgezindheid.

Noten bij hoofdstuk 5:

Modelanalyses

1. We laten ons in deze historische schets leiden door
De Jong (1980) en Rasker (1981).
2. Zie Kuiper, O., Th., 1984
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6.1. De hypothesen
We zijn aan het eind gekomen van de presentatie van onze
onderzoeksresultaten. Om de balans op te maken is het goed
terug te gaan naar de hypothesen, die we formuleerden in
paragraaf 7 van het eerste hoofdstuk. We geven m de nu
volgende tekst steeds een van de daar geformuleerde hypo
thesen weer om vervolgens aan te geven waartoe ons onder
zoek heeft geleld. We beginnen met de eerste hypothese:
"a. We verwachten, dat we onder de medewerkers in de evan
gelisatie drie evangelisatietypen zullen aantreffen, nl.
-evangelisatie als 'het redden van mensen'
-evangelisatie als 'het doen groeien van de kerk'
-evangelisatie als 'het vernieuwen van de wereld'."
In paragraaf 3.2. meldden we het bestaan van twee evangeli
satietypen, nl. evangelisatie als 'ledenwerving' en evange
lisatie als 'maatschappelijk engagement'. In het eerste
evangelisatietype gaat een christocentnsche verlossings
visie samen met een op de kerk gerichte ledenwerving. Leden
werving omvat dan ook het mensen winnen voor het
verlossingsgeloof m Christus. Als we evangelisatie als
'ledenwerving' onder de microscoop bekijken, dan zien we dat
dit evangelisatietype ook is op te splitsen m twee
afzonderlijke typen, nl. evangelisatie als 'het doen groeien
van de kerk' en evangelisatie als 'verlossing door
Christus'. De beschrijving van deze nuancering staat in
paragraaf 3.1. Zonder veel informatieverlies kunnen we
echter onze hypothese vervangen door de conclusie, dat we
twee evangelisatietypen hebben aangetroffen. Evangelisatie
als 'ledenwerving' is een volgroeid type. Evangelisatie als
'maatschappelijk engagement' maakt die indruk niet. Met name
een transcendente referentie,voor ons een essentieel
kenmerk van evangelisatie,ontbreekt.
"b. Achter het evangelisatietype 'het redden van mensen'
hoort naar onze verwachting een religieus complex waarin een
afhankelijkheidsorientatie, een sectebeeld van de eigen
godsdienstige groepering en een religiocentrische
grondhouding samengaan."
Deze hypothese moet geherformuleerd worden. Het evangelisa
tietype 'het redden van mensen' moet vervangen worden door
het in paragraaf 3.1. weergegeven evangelisatietype »ver
lossing door Christus'. Het sectebeeld van de eigen gods
dienstige groepering dient dan vervangen te worden door het
statische kerkbeeld, zoals we dat weergaven in paragraaf
3.3.2. De gegevens waar deze hypothese betrekking op heeft
staan vermeld in paragraaf 4.1. Daar zien we, dat de aan
hangers van het traditionele geloven voor driekwart instem
men met dit evangelisatietype. In paragraag 4.6. blijkt dat
van de 'zuivere' aanhangers van evangelisatie als »verlos
sing door Christus' tweederde deel traditioneel gelooft. Als
we letten op de afzonderlijke elementen van het religieuze
complex, dan vinden we ook steeds een ruime meerderheid
voor de traditionele kant van deze elementen, te weten de
afhankelijkheidsorientatie, het statische kerkbeeld en het
religiocentrisme. We kunnen dan ook concluderen, dat deze
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wordt.
"c. Het evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk' zal
meer genuanceerde samenhangen vertonen. De sterkste
samenhang zal naar onze verwachting gevonden worden met
een volkskerk-beeld van de eigen godsdienstige groepering.
Bi] de geloofsonentatie in strikte zin kan mogelijk een
lichte voorkeur bestaan voor de afhankelijkheidsorientatie. Daarnaast is er ook mogelijk een
lichte samenhang met het religiocentrisme te veronderstellen. "
In deze hypothese moet het volkskerk-beeld van de eigen
godsdienstige groepering vervangen worden door het statische kerkbeeld, zoals we dat weergaven in paragraaf 3.3.2.
De gegevens waar deze hypothese betrekking op heeft staan
vermeld in paragraaf 4.1. en 4.6. Daar lezen we, dat 70% van
de traditionele gelovigen instemt met evangelisatie als 'het
doen groeien van de kerk' en dat van de alternatieve
gelovigen een zelfde deel dit evangelisatietype afwijst. Van
de 'zuivere' aanhangers van dit evangelisatietype zien we
echter dat meer dan de helft opteert voor het alternatieve
geloven. Als we letten op de vier elementen van het
religieuze complex, dan valt op dat een meerderheid van de
•zuivere' aanhangers van dit evangelisatietype ook het statische kerkbeeld afwijst. Tweederde deel van hen wijst
echter eveneens het dynamische kerkbeeld af. Wel heeft een
meerderheid de voorkeur voor een afhankelijkheidsonentatie
plus een religiocentristische grondhouding. Onze hypothese
wordt derhalve slechts in zoverre ondersteund, dat het
evangelisatietype 'het doen groeien van de kerk', vergeleken met de andere evangelisatietypen een wat ambigue plaats
inneemt.
Ons onderzoek heeft overigens ook laten zien, dat deze twee
evangelisatietypen - 'verlossing door Christus' en 'het doen
groeien van de kerk' - kunnen worden gezien als een
evangelisatietype, nl. evangelisatie als 'ledenwerving'. De
'zuivere' aanhangers van dit evangelisatietype behoren voor
meer dan 80% tot de traditionele gelovigen.
"d. Achter het evangelisatietype 'het vernieuwen van de
wereld' zal een ander religieus complex te vinden zijn, nl.
een waarin een partnerschapsorientatie, een denominatiebeeld van de eigen godsdienstige groepering en een open
opstelling ten opzichte van de samenleving samengaan."
In deze hypothese moet 'het vernieuwen van de wereld' vervangen worden door evangelisatie als ,maatschappelijk
engagement'. Het denommatiebeeld van de eigen godsdienstige
groepering is te vervangen door het dynamische kerkbeeld. In
paragraaf 4.1. wordt aangegeven, dat een meerderheid van de
traditionele gelovigen evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' afwijst, terwijl een meerderheid van de alternatieve gelovigen met dit evangelisatietype instemt. In paragraaf 4.6. zien we dat de 'zuivere' aanhangers van het
evangelisatietype 'maatschappelijk engagement' voor meer dan
90% bestaan uit alternatieve gelovigen. Voor alle elementen
van het religieuze complex zien we ook een overgrote meerderheid opteren voor de alternatieve kant. Deze gegevens
lelden niet tot een weerlegging van deze hypothese. Achter
de voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk engage-
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voorkeur voor de overige evangelisatietypen.
"e. Een sterk geprivatiseerde levenshouding zal naar ons
gevoel vooral samenhangen met het evangelisatietype 'het
redden van mensen' en m mindere mate met het type 'het doen
groeien van de kerk'. Het evangelisatietype 'het
vernieuwen van de wereld' vooronderstelt daarentegen een
met-geprivatiseerde levenshouding."
In paragraaf 3.4. hebben we verslag gedaan van onze pogingen een goed meetinstrument te ontwikkelen voor een mate van
privatisering. We zijn daar echter niet in geslaagd. We
kunnen ten aanzien van deze hypothese geen conclusies
trekken. Ook de gevonden schalen, nl. mate van
machteloosheid en mate van gemis aan geloofshulp, vertonen
geen noemenswaardige samenhangen met de
evangelisatietypen."
"f. Heteronomie zal vooral samengaan met een keuze voor de
evangelisatietypen 'het doen groeien van de kerk' en 'het
redden van mensen'. Autonomie, daarentegen, zal volgens onze
verwachting meer aansluiten bi] de keuze voor het
evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld'."
In de hypothese behoren de evangelisatietypen 'het doen
groeien van de kerk' en 'het redden van mensen' samen vervangen te worden door het evangelisatietype 'ledenwerving',
terwijl het evangelisatietype 'maatschappelijk engagement'
de vervanging is van evangelisatie als 'het vernieuwen van
de wereld'. Autonomie hebben we niet gevonden, zoals we
aangaven in paragraaf 3.5., maar wel een mate van heteronomie. De hypothese luidt dan, dat heteronomie zal samengaan met de voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving',
terwijl het ontbreken van heteronomie zal aansluiten bij
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'. In paragraaf
4.2. meldden we dat er inderdaad correlaties bestaan tussen
de mate van heteronomie en de twee gevonden
evangelisatietypen. Voorkeur voor evangelisatie als 'ledenwerving' gaat samen met een sterke mate van heteronomie,
terwijl voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' samengaat met een geringe mate van heteronomie.
In paragraaf 4.2. konden we vaststellen dat deze correlatie
zich herhaalt voor de 'zuivere' aanhangers van beide evangelisatietypen. Deze hypothese wordt dus niet weerlegd.
"g. Een waardenoriëntatie kan zowel een keuze voor het
evangelisatietype 'het redden van mensen' als voor het
evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld' vergezellen. In beide staan - zij het verschillende - waarden
centraal. Een belangenoriertatie hoort ons inziens juist bij
een keuze voor het evangelisatietype 'het doen groeien van
de kerk · . "
In paragraaf 3.6. rapporteerden we, dat het ons niet lukte
een meetinstrument te ontwikkelen om na te gaan in hoeverre de evangelisatie-medewerkers op waarden, dan wel op
belangen georiënteerd zijn. We beschikken dus niet over
gegevens om deze hypothese te weerleggen.
"h. Verwacht mag worden, dat er een groot verschil in keuze
voor een bepaald evangelisatietype aangetroffen zal worden
tussen de professionals enerzijds en de vrijwilligers
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evangelisatie als 'het vernieuwen van de wereld',
daarentegen zullen de vrijwilligers meer opteren voor de
andere evangelisatietypes."
In paragraaf 4.3. werd telkens weer duidelijk, hoezeer de
professionals in grote meerderheid kiezen voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement', terwijl ze in meerderheid evangelisatie als 'ledenwerving' afwijzen met name
als in de evangelisatie alle accent gelegd wordt op 'verlossing door Christus'. Er is op dit punt een grote afstand tussen professionals en vrijwilligers in het evangelisatiewerk. De laatsten kiezen m meerderheid voor de andere
evangelisatietypen. Voor de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals is dit grote verschil m visie een
belangrijk gegeven.
"i. We verwachten dat een sterke mate van positieve godsdienstige socialisatie in de jeugd zal samengaan met een
keuze voor de evangelisatietypen 'het doen groeien van de
kerk' en 'het redden van mensen'."
In paragraaf 4.3. meldden we, dat we geen samenhang vonden
tussen de mate van positieve godsdienstige socialisatie en
de drie te onderscheiden evangelisatietypen. Hetzelfde geldt
voor de evangelisatietypen in tweevoud en voor de zuivere
evangelisatietypen, zowel in drievoud als in tweevoud
(paragraaf 4.6.). We kunnen dus concluderen, dat deze
hypothese moet worden verworpen.
"j. We verwachten, dat vooral de respondenten die in hun
ouderlijk gezin geconfronteerd werden met afwijkende
geloofsopvattingen zullen opteren voor het evangelisatietype 'het vernieuwen van de wereld'."
In hoofdstuk 4 vinden we de gegevens die betrekking hebben
op deze hypothese. In paragraaf 4.3. vinden we geen verband
tussen de mate van geloofsdissensus en evangelisatie als
'maatschappelijk engagement'. Evenmin bestaat er zo'n verband met evangelisatie als 'ledenwerving'. Deze gegevens
lelden tot het verwerpen van onze hypothese. In paragraaf
4.6. zagen we echter dat van degenen die 'zuiver' kiezen
voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' tweederde melding maakt van een grote mate van geloofsdissensus
in het ouderlijk gezin. Van hen die 'zuiver' kiezen voor
evangelisatie als 'ledenwerving' meldt daarentegen tweederde deel geen of geringe mate van geloofsdissensus. Met
andere woorden, voor degenen die een duidelijke keuze
maakten inzake evangelisatie, gaat de hypothese wel op. Als
we een driedeling in evangelisatietypen aanhouden, zien we
eenzelfde beeld. In paragraaf 4.3. constateerden we geen
verband tussen geloofsdissensus en evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'. Wel was er een verband tussen geloofsdissensus en evangelisatie als 'verlossing door
Christus'. Een lage mate van geloofsdissensus in de jeugd
gaat samen met instemmen met dit evangelisatietype en omgekeerd gaat een hoge mate van geloofsdissensus samen met afwijzen ervan. In paragraaf 4.6. zien we voor de 'zuivere'
aanhangers van evangelisatie als ,maatschappelijk
engagement', dat twee-derde deel van hen een sterke mate van
geloofsdissensus in hun ouderlijk gezin ervoeren. Van de
'zuivere' aanhangers van evangelisatie als »verlossing
door Christus' meldde juist twee-derde deel qeen of een
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als 'maatschappelijk engagement', d.w.z. dat ze tegelijk de
andere evangelisatietypen afwijzen.
"k. Tenslotte verwachten we samenhangen te vinden tussen de
keuze voor een evangelisatietype en enige sociale kenmerken als leeftijd, opleidingsniveau e.d. Zo zullen vooral
jongeren, stadsbewoners, hoger opgeleiden en mensen met
sociale respectievelijk maatschappelijke beroepen een
voorkeur hebben voor evangelisatie als 'het vernieuwen van
de wereld'. De andere evangelisatietypen zullen meer
verkozen worden door ouderen, dorpsbewoners, lager
opgeleiden en mensen met technologische respectievelijk
economische beroepen."
In paragraaf 4.4. zien we deels een ondersteuning van deze
hypothese. Opleidingsniveau en beroep zowel naar arbeidssector als naar structuuraspect vertonen duidelijke samenhangen met de evangelisatietypen:
-de lager opgeleiden kiezen meer voor 'ledenwerving', de
hoger opgeleiden meer voor 'maatschappelijk engagement';
-de beoefenaars van economische respectievelijk technologische beroepen kiezen meer voor'ledenwerving', de beoefenaars van maatschappelijke respectievelijk sociale beroepen meer voor 'maatschappelijk engagement'.
Voor een deel moeten we deze hypothese echter verwerpen,
omdat we geen samenhangen vonden met leeftijd, geslacht en
urbanisatiegraad.
"1. We verwachten dat aanhangers van de evangelisatietypen
'het redden van mensen' en 'het doen groeien van de kerk'
opteren voor een meer negatieve houdirg ten opzichte van
de ander, terwijl de aanhangers van het evangelisatietype
'het vernieuwen van de wereld' een meer positieve houding
ten opzichte van buitenstaanders zullen bezitten."
We voegen in deze hypothese de eerste twee evangelisatietypen weer samen tot een, nl. evangelisatie als 'ledenwerving', terwijl 'het vernieuwen van de wereld' vervangen
wordt door 'maatschappelijk engagement'. In paragraaf 4.5.
vinden we inderdaad duidelijke verbanden tussen de beide
evangelisatietypen en de perceptie van de
buitenkerkelijke. Maar deze samenhangen wijzen precies in de
omgekeerde richting dan onze hypothese aangeeft. Volgens
deze samenhangen hebben juist zij die voor evangelisatie als
'ledenwerving' kiezen een positieve kijk op
buitenkerkelijken, terwijl zij die kiezen voor evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement' juist een minder positieve
houding naar buitenkerkelijken bezitten. Hierbij moet wel
aangetekend worden, dat de zaken anders komen te liggen, als
we apart kijken naar degenen die 'zuiver' of exclusief
voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' kiezen,
zoals in paragraaf 4.6 wordt aangegeven. Deze 115
respondenten hebben voor driekwart een positieve perceptie
van de buitenkerkelijke, terwijl van de 114 'zuivere'
kiezers voor evangelisatie als 'ledenwerving' slechts 40%
een positieve houding ten opzichte van buitenstaanders
hebben. Al deze gegevens wijzen uit, dat we deze hypothese
in zijn algemeenheid moeten verwerpen. Hij lijkt alleen op
te gaan voor hen die tot een 'zuivere' keus gekomen zijn
voor het ene of het andere evangelisatietype.
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veranderingsgezind zullen zijn, dit in tegenstelling tot de
aanhangers van de andere twee evangelisatietypen".
Ook nu passen we de namen van de evangelisatietypen weer aan
aan de uitkomsten van hoofdstuk 3, waarin de constructie
van de meetinstrumenten werd beschreven. In paragraaf 4.5.
meldden we dat er inderdaad samenhangen tussen de beide
evangelisatietypen en de mate van veranderingsgezindheid
bestaan, conform onze hypothese. In paragraaf 4.6. meldden
we hetzelfde voor de 'zuivere' aanhangers van de beide
evangelisatietypen. We behoeven onze hypothese daarom niet
te verwerpen.
Overzien we nu onze onderzoeksresultaten, dan constateren we
dat we zes van de dertien hypothesen hebben moeten verwerpen, dat we voor vijf ondersteuning vonden (nl. b, d, f,
h en m) en dat we van twee hypothesen konden stellen, dat ze
deels ondersteund en deels ondergraven worden (ni. a en k ) .
Dit onderzoeksresultaat betekent een aanzienlijke bijstelling van onze vooronderstellingen.
In paragraaf 1.7. formuleerden we ook een hoofdhypothese,
nl. dat naar onze verwachting de gegeven cultuur-historische
theorie het best zal aansluiten bij de te vinden regelmatigheden of samenhangen. In hoofdstuk 5 is van deze causale
analyse verslag gedaan. In paragraaf 5.4. constateerden we,
dat het cultuur-historische model een goede weergave van de
gegevens vormt. In paragraaf 5.5. constateerden we dat het
psychologische model eveneens een acceptabele weergave van
de gegevens biedt, doch dat het cultuur-historische model de
voorkeur verdient. Het sociaal-psychologische model vormt
nauwelijks een rivaliserend model. In paragraaf 5.7. concludeerden we dat het cultuur-historische model een behoorlijke
mate van robuustheid bezit. We kunnen in al deze gegevens
een ondersteuning van onze hoofdhypothese zien.
6.2. Samenvatting en conclusies
De godsdienstige eenheid waarvoor de Gereformeerde Kerken in
de publieke opinie bekend staan, is bij nader toezien tot op
zekere hoogte voor de door ons onderzochte kernleden een
schijneenheid. Er blijken onder hen diepgaande verschillen
te bestaan. Enerzijds treffen we nog voluit 'het geloofsgoed
der vaderen' aan. Dit traditionele geloven bevat een sterk
gevoel van afhankelijkheid van God. Het leven bestaat uit
het dienen van God. Verzoening met God is alleen bereikbaar
door bekering. De bijbel staat centraal. Daarin vinden we
absoluut bindende voorschriften voor het dagelijks leven.
In het traditionele geloven is de kerk een statisch gegeven.
De kerk is de plaats waar eredienst en bediening van de
sacramenten plaats vindt, waar de weg der zaligheid gepredikt wordt, waar de ambtsdragers de dienst uitmaken. Haar
leer is onveranderbaar en berust op Gods Woord. Over het
zedelijk peil van de samenleving moet de kerk waken en de
weg der zaligheid moet ze prediken.De kerk zelf is in de
zondige samenleving het middel van God om de wereld te
redden.
In dit traditionele geloven wordt de globale samenleving
sterk vanuit het geloof zelf beoordeeld. Geloof staat boven
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gen voor het goede in de maatschappij. Het geloof bepaalt
wat goed is en wat kwaad.
Maar dit is niet het enige geloofsgoed dat we in de Gere
formeerde Kerken aantreffen. Naast deze traditionele
geloofsinhouden treffen we zeer nadrukkelijk een alternatief
geloven aan. De gelovige relatie met God is in dit
alternatieve geloven gekenmerkt door een gevoel van
partnerschap. De eigen verantwoordelijkheid voor medemens en
samenleving staat centraal. Verzoening met God veronderstelt
een serieus proberen als goed mens te leven, zoekend met
anderen naar de juiste uitleg van Gods Woord en naar de
juiste inzet voor een betere wereld.
In het alternatieve geloven wordt dynamisch over de kerk ge
dacht. Leer en organisatie van de kerk moeten geregeld aan
gepast worden aan de eisen der tijd. In de kerk mag een
zekere ruimte zijn voor verschil in geloofsopvattingen. Wel
moet de kerk haar leden wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelιj kheid.
Voor een gesloten religiocentnstische houding is in het
alternatieve geloven geen plaats. De resultaten van de
wetenschap worden niet uitgespeeld tegen het geloof en de
problemen worden op hun eigen merites bekeken. Over wat
goed is of kwaad en over wat waar is of onwaar worden ook
andere overwegingen gevolgd naast die van het geloven.
Zo hebben het traditionele en het alternatieve geloof hun
aanhangers onder de evangelisatiemedewerkers in de Gerefor
meerde Kerken, meer nog, ze hebben naar een aantal sociale
kenmerken zelfs een verschillende aanhang. De kern- leden
met een lager opleidingsniveau kiezen dikwijls voor het
traditionele geloven. Datzelfde geldt voor kernleden met
economische respectievelijk technologische beroepen. Het
zijn ook allen vrijwilligers die op een traditionele manier
geloven.Tenslotte zijn het de kernleden die in hun ouderlijk
gezin weinig geconfronteerd worden met afwijkende
geloofsopvattingen, die nu zelf op een traditionele wijze
geloven. Heel anders is het naar deze sociale kenmerken
gesteld met de aanhangers van het alternatieve geloven onder
de evangelisatiemedewerkers. Zij zijn de hoger opgeleiden,
de beoefenaars van maatschappelijke of sociale beroepen,
en tot hen behoren nagenoeg alle professionals. Velen van
hen hebben in hun jeugd in hun ouderlijk gezin al kennis
gemaakt met geloofsafwijkingen.
Juist deze sociologische verschillen tussen de aanhangers
van het alternatieve en het traditionele geloven binnen de
evangelisatiemedewerkers van de Gereformeerde Kerken geven
aan dat we met een breuklijn te maken hebben. Deze breuk
lijn heeft ons inziens van doen met het doorwerken van het
modern-dynamische cultuurpatroon 1). Hoger opgeleiden en
beoefenaars van maatschappelijke en sociale beroepen staan
daarvoor het meest open. De leeftijd is m dit opzicht geen
factor van betekenis meer. Het modern-dynamisch
cultuurpatroon dient zich in onze tijd voor alle leef
tijdsgroepen even krachtig aan. Het is geen kwestie van een
nieuwe generatie die een nieuw geluid laat horen. Er is
sprake van een keuze-situatie. Omdat nagenoeg alle profes
sionals voor het alternatieve geloven gekozen hebben, staat
een groot deel van de vrijwilligers die op traditionele
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godsdienstige onterving (Laeyendecker). Hiermee is de
spanning aangegeven waarmee de breuklijn tussen traditoneel
en alternatief geloven in de Gereformeerde Kerken is
omgeven.
Het kan niet anders of deze godsdienstige verscheidenheid
heeft zijn uitwerking op de wijze waarop evangelisatiemedewerkers het begrip evangelisatie verstaan en hanteren. Zij
die traditioneel geloven zien evangelisatie als 'ledenwerving'. In deze ledenwerving gaat het zowel om de inlijving
in de eigen kerk, als om inwijding in de leer van de kerk.
De leer van de kerk is in dit geval een verlossingsleer.
Aangedrongen moet worden op de beslissende keuze voor
Christus. Christus biedt verlossing van de zonde. Afwijzen
van Jezus betekent het verspelen van de kans op eeuwig
leven. Het aanvaarden van deze verlossingsleer kan niet
buiten de kerk om. De kerk is de verzamelplaats voor allen
die Jezus willen dienen. Doop, belijdenis en invoegen in de
kerkelijke gemeenschap onder de kerkelijke ambten horen m
deze visie bij de voltooiing van het evangelisatiewerk.
De alternatieve gelovigen onder de evangelisatiemedewerkers
wijzen in grote meerderheid deze evangelisatievisie af. Zij
zien evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'. Voor
hen valt verzet en protest tegen economische uitbuiting
onder evangelisatie, evenals het bestrijden van wantoestanden in de samenleving, zoals racisme, onderdrukking, uitbuiting, enzovoort. Dat betekent eveneens opkomen voor achtergestelde groepen. Politieke en sociale verhoudingen komen
dus voor hen volop ter sprake in het evangelisatiewerk. We
typeerden dit evangelisatietype als een wat onvolgroeid
type, met name vanwege het ontbreken van een transcendente
referentie. We suggereerden, dat de aanhangers van dit
evangelisatietype al wel pracmatisch met anderen tot
samenwerking gekomen zijn, maar nog niet de ideologische
dialoog aandurven. Op het eerste gezicht heeft het er alle
schijn van dat deze twee evangelisatietypen elkaar
uitsluiten. De samenhang is immers negatief. Bij nader
toezien blijkt dat schijn. De directe samenhang tussen de
beide evangelisatietypen is positief, zij het dat de
correlatie niet sterk is. Als we al met tegenstellingen
tussen de beide evangelisatietypen te maken hebben, worden
ze geïntroduceerd vanuit de geloofsverschillen. De keuze
voor het ene of het andere evangelisatietype wordt
namelijk nagenoeg uitsluitend bepaald door de geloofskeuze
van de betrokkenen.
Uiteraard hebben we gezocht naar andere factoren die van invloed konden zijn op de keuze voor het ene of het andere
evangelisatietype. Een zo'η factor is heteronomie. Heterono
mie wijst erop dat bronnen buiten de mens zelf hem de wet
stellen, zoals bij voorbeeld het leergezag van de kerk,
godsdienstige voorschriften, sociale controle e.d.
Verschillende meningen in de kerk en verschillende
opvattingen in de samenleving zijn daarmee problematisch.
De lezer die dacht dat de aanhangers van evangelisatie als
'ledenwerving' tot hun keuze komen door hun heteronome hou
ding ten opzichte van kerkelijke en godsdienstige voor
schriften, komt echter bedrogen uit. Er is ook geen sprake
van dat zij die zich meer onafhankelijk opstellen ten
opzichte van kerkelijke en godsdienstige voorschriften,
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'maatschappelijk engagement'. Er is geen causaal verband
tussen heteronomie en de beide evangelisatietypen.
Gegevens als privatisering en het hebben van waarden- of een
belangenonentatie konden m e t of onvoldoende meetbaar
gemaakt worden om hun invloed op de keuze voor het ene of
het andere evangelisatietype na te gaan. De machteloosheidsschaal oefent in ieder geval geen enkele invloed op deze
keus uit. Een heel lichte causale invloed gaat uit van het
gemis aan geloofshulp op een aantal levensterreinen, die geordend zi^n van prive naar publiek, op de keuze voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'.
Een en ander betekent, dat de keuze voor het ene of het
andere evangelisatietype nagenoeg uitsluitend bepaald
wordt door de wijze van geloven van betrokkenen. Het
traditionele geloven rust op het geloofsgoed, dat in de
zestiende eeuw is vastgelegd m de drie formulieren van
enigheid en dat van generatie op generatie is doorgegeven.
De familiale traditie is zo sterk geweest, dat we tot ver in
de twintigste eeuw deze traditionele wijze van geloven nog
kunnen traceren. En in het verstaan van evangelisatie als
'ledenwerving' zien we het streven om nu nog aan
buitenstaanders dit zestiende-eeuwse geloofstype door te
geven.
Verdere repercussies heeft het al of niet verstaan van evangelisatie als 'ledenwerving' niet. Het bepaalt niet de mate
van Veranderingsgezindheid, noch de perceptie van de buitenstaafider. Alle bespiegelingen in de evangelisatieliteratuur
van dit evangelisatietype over zonde, zedelijk verval en
normloosheid zijn niet terug te vinden in een negatieve
houding ten opzichte van met-gelovigen. Ook kan niet
gesteld worden, dat juist de voorstanders van evangelisatie
als 'ledenwerving' behoudend zijn. Er is geen causaal
verband tussen evangeli- satie als 'ledenwerving' en de mate
van veranderingsgezindheid.
Hiermee is de traditionele invloedsstroom of causaliteitsketen aangegeven, zoals die in ons onderzoek naar voren kwam:
1. Lager opgeleide vrijwilligers, met economische of technologische beroepen, die uit een in godsdienstig opzicht
harmonisch gezin komen, geloven op een traditionele wijze.
2. Dit traditionele geloven brengt een verstaan van evangelisatie als 'ledenwerving' voort.
3. Het verstaan van evangelisatie als 'ledenwervihg' heeft
geen repercussies.
Bij dit laatste punt staan we nog even stil. Of evangelisatie al of niet verstaan wordt als 'ledenwerving' - in de
volledig sociologische betekenis - beïnvloedt niet de perceptie van de buitenstaander, niet de mate van veranderingsgezindheid en nauwelijks het al of m e t afwijzen van het
alternatieve evangelisatietype. Zo ontstaat de indruk, dat
evangelisatie als 'ledenwerving' voor allerlei andere keuzes
geen verschil uitmaakt. Het werft voor een godsdienstige
overtuiging en een godsdienstige participatie, die verder in
het leven van alledag geen betekenis heeft. Of deze indruk
terecht is, kan niet op grond van ons onderzoeksmateriaal
definitief worden vastgesteld.
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Peters, die in 1977 een onderzoek deed in een Nijmeegse
nieuwbouwwijk. Hij vond een algemeen-kerkelijke
godsdienstigheid die wijd verbreid bleek te zijn en door
Peters getypeerd werd als traditionele
doorsnee-godsdienstigheid. Deze doorsnee-godsdienstigheid
bleek samen te gaan met drie vormen van metkerkelijke
levensbeschouwing, nl. privatisering, conventionele
burgerlijkheid en institutionalisme. Met het laatste wordt
bedoeld de handhaving van vertrouwde maatschappelijke instellingen en afkeuring van acties daartegen.
Deze algemene vormen van levensbeschouwing en de algemeenkerkelijke godsdienstigheid kunnen samengevoegd worden tot
een geheel, nl. van levensbeschouwlijke conventionaliteit.
In deze levensbeschouwing is geen sprake van cntische reflectie, maar worden de dingen zoals ze zijn op een
traditioneel-vanzelfsprekende manier aanvaard. De
levensbeschouwelijke conventionaliteit bewerkt in het algemeen een sociaal-politieke behoudendheid. Maar... deze
samenhangen worden bepaald door de met-kerkelijke componenten van de conventionele levensbeschouwing. M.a.w. de algemeen-kerkelijke godsdienstigheid, die is ingebed in een bredere levensbeschouwelijke conventionaliteit heeft op zichzelf geen sociale en politieke relevantie. 2)
Nu is evangelisatie als 'ledenwerving' niet gelijk aan de
algemeen-kerkelijke godsdienstigheid die Peters vond.Wij
hebben hier duidelijk met een specifiek-gereformeerd gegeven
te maken. Maar in evangelisatie als 'ledenwerving' staan
centraal het propageren van een individuele verlossingsleer
en een werven voor het kerkelijk instituut. Het
traditionele geloven veroorzaakt dit type van evangelisatie,
dat in maatschappelijk opzicht even effectloos lijkt als
de algemeen-kerkelijke godsdienstigheid die in het
onderzoek van Peters naar voren kwam.
Uiteraard kunnen we op dit punt geen conclusies trekken. We
hebben immers slechts de effecten op twee gegevenheden
nagegaan, nl. de perceptie van de buitenkerkelijke en de
verandenngsgezindheid. Het beeld kan anders zijn, als we
micro-ethische kwesties als abortus en euthanasie aan de
orde stellen, of politieke kwesties als atoombewapening en
apartheid. Nader onderzoek kan hier informatie verschaffen.
Wij melden hier slechts onze eerste indruk.
Het alternatieve geloven leidt tot een geheel ander verstaan van evangelisatie, nl. als 'maatschappelijk
engagement'. In dit evangelisatietype zijn de aanhangers
niet uit op reproductie van hun eigen geloven, maar gaat
het hen erom op vrij radicale wijze economische uitbuiting,
maatschappelijke wantoestanden en politieke onderdrukking te
bestrijden. Het voorstaan van dit evangelisatietype heeft
zekere repercussies. De houding ten opzichte van
buitenstaanders verliest haar positieve invulling. Het
lijkt erop, dat de keuze voor dit vrij radicale engagement
in de evangelisatie geen ruimte biedt voor een idealisering
van de buitenstaander. In de literatuur waarin dit
evangelisatietype wordt aanbevolen, wordt echter geregeld
over openheid naar en gelijkwaardigheid en wederkerigheid
met buitenstaanders geschreven. Bij hen die 'zuiver' kiezen
voor dit evangelisatietype zien we dan ook een meerderheid
met een grote mate van positieve perceptie van de
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we dit gevolg van de voorkeur voor evangelisatie als
'maatschappelijk engagement' moeten duiden. Een ander gevolg
van de keuze voor evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' is een toenemende veranderingsgezindheid. De
voorstanders van dit evangelisatietype vinden ingrijpende
veranderingen in kerk en samenleving nodig en vinden dat de
kerk de inzet voor vernieuwing en het vormen van
actiegroepen moet stimuleren. Deze consequentie van de
voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' is niet verrassend.
De voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' wordt nagenoeg geheel verklaard door de voorkeur voor
het alternatief geloven. Alleen de mate van gemis aan
geloofshulp speelt een geringe rol mee. De mate van heteronomie echter niet. Anders is dat met de perceptie van de
buitenkerkelijke. Of deze perceptie sterk positief of minder positief is, wordt door drie factoren bepaald. De belangrijkste factor is de manier van geloven. Hoe traditioneler het geloven is, hoe positiever de perceptie van de
buitenstaander is en omgekeerd, hoe alternatiever het geloven is, hoe minder positief de perceptie van de buitenkerkelijke is. De tweede factor is de mate van instemmen met
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' zoals we hier
boven al meldden. De derde factor is de mate van gemis aan
geloofshulp: hoe sterker dit gemis, hoe minder positief de
perceptie van de buitenkerkelijke is.
Veranderingsgezindheid wordt zelfs door vijf factoren veroorzaakt. De sterkste is de wijze van geloven: hoe
traditioneler geloof hoe minder veranderingsgezind, hoe
alternatiever geloof hoe sterker veranderingsgezind.
Heteronomie heeft ook causaal verband met
veranderingsgezindheid: hoe sterker heteronoom hoe minder
veranderingsgezind. Als derde zien we, dat hoe sterker de
voorkeur voor evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement', hoe sterker de veranderingsgezindheid is. Als
vierde: hoe sterker het gemis aan geloofshulp hoe groter
de verandenngsgezindheid. De hekkesluiter is de perceptie
van de buitenkerkelijke: hoe positiever deze is, hoe
lager de veranderingsgezindheid.
Vanuit het voorgaande kunnen we de alternatieve invloedsstroom of causualiteitsketen aangeven, zoals die in ons onderzoek naar voren kwam:
1. Hoger opgeleiden - een klein deel van de vrijwilligers en
nagenoeg alle professionals - met maatschappelijke of
sociale beroepen, die in godsdienstig opzicht in hun
ouderlijk gezin met dissensus in aanraking kwamen, geloven
op een alternatieve wijze.
2. Dit alternatieve geloven brengt een verstaan van
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' voort.
3. Het verstaan van evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' leidt tot een minder positieve perceptie van de
buitenkerkelijke. Dit effect wordt echter eveneens veroorzaakt door de alternatieve wijze van geloven en het gemis
aan geloofshulp met name op de publieke levensterreinen.
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engagement' leidt eveneens tot een grotere mate van
verandenngsgezindheid. Dit effect wordt echter eveneens
veroorzaakt door de alternatieve wijze van geloven, door het
ontbreken van heteronomie, door het gemis aan geloofshulp
en door de perceptie van de buitenkerkelijke.
6.3. Voorspelling en beleid
Zo hebben we in deze studie aangegeven, dat enerzijds het
traditionele gereformeerde geloven tot op de dag van vandaag onder de evangelisatiemedewerkers in de Gereformeerde
Kerken wordt aangehangen, doch dat er anderzijds een duidelijk alternatief voorhanden is. Tussen traditie en alternatief zien we een breuklijn, die aan de hand van sociologische kenmerken te beschrijven is.
Een vraag die in dit verband gesteld kan worden, is de vraag
naar de toekomst. We hebben ons in ons onderzoek geconcentreerd op de beschrijving en de verklaring. Verklaren
rekent wel met de tijdsvolgorde, maar vanuit het verleden
naar het heden. Een juiste verklaring heeft echter ook voorspellende waarde, mits de omstandigheden gelijk blijven. Een
vraag, die sterk met de voorspellmgsvraag verbonden is, is
de beleidsvraag: wat te doen als we een bepaalde stand van
zaken willen bevorderen? Daarmee zijn we op het terrein van
de beleidssociologie aangekomen. Deze laatste overwegingen
zijn van invloed op de voorspellende kracht, omdat in de
menswetenschappen de mens als object van studie ook subject is met een eigen wil.
Beginnen we met de eerste vraag, nl. die van de
voorspelling, dan kunnen we niet zonder meer aannemen dat
het traditonele geloven en de daaruit voortkomende
evangelisatie als 'ledenwerving' na een of enkele
generaties verdwenen zullen zijn. De familiale traditie
waarin het geloofsgoed der vaderen wordt doorgegeven, werkt
nog steeds en waarschijnlijk sterker dan
vormingsactiviteiten van het kerkelijk kader en het
christelijk onderwijs. Een belangrijk gegeven voor deze opvatting is, dat leeftijd niet samenhangt met de wijze van
geloven noch met de keuze voor het ene of het andere type
evangelisatie. Wel mogen we aannemen, dat noch het traditionele geloven, noch evangelisatie als 'ledenwerving' gepropageerd en gesteund zullen worden door de professioneel
vrijgestelden. Beleidsmatig ondersteund en georganiseerd
zullen we dit type evangelisatie dan ook n:et zien ontwikkelen, doch eerder zien afbrokkelen.
Waar deze ledenwervende evangelisatie georganiseerd wordt
van buiten de Gereformeerde Kerken, zullen vele vrijwilligers zich er erg door aangesproken voelen en is de
verleiding groot in die evangelisatieactiviteiten te participeren.
Verder is er de spanning tussen de professionals enerzijds
en een groot deel van de vrijwilligers anderzijds, waardoor
de laatsten zich onterfd kunnen voelen. Als het gaat uitlopen op een conflict, waarbij de machtsstrijd inzet wordt,
lijkt het erop dat de professionals - omdat ze als eensgezinde groep naar voren komen - de touwtjes stevig in handen
hebben. Het lijkt daarom meer voor de hand te liggen, dat in
gevaJ van conflict de uitweg voor de onterfde vrijwilli-
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aansluiting te zoeken bi] een van de andere Gereformeerde
kerkgenootschappen, die minder ruimte hebben geboden aan alternatieven op het traditonele Gereformeerde geloofstype.
Het alternatieve geloven en evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' hebben sterkere papieren als het gaat om
ondersteuning van het professionele kader. De vraag is echter of voor dit evangelisatietype voldoende steun onder de
vrijwilligers verkregen kan worden. Hier signaleren we twee
complicaties. In de eerste plaats heeft dit evangelisatietype naar haar inhoud voorkeur voor de onderdrukten en kansarmen. Tegelijkertijd is het echter problematisch de kerkleden met een laag opleidingsniveau voor dit evangelisatietype te winnen. Daarmee verliezen de professionals en de
hoog-opgeleide vrijwilligers aan geloofwaardigheid.
Vervolgens is het evangelisatietype 'maatschappelijk engagement' inhoudelijk zwak. Het mist een verwoording van een
inspiratie, zoals het evangelisatietype 'ledenwerving' dat
heeft in haar christocentrische verlossingsleer. Naar ons
gevoel mist evangelisatie als 'maatschappelijk engagement'
daarmee een inhoudelijk wervingsargument, waar juist de
traditioneel gelovige aanhangers van evangelisatie als
'ledenwerving' gevoelig voor zouden zijn. Het lijkt daarom
allerminst zeker, dat het alternatieve geloven samen met
evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' in de Gereformeerde Kerken zal doorzetten. Want ook nu geldt, dat er
geen verband gevonden werd met de factor leeftijd.
De beleidsvraag zal - afhankelijk van de belanghebbende
groepering - anders luiden. Zo kan het de vraag zijn van de
traditionele vrijwilligers, hoe evangelisatie als 'ledenwerving' bevorderd kan worden. We gaan ervan uit dat kerkelijk beleid de hoogte van de opleiding of de beroepskeuze
niet kan doch ook niet wil beïnvloeden. Moeilijk is ook de
gezinssituatie te beïnvloeden. Hier zagen we, dat geloofsdissensus in de gezinssituatie bedreigend is voor het traditionele geloven. De confrontatie met afwijkende geloofsopvattingen kan alleen voorkomen worden door het groepsisolement te bevorderen.
We stoten hier op het probleem dat Dekker signaleert: "In
de huidige samenleving kan de bij de vroegere samenleving
passende gestalte van de christelijke godsdienst niet gehandhaafd worden, tenzij men zich van deze samenleving min
of meer afsluit". 3) Ons traditionele geloven is zo'η bij de
vroegere samenleving passende gestalte van de christelijke
godsdienst. Het is het Gereformeerd geloofstype dat ontstaan
is in de 16e eeuw.
De keuze voor groepsisolement is voor de aanhangers en pro
pagandisten van het traditionele geloven echter een moeilijk
te realiseren keuze. De professionals zullen hen in deze
keuze niet leiden of volgen. Tegen wil en dank zullen de?e
de vrijwilligers confronteren met de moderne samenleving.
Daarin zit een directe bedreiging van hun traditionele
geloven. Die vindt geen bevestiging doch aanvechting van de
kant van de professionals. Dit betekent voor de traditionele
gelovigen een permanent gevoel dat hun Gereformeerde Kerken
steeds verder afglijden van het ware belijden.
Groepsisolement kunnen de traditionele gelovigen alleen
bereiken door over te gaan naar een ander Gereformeerd
kerkgenootschap dat voor dit groepsisolement en de trouw aan
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Kerken een subgroep, een modaliteit te vormen met eigen
professionals, eigen bijeenkomsten, e.d. Het beeld van de
modaliteitenkerk is te vinden in de Nederlandse Hervormde
Kerk, de kerk die de Afgescheidenen en de Dolerenden juist
in de vorige eeuw verlieten vanwege de acceptatie van
modaliteiten.
Deze overwegingen wijzen uit, dat de traditionele vrijwilligers weinig beleidsmogelijkheden hebben om evangelisatie als
'ledenwerving' te bevorderen.
Wat staat de alternatief gelovigen te doen om evangelisatie
als 'maatschappelijk engagement' te bevorderen? Ook nu
geldt, dat opleidingsniveau en beroepskeuze door de kerk
niet te manipuleren zijn. Daarmee ligt de sleutel voor het
bevorderen van evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' in de wijze van geloven. De geloofsvorming van de
kerkleden in de richting van het alternatieve geloven lijkt
het aangrijpingspunt om evangelisatie als ,maatschappelijk
engagement' te bevorderen.
We keren op dit punt terug naar de problematiek, die Dekker
aan de orde stelde. De overgeleverde traditionele christelijke godsdienst past m e t bij de moderne samenleving. "En
het probleem ligt daarin, dat we (nog) geen andere, met die
nieuwe samenleving verbonden, gestalte van de christelijke
godsdienst hebben". 4) Als deze nieuwe vormgeving niet gevonden wordt, dan is het alternatief voor de traditionele
godsdienstigheid louter aanpassing aan de moderne samenleving of wel innerlijke secularisering. Het traditionele geloof transformeert in de algemeen-geseculariseerde cultuur
en heeft geen eigenstandige betekenis meer.
We signaleerden al, dat evangelisatie als 'maatschappelijk
engagement' niet geduid kan worden als propaganda voor het
alternatieve geloven. Eveneens ontbreekt m dit evangelisatietype een transcendente referentie. Het kan dus zijn, dat
we in evangelisatie als 'maatschappelijk engagement', met
louter aanpassen aan en meedoen met het moderne maatschappelijk patroon te maken hebben. Maar wat is dan de eigen
godsdienstige bijdrage van dit evangelisatietype? Hier ligt
voor ons gevoel 'theologisch huiswerk' voor hen die evangelisatie als 'maatschappleijk engagement' willen
bevorderen. We kunnen dit ook met Dekker aanduiden als een
confrontatie- proces: "De ons overgeleverde, traditionele
christelijke godsdienst 'ontdoen' van tijden
plaatsgebonden elementen, zich afvragen waar het in de
christelijke godsdienst wezenlijk om gaat, dat wezenlijke
trachten in opvattingen en vormen gestalte te geven, om
dan tevens te kunnen vaststellen op welke punten onze
samenleving en ons moderne bewustzijn correctie behoeven".
5) Evangelisatie als 'maatschappelijk engagement' is
eigenlijk nog niet meer dan een tekentafelontwerp, met hier
en daar een aarzelend eerste experiment.

Noten bij hoofdstuk 6:
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1. Zie naast Van Putten (1968) ook Hofstee,

E.W., De groei van
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pag. 127
4. Idem, pag. 127
5. Idem, pag. 136

-160Bijlage 1

De vragenlijst en de antwoorden

A. Algemene gegevens
1. Geslacht?
2. Leeftijd?

- man
- vrouw

abs
267
145

65
35

-

1
57
131
97
72
41
6
7

0
14
32
23
17
10
1
2

^
19 jaar
20 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 t/m 69 jaar
70 -y
....
onbekend

Kerkelijk lidmaatschap?
Gereformeerd:
- belijdend lid
- dooplid
- Hervormd
- Overigen
- Geen kerklid
- Onbekend
4.

Opleiding?

5. Werkzaam i n b e r o e p ? -

377
3
25
5
1
1

l a g e r e school of v . g . l . o .
lager beroepsonderwijs
(m)ulo, mavo
middelbaar b e r o e p s o n d e r w i j s
h . b . s . , gymn., lyceum,
atheneum, m . m . s . , havo
hoger b e r o e p s o n d e r w i j s
wetenschappelijk onderwijs
onbekend

72
70
73
52

ja, fulltime
ja, parttime
nee, gepensioneerd
n e e , w e r k l o o s , W.A.O.
nee, langdurig ziek
nee, m i l i t a i r e d i e n s t p l i c h t
nee, schoolgaand, studerend
n e e , huisvrouw
overige, zonder beroep
onbekend

23Θ
24
18
14

6. Positie in het evangelisatiewerk?
- lid van evangelisatiekommissie
- plaatselijke predikant
- evangelisatiepredikant
- kerkelijk werker of beroeps
kracht in de evangelisatie

19
49
72
5

8
91
8
11

333
42
18
19
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64
231
78
39

15
56
19
9

neen
η.v.t.
onbekend

80
199
78
55

19
48
19
13

]a, pasto raal werk
ja, toerustingswerk
ja, o v e n gen
neen
n.v.t.
onbekend

17
27
67
193
78
40

4
6
16
47
19
10

Hebt u een eigen bijbel
of een gedeelte daarvan?

ja, helemaal
ja, een gedeelte
neen
onbekend

406
1
4
1

98
0
1
0

Leest u regelmatig alleen
voor uzelf in de bijbel?

regelmatig
af en toe
nooit
onbekend

168
199
42
3

41
48
10
1

Wordt bij u thuis, bv.aan
tafel voor of na de maal
tijd regelmatig uit de
bijbel gelezen?

regelmatig
af en toe
nooit
onbekend

365
37
8
2

89
9
2
0

Hoe vaak gaat u naar de
kerk?

elke zondag
ongeveer één keer
per 14 dagen
minder
nooit

• 385
. 22

93
5

4
1

1
0

Ambtsdrager?
(niet predikant)

Vroeger ambtsdrager
geweest?
(niet predikant)

Andere kerkelijke taken?
(meer dan één antwoord
mogelijk)

ja

neen
n.v.t.
onbekend

Da

Persoonlijke gegevens

Bidt u regelmatig alleen
voor uzelf?

regelmatig
af en toe
nooit
onbekend

313
95
3
1

76
23
1
0

Wordt bij u thuis, bv.
aan tafel voor of na de
maaltijd, regelmatig
gebeden?

regelmatig
af en toe
nooit
onbekend

395
10
3
4

96
2
1
1

Werd in uw ouderlijk
gezin dikwijls, af en toe
of nooit gesproken over
het kerkelijk leven?

dikwijIs
af en toe
nooit
onbekend

249
152
10
1

60
37
2
0
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15a. Was uw vader aktief in
het kerkelijk leven?

-

ia
enigszins
neen
weet niet
onbekend

220
81
103
7
1

53
20
24
2
0

15b. Was uw moeder aktief in
het kerkelijk leven?

-

ia
enigszins
neen
weet niet
onbekend

87
134
188
1
2

21
32
46
0
0

16.

Werden de volgende kerkelijke aktiviteiten door
uw ouders gestimuleerd?
ia enigszins neen «/eet niet onbekend
abs

16a. kerkgang
16b. bezoek catechese
16c. deelname gereformeerd
jeugdwerk
16d. deelname aan andere
kerkelijke aktiviteiten

%

abs

%

abs

%

383 93
369 90
265 64

19
16
53

5
4
13

8 2
18 4
53 13

135 33

69

17

107 26

%
- - -

abs

abs

%

5

1

2
9
36

0
2
9

28

7

73 18

62

53

12
54

10
46

veel
weinig
niet
onbekend

207
187
15
3

50
45
4
1

18a. Had uw vader wel eens af
wijkende opvattingen m
geloofszaken ten opzichte
van wat de kerk leerde?

ja, vaak
ja, soms
neen
weet niet
daar werd nooit over
gepraat
onbekend

24
146
187
31
20

6
35
45
7
5

18b. Had uw moeder wel eens
afwijkende opvattingen in
geloofszaken ten opzichte
van wat de кегк leerde?

ja, vaak
ja, soms
neen
weet niet
daar werd nooit over
gepraat
onbekend

10
127
232
27
13

2
31
56
6
3

19a. Stimuleerden uw ouders u
in het hebben van een
eigen mening inzake
geloofsvragen?

ja, in sterke mate
ja, enigszins
neen
ik weet het niet
onbekend

57
197
122
32
4

14
48
30
8
1

16d. Indien ja, welke?
(N = 117, meerdere
antwoorden mogelijk)
17.

- Evangelisatieactiviteiten
- Welzijnsar-tiviteiten
- Overigen

Werd in uw ouderlijk
gezin veel, weinig of
niet gepraat over geloofs—
zaken?
-
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19b. Was u het in geloofszaken vaak, soms of
nooit met uw ouders
oneens?

vaak oneens
soms oneens
nooit oneens
onbekend

24
309
74
5

6
75
18
1

19c. Lieten uw ouders u
vrij m het maken van
uw godsdienstige keus?

ja, in sterke mate
ja, enigszins
neen
ik weet het niet
onbekend

73
238
73
26
2

18
58
18
6
0

20.

mijn ouders waren de baas 113
er was ruimte voor overleg, maar daarna beslisten meestal mijn ouders : 209
de meeste beslissingen
werden in overleg met
de kinderen genomen
: 68
er was ruimte voor overleg, maar daarna beslisten meestal de kinderen :
3
de kinderen beslisten
zelf
5
ik weet het niet
10
onbekend
4

27

Welke gezagsverhoudin- •
gen bestonden er in uw •
ouderlijk gezin?
(Denkt u bij de beantwoording van deze
vraag aan de tijd dat
u ongeveer 14 jaar was)

51
16

1
2
1

ja, veel
ja, soms
neen
ik weet het niet
onbekend

86
231
83
11
1

21
56
20
3
0

22a. Was uw vader aktief in
één of meer maatschappelijke organisaties,
verenigingen en dergelijke?

За
neen
onbekend

172
229
11

42
56
3

22a. Indien ja, welke?
(N = 153, meerdere
antwoorden mogelijk)

Politieke activiteiten
Vakbondswerk/arbeids
organisaties
Maatschappelijke orga
nisaties
Verenigingen
Overigen

:

46

11

:

70

17

53
40
2

13
10
0

89
309
14

22
75
3

:
:

4
19

1
5

:
:

69

17

21.

Werd er in uw ouderlijk gezin gesproken
over maatschappelijke
problemen?

22b. Was uw moeder aktief
in één of meerdere
maatschappelijke organisaties, verenigingen
en dergelijke?

:a
neen
onbekend

22b. Indien ja, welke?
(N = 84, meerdere
antwoorden mogelijk)

Politieke activiteiten
Vakbondswerk/arbeids
organisaties
Maatschappelijke organisaties
Verenigingen
Overigen

:
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Werd bi] u in uw ouder- li]k gezin gestimuleerd dat de gezinsleden
steun gaven aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en
dergelijke?
(Denkt u bij de beantwoording van deze vraag
aan de tijd dat u ongeveer 14 jaar was)

ja, in sterke mate
ja, toch wel
neen
ik weet het niet
onbekend

In welke mate vervulde
het geloof in uw ouder
lijk gezin een rol als
belangrijke beslissingen genomen moesten
worden?

het geloof speelde
meestal een doorslaggevende rol
het geloof speelde
naast andere overwegingen een rol
andere overwegingen
speelden meestal een
doorslaggevende rol
ik weet het niet
onbekend

Welke plaats nam de
bijbel in m uw ouderlijk gezin?

54
200
106
47
5

13
48
26
11
1

165

40

193

47

24
27
3

geprobeerd werd te
leven naar de letter van
de bijbel
60
geprobeerd werd te
leven naar de geest van
: 252
de bijbel
geprobeerd werd goed te
leven, zonder telkens de
bijbel erbij te betrkken
85
ik weet het niet
8
onbekend
7
alleen lagere school of
v. g.1.o.
lager beroepsonderwijs
(m)ulo, mavo
middelbaar beroepsonderwijs
h.b.s., gymn. lyceum,
atheneum, havo
hoger beroepsonderwijs
wetenschappelijk onderwijs
onbekend

Welke opleiding heeft
uw vader genoten?

245
61
26

15
61
21
2
2
59
15
6

26
9
16

2
4

15
14

4
3

85
107
165
23
12
20

21
26
40
6
3
5

Vragen over evangelisatie?
(In noot 2 bij hoofdstuk 3 is aangegeven tot welk
type we ledere vraag rekenden)
Evangelisatie kan vandaag het beste plaatsvinden als dialoog

-

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend
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27. Evangelisatie is eraan
werken dat de wereld
meer gaat lijken op het
Koninkrijk van God

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

121
168
89
20
10
4

29
41
22
5
2
1

28. In evangelisatiekontakten dient de kerk als
troostbrengende gemeenschap aanbevolen te
worden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

55
114
161
59
15
8

13
28
39
14
4
2

29. Christus heeft
bedoeld als de
melplaats voor
die Hem willen

de kerk
verzaallen
dienen

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

147
157
68
25
12
3

36
38
17
6
3
1

30. Evangelisatie betekent
ook mensen brengen
onder de zorg van de
kerkelijke ambten

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

42
127
138
84
15
6

10
31
33
20
4
1

31. Evangelisatie is erop
gericht dat mensen in
de kerk belijdenis van
hun geloof afleggen

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

25
70
135
135
43
4

6
17
33
33
10
1

32. In het evangelisatiewerk blijft het getuigen met het woord altijd belangrijker dan
het getuigen met de
daad

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

17
28
114
150
101
2

4
7
28
36
25
0

33. De doop in de kerk is
een belangrijk gespreksonderwerp in gevorderde evangelisatiekontakten

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

41
133
129
80
18
11

10
32
31
19
4
3

34. Christus redt geen
mensen buiten Zijn kerk
om

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

12
15
40
150
188
7

3
4
10
36
46
2
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35. Evangelisatie en
sociale aktie moeten
niet met elkaar verward
worden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

abs
78
146
122
53
8
5

19
35
30
13
2
1

36. Het is onaanvaardbaar
als in het evangelisatiewerk niet serieus
geluisterd wordt naar
buitenkerkelijken of
met-christenen

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

237
141
17
8
6
3

58
34
4
2
1
1

37. Ook de politieke en
en sociale verhoudingen
moeten in het evangelisatiewerk ter sprake
komen

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

85
158
120
35
8
6

21
38
29
8
2
1

38. In het evangelisatiekontakt moet aangedrongen worden op berouw
over zonden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

25
63
176
108
33
7

6
15
43
26
8
2

39. In de evangelisatie
moeten bijbelse waarheden onveranderd
worden doorgegeven

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

121
153
81
29
20
8

29
37
20
7
5
2

40. Daden zijn in onze tijd
in het evangelisatiewerk veel bekangnjker
dan woorden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

71
109
175
46
6
5

17
26
42
11
1
1

41. Afwijzen van Jezus
betekent verspelen van
de kans op eeuwig leven

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

142
132
74
35
16
13

34
32
18
8
4
3

42. Van onze evangelisatieaktiviteiten kan de
redding van niet-gelovigen afhangen

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

48
111
145
74
27
7

12
27
35
18
7
2
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43. In de evangelisatie
gaat het er om dat mensen tot de kerk als
ge loofsgemeenschap
toetreden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

28
77
153
118
32
4

7
19
37
29
8
1

44. Alleen in een kerkelijke gemeenschap kunnen mensen echt leren
geloven

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

10
32
135
166
65
4

2
8
33
40
16
1

45. De persoonlijke verlos
sing van de zonde door
Christus dient centraal
te blijven staan in de
evangelisatie

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

159
154
65
24
4
6

39
37
16
6
1
1

46. De nadruk op het hiernamaals is in de evangelisatie belangrijker
dan de nadruk op het
hiernumaals

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

26
67
120
125
66
8

6
16
29
30
16
2

47. Verzet en protest
tegen economische uitbuiting kan mede
onderdeel van de evangelisatie zijn

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

51
143
116
71
20
11

12
35
28
17
5
3

48. Het bestrijden van
wantoestanden in de
samenleving, zoals bijv.racisme, onderdrukking, uitbuiting enz., dienen alle aandacht te hebben in de evangelisatie

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

79
158
109
51
9
6

19
38
26
12
2
1

49. Uiteindelijk is voor eikmens het belangrijkste
dat hij Christus leert
kennen als zijn Heiland -

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

252
123
31
4

61
30
8
1

50. Het opkomen voor achtergestelde groepen, bijv.
door middel van actie,
kan zeker ook een evangelisatie-activiteit
genoemd worden

geheel mee eens
mee eens
deels eens deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

67
154
116
53
12
10

16
37
28
13
3
2
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51. Evangelisatie omvat
tenslotte ook de uitno
diging om aan de avond
maalsviering in de kerk
mee te doen

-

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

59
161
120
52
6
14

52. Getuigen is vooral
leven volgens bijbelse
aanwijzingen

-

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

126
193
73
β
3
9

53. De werkwijze in de
evangelisatie bestaat
zeker niet altijd uit
woordverkondiging

-

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

161
211
28
1
2
9

54. Het aandringen op de
beslissende keus voor
Christus behoort cen
traal te staan in het
evangelisatiewerk

-

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

Θ4
132
132
50
8
6

55. Pas als iemand zich
heeft aangesloten bij
een kerk kun je zeggen
dat voor hem het evan
gelisatiewerk is af
gesloten

-

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

13
17
122
165
89
6

D. Vragen over geloof
(Bij vraag 56,57,60,63 en 65 staat het A-antwoord voor de
partnerschapsoriëntatie. In de vorige vragen staat het А
voor de afhankelijkheidsonëntatie)
6. A. In de catechisatie moeten jongeren vooral leren hoe ze God
moeten dienen in hun leven
B. In de catechisatie moeten jongeren vooral leren hoe ze verantwoordelijk zijn voor de
samenleving waarin ze opgroeien

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

102
120
40
12
57
22
59

7. A. Door de bijbel laat God de mensen weten wat Zijn plannen zijn
met de wereld
B. Door de bijbel worden de mensen
opgeroepen plannen te maken voor
de opbouw van een betere wereld

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

91
124
29
25
58
23
62
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In de kerkdienst behoren de
christenen in onderling gesprek
te zoeken naar de juiste uitleg
van Gods Woord
In de kerkdienst behoren de
christenen te luisteren naar de
verkondiging van Gods Woord

sterk voor A
voor A
zwak voor A

40
66
25

10
16
6

zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

37
112
71
61

9
27
17
15

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

15
57
67
47
91
75
60

4
14
16
11
22
18
15

Een met-christen deelt niet in
de verzoening met God, tenzij
hij zich bekeert
Een met-christen deelt ook in
de verzoening met God, als hij
serieus heeft geprobeerd als een
goed mens te leven

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

88
108
64
48
31
5
68

21
26
16
12
8
1
17

Christus wilde de mensen vooral
leren hoe ze in hun dagelijks
leven hun medemens moeten dienen
Christus wilde de mensen vooral
leren hoe ze in het dagelijkse
leven God moeten dienen

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

36
50
35
46
100
75
70

9
12
8
11
24
18
17

Sinds de zondeval is de mens
mede verantwoordelijk voor zijn
eigen heil
Sinds de zondeval is de mens
volkomen afhankelijk van Gods
genade

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

29
53
31
32
74
130
63

7
13
8
8
18
32
15

De bijbel geeft veel concrete
aanwijzingen voor het dagelijks
leven
De bijbel zet de mensen aan het
denken over de manier waarop ze
het best kunhen leven

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

78
83
23
24
100
44
60

19
20
6
6
24
11
15

sterk voor А
voor А
zwak voor А
zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

124
101
28
27
39
26
67

30
25
7
7
9
6
16

A. Men kan best een goed christen
zijn zonder tot een kerk te be
horen
B. Een goed christen behoort ook
lid van een kerk te zijn

A. De christen dient vooral de
medemens te helpen waar dat
nodig is
B. De christen dient vooral Gods
geboden precies na te leven
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65. Α. De geboden in de bijbel zijn ab
soluut bindende voorschriften,
waaraan christenen zich te hou
den hebben
B. De geboden in de bijbel zijn
globale aanwijzingen, die de
mensen zelf moeten uitwerken in
hun situatie
E.

sterk voor A
voor A
zwak voor A

54
58
32

13
14
8

zwak voor В
voor В
sterk voor В
onbekend

49
101
57
61

12
25
14
15

Vragen over de kerk
(In noot 7 bij hoofdstuk 3 is aangegeven tot welk kerkbeeld we
deze uitspraken rekenden)

66. Een kerk die op gezette
tijden haar organisatie
niet wijzigt blijft niet

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

119
142
125
19
3
4

29
34
30
5
1
1

67. De kerk moet haar leden
wijzen op hun maatschap
pelijke verantwoorde
lijkheid

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

143
213
46
7

35
52
11
2

68. De kerk zelf is het
middel van God om de
wereld te redden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

28
72
158
119
25
10

7
17
38
29
6
2

69. De gemeente, die bestaat
uit gelovige christenen,
is verantwoordelijk voor
het plaatselijk kerke
lijk leven

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

141
232
32
4
3

34
56
8
1
1

70. De kerkelijke organisa
tie is vooral bedoeld om
de leden van dienst te

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

61
135
127
61
21
7

15
33
31
15
5
2

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

44
85
174
82
21
6

11
21
42
20
5
1

bij de

tijd

zijn

71. De kerk heeft de chris
telijke leer vaak af
breuk gedaan door haar
aan te passen aan de
eigentijdse omstandig
heden
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72. De kerk moet zich niet
druk maken over haar
organisatie want alleen
Gods Woord is belangrijk

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

26
43
143
145
49
6

6
10
35
35
12
1

73. In de oecumenische contacten mag de gereformeerde belijdenis niet
losgelaten worden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

64
119
134
70
19
6

16
29
33
17
5
1

74. Kerkelijke organisaties
zijn door mensen bedacht

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

58
133
141
59
18
3

14
32
34
14
4
1

75. De kerk mag in kontakt
net de overheid maatschappelijke invloed
aanwenden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

47
193
128
33
8
3

11
47
31
8
2
1

76. De kerkeraad, die bestaat uit ambtsdragers,
is verantwoordelijk voor
het plaatselijk kerkelijk leven

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

63
139
141
55
12
2

15
34
34
13
3
0

77. De kerk heeft het recht
te waken over het zedelijk peil van de samenleving

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

41
192
118
46
9
6

10
47
29
11
2
1

78. Het is goed, dat de kerk
zich bezig houdt met
haar organisatie, omdat
de kerk zo beter kan
voldoen aan haar opdracht

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

69
241
82
13
3
4

17
58
20
3
1
1

79. Natuurlijk mag de belijdenis van de kerk veranderd worden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

30
68
117
138
50
9

7
17
28
33
12
2
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80. Tussen kerkleden en
met-kerkleden bestaat
een wezenlijk verschil

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

81. Niet alle heil in deze
wereld komt vanuit de
kerk

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens

geheel mee oneens
onbekend
82. De belangrijkste taak
van de kerk is het prediken van de weg der
zaligheid

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens

geheel mee oneens
onbekend
83. In uitzonderlijke gevallen mag de kerk ook
politieke standpunten
innemen

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens

geheel mee oneens
onbekend
84. Als de kerk haar leer
niet geregeld aanpast
aan de eigen tijd verliest ze haar betekenis

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens

geheel mee oneens
onbekend
85. Sinds Christus de Kerk
gesticht heeft is de
leer van de kerk in
wezen niet meer veranderbaar

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens

86. Het is vanzelfsprekend
dat kinderen van gelovige ouders als lid van de
kerk beschouwd worden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens

geheel mee oneens
onbekend

geheel mee oneens
onbekend
87. In de kerk moet een
zekere ruimte zijn voor
verschillen in opvatting
omtrent de inhoud van
het geloof

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens

geheel mee oneens
onbekend

abs
29
100
185
82
11
5

7
24
45
20
3
1

83
209
86
21
9
4

20
51
21
5
2
1

76
130
140
53
11
2

18
32
34
13
3
1

48
191
101
63
9

12
46
25
15
2

31
95
153
107
23
3

8
23
37
26
6
1

61
146
127
53
21
4

15
35
31
13
5
1

52
169
97
76
17
1

13
41
24
18
4
0

105
220
74
12
1

25
53
18
3
0
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Iemands persoonlijke
geloofsovertuiging is
veel belangrijker dan
de leer van de kerk

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

48
104
186
64
10

12
25
45
16
2

De kerk mag zich niet
als heilsmiddel plaatsen
tussen God en de afzon
derlijke mens

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

71
199
94
29
6
13

17
48
23
7
1
3

De belangrijkste taak
van de kerk is het ge
sprek te stimuleren over
het juist verstaan van
de bijbelse boodschap

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

92
200
89
22
5
4

22
49
22
5
1
1

De kerk moet godsdienst
niet vermengen met
politieke uitspraken

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

82
160
115
44
3

20
39
28
11
2
1

De kerk moet alle aan
dacht richten op de ere
diensten en de bediening
van de sacramenten

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

53
79
145
106
29

15
19
35
26
7

De belangrijkste taak
van de kerk is het ver
sterken van het geloofs
leven van haar leden

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

84
165
111
41
10
1

20
40
27
10
2
0

Hoe de kerk ook wordt
georganiseerd, de plaats
van de ambtsdragers moet
centraal blijven staan

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

51
135
93
102
26
5

12
33
23
25
6
1

De kerk moet haar leden
voortdurend wijzen op
het zondige karakter van
onze samenleving

geheel mee eens
mee eens
deels eens, deels oneens
mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

58
107
145
78
23
1

14
26
35
19
6
0

β

-174Vraqen over de ki]k op de wereld (Religiocentrisme)

%

abs
47
164
158
37
4
2

11
40
38
9
1
0

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

127
134
93
54
4

31
33
23
13
1

98. De mensen moesten zich
minder laten leiden door
de resultaten van de
wetenschap en wat meer
door hun geloof

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

146
145
92
21
7
1

35
35
22
5
2
0

99. Als de hedendaagse jeugd
meer geloof zou hebben,
zou ze minder problemen
ondervinden

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

74
102
138
80
18

18
25
33
19
4

100. Ondanks dat er zo weinig
christenen zijn is de
wereld waarin wij leven
zo slecht nog niet

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

2
51
134
182
39
4

0
12
33
44
9
1

LOI. De meeste meningen die
vandaag in de krant
komen zijn gelukkig
positief

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

105
245
49
5

θ

2
25
59
12
1

102

Gelukkig kan ook zonder
geloof in onze wereld
nog veel goeds tot stand
komen

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

26
161
146
66
10
4

6
39
35
16
2
1

103. Juist omdat er zoveel
ongeloof bestaat, zitten
we overal in de proble
men

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

57
131
141
65
15
3

14
32
34
16
4
1

96. In de meeste levensbe
schouwingen die er op de
wereld bestaan zitten
vele goede elementen

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

97. Mijn gedachten over goed
en kwaad worden uitslui
tend door het geloof
bepaald
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Dat onze maatschappi]
nog zijn goede kanten
heeft, komt doordat er
nog gelovige mensen zijn

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

32
68
170
123
15
4

8
17
41
30
4
1

Er zijn twee soorten
mensen op de wereld: zij
die б<5г en zij die
tégen de waarheid zijn

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

51
92
101
129
31
8

12
22
25
31
8
2

Vragen over een aantal levensterreinen

(Privaat versus publiek)

106. A. We noemen hieronder zes levensterreinen, nl. het gezinsleven, het eigen werk of beroep, de omgang met vrienden en
kennissen, het economische gebeuren, de vnje-tijdsbesteding en de landelijke politiek.De vraag is of u bij elk
van deze levensterreinen wilt aangeven in hoeverre u zich
op die terreinen machteloos voelt, en dus geen invloed
kunt uitoefenen op de gang van zaken
a. Het gezinsleven

b. Het eigen werk of
beroep

De landelijke politiek

Ik voel mij :

abs

-

3
36
41
144
172
12
5

1
9
10
35
42
3
1

1
13
47
48
167
122
7
7

0
3
11
12
41
30
2
2

39
103
128
61
46
12
19
4

9
25
31
15
11
3
5
1

volledig machteloos
grotendeels machteloos
deels machteloos
in geringe mate machteloos
niet machteloos
zeker niet machteloos
ik weet het niet
onbekend

Ik voel mij ;
-

volledig machteloos
grotendeels machteloos
deels machteloos
in geringe mate machteloos
niet machteloos
zeker niet machteloos
ik weet het niet
onbekend

Ik voel mij :
-

volledig machteloos
grotendeels machteloos
deels machteloos
in geringe mate machteloos
m e t machteloos
zeker niet machteloos
ik weet het niet
onbekend

-176d. De omgang met vrien Ik voel mi τ :
den en kennissen
- volledig machteloos
- grotendeels machteloos
- deels machteloos
- m geringe mate machteloos
- niet machteloos
- zeker niet machteloos
- ik weet het niet
- onbekend
Het economische
gebeuren

f. De vrije-tijdsbesteding

106. B. We
is
in
uw

Ik voel
-

abs
1
26
49
201
124
7
4

0
6
12
49
30
2
1

69
133
95
56
24
7
24
4

17
32
23
14
6
2
6
1

3
5
25
31
165
165
16
2

1
1
6
8
40
40
4
0

пц:

volledig machteloos
grotendeels machteloos
deels machteloos
in geringe mate machteloos
niet machteloos
zeker m e t
machteloos
ik weet het niet
onbekend

Ik voel пит :
-

volledig machteloos
grotendeels machteloos
deels machteloos
in geringe mate machteloos
niet machteloos
zeker niet machteloos
ik weet het niet
onbekend

n. De vraag
noemen hieronder dezelfde zes levensterreinen.
nu of u bi] elk van deze levensterreinen wilt aangeven
welke mate uw geloof u hulp biedt bij het vinden van
weg op deze terreinen

a. Het gezinsleven

Het geloof biedt:
-

b. Het eigen werk of beroep

zeer veel hulp
veel hulp
wel hulp
weinig hulp
geen hulp
helemaal geen hulp
ik weet het niet
onbekend

2

25
38
32
2
0

-

-

80
129
145
29
14
1
9
5

19
31
35
7
3
0
2
1

105
157
133

θ
5
2

1
0

Het geloof biedt:
-

zeer veel hulp
veel hulp
wel hulp
weinig hulp
geen hulp
helemaal geen hulp
ik weet het niet
onbekend

-177-

с. De landelijke politiek

-

zeer veel hulp
veel hulp
wel hulp
weinig hulp
geen hulp
helemaal geen hulp
ik weet het niet
onbekend

d. De omgang met vrienden en
kennissen

Het geloof biedt:

e. Het economische gebeuren

Het geloof biedt:

-

-

f. De vrije-tijdsbesteding

abs

Het geloof biedt:

zeer veel hulp
veel hulp
wel hulp
weinig hulp
geen hulp
helemaal geen hulp
ik weet het niet
onbekend

zeer veel hulp
veel hulp
wel hulp
weinig hulp
geen hulp
helemaal geen hulp
ik weet het niet
onbekend

•

23
52
. 178
: 91
19
7
37
:
5

6
13
43
22
5
2
9
1

40
120
193
41
4
2
10
2

10
29
47
10
1
0
2
0

18
33
131
122
36
11
53
β

4
8
32
30
9
3
13
2

29
78
189
48
22
4
38
4

7
19
46
12
5
1
9
1

Het geloof biedt:
-

zeer veel hulp
veel hulp
wel hulp
weinig hulp
geen hulp
helemaal geen hulp
ik weet het niet
onbekend

07. Welke van de twee volgende uitspraken komt het meest
overeen met uw mening?
a. het gezin is de plaats waar
- voor a.
: 95
mensen zich terugtrekken van de
- voor b.
: 307
buitenwereld, wat daar ook gebeurt - onbekend : 10
of
b. het gezin is de plaats waar
mensen zich zinvol kunnen bezig
houden met wat in de buitenwereld
gaande is

23
75
2
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108. Welke van de twee volgende uitspraken
meest juist?
a. de omgang met vrienden en kennis
sen kun je goed gebruiken om
problemen in це woonomgeving aan
te pakken
of
b. de omgang met vrienden en kennis
sen kun je niet gebruiken om
problemen in je woonomgeving aan
te pakken

acht u het
- voor а
- voor b
- onbekend

109. Kiest u uit de twee volgende uitspraken
u meest juiste
a. de wijze van vnje-tijds-besteding kun je in onze tijd gelukkig
volgens eigen wensen bepalen
of
b. de wijze van vnje-tijds-besteding
wordt in onze tijd teveel beïnvloed door mensen die er geld aan
willen verdienen

: 333
: 77
:
2

81
19
0

296
112
4

72
27
1

de voor
voor а
voor b
onbekend

110. Maakt u een keuze uit de twee volgende uitspraken.
Welke acht u het meest juiste?
a. door de vele regels weet je in je
voor а
: 88
beroep minder goed waarom je
voor b
: 300
bepaalde dingen moet doen
onbekend : 24
of
b. door het vele overleg weet je in
je beroep beter waarom je
bepaalde dingen moet doen
111. Met welke van de volgende uitspraken bent u het
het meest eens?
a. het economisch gebeuren in onze
voor а
samenleving is zo onbegrijpelijk,
voor b
dat ik het maar aan de deskundigen
onbekend
overlaat
of
b. van het economisch gebeuren in
onze samenleving begrijp ik wel
zoveel, dat ik er over mee kan
praten
112. Welke van de volgende uitspraken geldt het meest
voor u?
a. met het maken van politieke keuzes - voor а
kom ik doorgaans wel rond, ook al - voor b
is het niet altijd eenvoudig
- onbekend
of
b. het maken van politieke keuzes
wordt zo moeilijk dat ik het eigen
lijk niet meer goed kan

21
73
6

: 205
: 202
:
5

50
49
1

303
106
3

74
26
1
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113. Kiest u de voor u meest juiste uit de volgende
uitspraken
de maatschappelijke problemen
- voor a
zijn in onze tijd zo ingewikkeld, - voor b
dat ik me er maar niet meer druk
- onbekend
over maak
of
de maatschappelijke problemen
zijn in onze tijd wel ingewikkeld,
maar ik houd me er nog wel mee
bezig

: 40
: 370
:
2

10
90
0

273
133
6

66
32
1

: 102
: 306
:
4

25
74
1

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
m e t mee eens
volledig mee oneens
onbekend

20
94
173
102
14
9

5
23
42
25
3
2

117. Ook als de omgeving er - volledig mee eer.s
anders over denkt, moet - wel mee eens
een mens toch uitsluideels eens, deels oneens
tend zijn eigen geweten
niet mee eens
volgen
volledig mee oneens
onbekend

98
190
85
36
1
2

24
46
21
9
0
0

- volledig mee eens
- w e l mee eens
- deels eens, deels oneens
- niet mee eens
- volledig mee oneens
- onbekend

37
88
152
104
24
7

9
21
37
25
6
2

114. Welke van de twee volgende uitspraken past het
meest bij u?
a. ik houd me in mijn pnvé-leven
- voor a
bezig met allerlei wereldwijde
- voor b
vraagstukken omdat ik dat belang- - onbekend
rijk vind
of
b. ik trek me graag in mijn p n v é leven terug om niet lastig gevallen
te worden met allerlei wereldwijde
vraagstukken
115. Welke van de twee volgende uitspraken geldt
het meest voor u?
voor a
a. Ik zie geen mogelijkheden om een
bijdrage te geven aan de oplossing
voor b
van de grote problemen in onze
onbekend
samenleving
of
b ook ik kan wel een steentje bijdragen aan de oplossing van de grote
problemen in onze samenleving

H. Vragen over het gezag (autonomie versus heteronomie)
116. Dank zij het grote verschil in opvattingen in
onze samenleving kan de
kerk gelukkig niet meer
voorschrijven hoe mensen te handelen hebben

118. Het is niet goed als er
veel verschillende meningen in de kerk
worden toegestaan

-
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119. In zijn doen en laten
moet een mens zich
niets aantrekken van de
normen van zijn omgeving

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
m e t mee eens
volledig mee oneens
onbekend

16
26
124
204
39
3

4
6
30
50
9
1

120. Als mensen hun eigen
zedelijke keuzes niet
meer in volledige vrijheid kunnen maken,
wordt de wereld een
gevangenis

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
m e t mee eens
volledig mee oneens
onbekend

53
108
106
119
20
6

13
26
26
29
5
1

121. We hoeven tegenwoordig
bij het nemen van persoonlijke beslissingen
ons niet meer te laten
leiden door kerkelijke
uitspraken

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
m e t mee eens
volledig mee oneens
onbekend

18
76
165
129
21
3

4
18
40
31
5
1

122. Het is een slechte zaak
als mensen vanwege
eigen afwijkende opvattingen wetten overtreden

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

70
170
121
42
6
3

17
41
29
10
1
1

123. Als mensen hun eigen
gang gaan en zich niets
aantrekken van sociale
controle wordt het op
aarde een janboel

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

164
169
55
19
3
2

40
41
13
5
1
0

124. Het is jammer dat het
leergezag van de kerk
vandaag de dag zo weinig erkenning vindt

volledig mee een
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

67
150
126
56
10
3

16
36
31
14
2
1

125. Godsdienstige voorschriften zijn voor de
wijze van leven belangrijker dan het eigen
geweten van mensen

volledig mee eens
wel mee eens
deels eens, deels oneens
niet mee eens
volledig mee oneens
onbekend

41
58
167
116
27
3

10
14
41
28
7
1

I. Vragen over stelregels

(waarden-versus belangenoriëntatie)

126. Naast de normen van rechtvaardigheid en naastenliefde mag toch
ook het eigen belang een behoorlijke rol spelen bij het maken
van keuzes

-

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

217
175
16
4

53
42
4
1
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127· We moeten altijd volgens ons
geweten handelen, ook al qaan we
er daardoor financieel op achteruit

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

357
35
19
1

87
8
5
0

128. Een mens behoort zich in zijn
leven veel moeite te getroosten
om mee te werken aan rechtvaardiger verhoudingen

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

387
11
13
1

94
3
3
0

129. Als ik hoor van mensen die hun
vrijheid missen probeer ik wegen
te vinden om hen te helpen

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

339
20
51
2

82
5
12
0

130. In tijden van nood vind ik het
aanvaardbaar dat mensen eerst
aan zichzelf denken en pas daarna
aan anderen

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

80
298
33
1

19
72
8
0

131. Het helpen van andere mensen
hoeft niet zover te gaan dat
iemand zichzelf schade berokkent

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

170
205
36
1

41
50
9
0

132. 'Voor wat hoort wat' is een
stelregel die mensen in hun
leven mogen hanteren

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

54
345
10
3

13
84
2
1

133. In kwesties van sociale rechtvaardigheid moeten mensen handelen zonder zich zorgen te maken
over schadelijke neveneffecten

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

127
219
59
7

31
53
14
2

134. Mensen behoeven m e t vlug in
aktie te komen als hun eigen
belang niet op het spel staat

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

21
370
20
1

5
90
5
0

135. Ik vind het een goede stelregel
dat ieder mens zoveel mogelijk
zijn eigen boontjes probeert te
doppen

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

167
222
21
2

41
54
5
0

J. Vragen over 'de ander'
(De vragen 136,138,140,142,144 weerspiegelen meer een subjectobjectrelatie, de overigen meer een subject-subjectrelatie)
136. Veel mensen kun je eigenlijk
niet serieus nemen omdat ze de
gekste denkbeelden huldigen

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

101
289
21
1

25
70
5
0

137. Ik toets mijn opvattingen graag
aan de mening van buitenkerkelijken

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

172
207
32
1

42
50
8
0
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13Θ. Ik ontdek Ы ] buitenkerkelijken
nogal eens oppervlakkigheid

mee eens
niet mee eens
weet m e t
onbekend

189
192
29
2

46
47
7
0

139. Dikwijls verander ik van
gedachten doordat anderen mi]
overtuigen van hun gelijk

mee eens
niet mee eens
weet m e t
onbekend

129
249
30
4

31
60
7
1

140. Grote groepen in onze samenleving
komen niet veel verder dan het
napraten van anderen

mee eens
niet mee eens
weet niet
onbekend

328
48
35
1

80
12
8
0

141. Het luisteren naar wat nietchnstenen te zeggen hebben,
maakt mijn leven rijker

mee eens
m e t mee eens
weet niet
onbekend

228
135
47
2

55
33
11
0

142. Materialisme is een veel voor
komende eigenschap bij nietchristenen die ik ontmoet

mee eens
niet mee eens
weet m e t
onbekend

164
201
44
3

40
49
11
1

143. Ik leer nog dagelijks van wat
met-christenen me vertellen

mee eens
m e t mee eens
weet m e t
onbekend

269
89
50
4

65
22
12
1

144. Tot mijn spijt ontdek ik geregeld
dat veel mensen in mijn omgeving
weinig nadenken over de diepere
vragen van het leven

mee eens
m e t mee eens
weet m e t
onbekend

: 274
: 111
: 25
:
2

67
27
6
0

145. In de ontmoeting met buiten
kerkelijken ontdek ik vaak dat ze
zeer goede ideeën hebben

: 300
mee eens
niet mee eens : 46
weet m e t
: 62
onbekend
4

73
11
15
1

- ingrijpende veranderin-: 171
gen zijn nodig
- er zijn wel verandenn- 190
ì gen nodig, maar niet
ingrijpend
- ik weet het niet zo
22
- er zijn geen verande3
ringen nodig
24
- er wordt al teveel
veranderd
- onbekend
2

42

К. Vragen over veranderingen
146. Volgens sommigen zijn er
momenteel ingrijpende
veranderingen noodzake
lijk in deze samenleving
anderen oordelen daar
niet zo over. Wat is uw
mening?

46
5
1
6
0
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147. Volgens sommigen zijn er
momenteel ingrijpende
veranderingen noodzakelijk in onze kerken ;
anderen oordelen daar
niet zo over. Wat is uw
mening?

abs
ingrijpende verande: 99
ringen zijn nodig
er zijn wel verande: 215
ringen nodig, maar niet
ingrijpend
ik weet het niet zo
: 29
er zijn geen verande- : 23
ringen nodig
er wordt al teveel
: 45
veranderd
onbekend
:

24
52

11

148. Het vormen van aktiegroepen, om zo te werken
aan maatschappelijke
vernieuwing, moet door
christenen gestimuleerd
worden

geheel mee eens
gedeeltelijk mee eens
evenveel mee eens als
oneens
gedeeltelijk mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

53
120
100

13
29
24

61
77
1

15
19
0

149. Doordat er voortdurend
veranderingen worden ingevoerd, raken kerkleden
steeds meer van de kerk
vervreemd

geheel mee eens
gedeeltelijk mee eens
evenveel mee eens als
oneens
gedeeltelijk mee oneens
geheel mee oneens
onbekend

52
133
113

13
32
27

68
45
1

17
11
0

150. De kerk heeft alleen
toekomst als we diep ingrijpende veranderingen
doorvoeren

volledig mee
gedeeltelijk
evenveel mee
oneens
gedeeltelijk
volledig mee
onbekend

eens
mee eens
eens als

36
106
76

9
26
18

mee oneens
oneens

77
115
2

19
28
0

151. De vele veranderingen in
onze samenleving hebben
er alleen maar toe geleid dat mensen niet
meer weten waar ze aan
toe zijn

volledig mee
gedeeltelijk
evenveel mee
oneens
gedeeltelijk
volledig mee
onbekend

eens
mee eens
eens als

72
176
77

17
43
19

57
25
5

14
6
1

152. De rechtvaardige verdeling van de rijkdom in
onze wereld kan alleen
bereikt worden als we
ons economische systeem
drastisch wijzigen

volledig mee
gedeeltelijk
evenveel mee
oneens
gedeeltelijk
volledig mee
onbekend

eens
mee eens
eens als

163
136
58

40
33
14

28
17
10

7
4
2

153. Grote veranderingen in
de politieke koers van
de westerse landen is
niet gewenst

volledig mee
gedeeltelijk
evenveel mee
oneens
gedeeltelijk
volledig mee
onbekend

eens
mee eens
eens als

53
118
97

13
29
24

66
59
19

16
14
5

mee oneens
oneens

mee oneens
oneens

mee oneens
oneens

-1·Μ-

154. De enthousiaste inzet
van velen in ons land
voor vernieuwing moet
door de kerk worden aan
gemoedigd

volledig mee
gedeeltelij
evenveel mee
oneens
gedeeltelijk
volledig mee
onbekend

eens
mee eens
eens als

155. Hebt u wel eens pogingen ondernomen iets te ver
anderen, alleen of samen,in de kerk ot daarbuiten?

ik doe voortdurend
:
pogingen daartoe
ik heb wel eens iets
:
geprobeerd
ik denk er veel over,
maar ik weet niet hoe :
ik zoiets kan doen
daar heb ik weinig over:
nagedacht
dat ben ik ook niet
:
van plan
onbekend
:

mee oneens
oneens

L. Slotvragen
156. Hoe vond u het beant
woorden van de vragen
lijst?

prettig
wel aardig
geen oordeel
onplezierig
vervelend
onbekend

157. Wat is uw oordeel over
de gestelde vragen?

van groot belang
wel nuttig
kan ik niet bekijken
onbelangrijk
nutteloos
onbekend

-185Bijlage 2 De analyse van de onderdelen
In hoofdstuk 3 werden de resultaten gegeven van de analyse
van de onderdelen. Deze analyses bevatten een aantal factoranalyses en een aantal scalogram-analyses. In deze bijlagen
geven we de belangrijkste analyse-technische gegevens.
A. De factor-analyse
Voor de analyse is gebruik gemaakt van een oblique pea (PAI,
SPSS) op basis van de correlatiematnx tussen de relevante
uitspraken. Missing data zijn via regressiemethode geschat
op basis van de wel bekende antwoorden, mits m e t meer dan
de helft binnen een schaal. De factor patrooranatnees,
alsmede de corre]atiematnx tussen de factoren, die hieruit
resulteren volgen hieronder.

-186TABEL 53:

Vraag

Factorpatroon van de vragen over doelen in de
evangelisatie, drie dimensies

Factor 1
doen qroeipn
van de kerk

Factor 2
maatschappelijk
engagement (1)

Factor 3
Verlossing door
Christus

h2

31

.77

.07

.05

44

.69

.02

-.13

.40

43

.68

.03

-.02

.45

32

.67

-.13

-.09

.42

34

.59

.04

-.08

.31

30

.53

-.07

.14

.40

46

.46

-.18

.19

.40

55

.46

.03

.13

.26

33

.44

.06

.21

.33

38

.42

.04

.27

.36

28

.41

.05

.21

.29

29 x/

.38

-.09

.18

.27

47

.04

.78

-.03

.61

48

-.11

.77

.12

.58

50

-.02

.72

.02

.51

37

.11

.50

-.24

.34

49

-.08

-.05

.74

.52

45

.04

-.13

.73

.63

39

.12

-.12

.64

.56

41

.05

-.11

.64

.4'9

54

.15

.01

.55

.40

52

.07

.16

.53

.30

11,7%

6,1%

Verklaarde
variantie

32,5%

.63

x/ Deze vraag had nog verwijderd moeten worden i.v.m. te lage
factorlading
Correlaties tussen de factoren

F,

F,

F,

X

-

-.06

X

.50

-.24

X

Betrouwbaarheid ALPHA voor factor 1 = .85; voor factor 2 = .
voor factor 3 = .76

-187TABEL 54: Factorpatroon van de vragen over doelen in de
evangelisatie, twee dimensies

Vraag

Factor 1
Ledenwerving

Factor 2
Maatschappelijk
engagement (2)

h2

31

.78

.15

.58

43

.67

.13

.42

38

.64

.04

.41

30

.60

-.05

.37

44

.60

.16

.34

33

.56

.04

.31

46

.55

-.23

.41

32

.54

-.02

.30

55

.54

.04

.28

34

.53

-.18

.27

39

.52

-.32

.46

54

.52

28

.52

-.20
-.00

.36
.28

45

.51

-.39

.51

29

.51

-.10

.29

41

.50

-.32

.43

42

.50

-.03

.26

49

.45

-.36

.40

47

.04

.73

.52

50

.05

.68

.45

48

-.01

.61

.38

37

.01

.61

.37

32,9%

10,7%

Verklaarde
variantie

- Correlatie tussen beide factoren is -.24
- Betrouwbaarheid ALPHA voor factor 1 = .90; voor factor 2 » .79

-188TABEL 55: Factorpatroon van de vragen die de factor
geloofsorientatie vormen

Vraag

Factorlading
Afhankelijkheids-versus
partnerschapsoriëntatie

h2

56

.67

.45

60

.59

.35

57

.54

.29

59

-.51

.27

63

.50

.25

65

.49

.24

61

-.47

.22

58

-.46

.21

Verklaarde
variantie

37,2%

Betrouwbaarheid ALPHA = .77

-189TABEL 56 : Factorpatroon van de vragen over het kerkbeeld

Vraag

Factor 1
Statisch

Factor 2
Dynamisch

h2

94

.75

-.06

.60

92

.74

-.00

.55

95

.69

.05

.46

93

.66

-.07

.47

76

.59

.06

.33

77

.57

.04

.31

73

.56

-.17

.40

6Θ

.54

.21

.26

82

.53

-.16

.36

85

.40

-.28

.31

72

.40

-.14

.22

66

-.02

.64

.42

67

.11

.55

.28

84

-.01

.53

.29

87

-.08

.48

.26

79

-.27

.46

.36

Verklaarde
variantie

32,5%

9,5%

- Tussen deze factoren bestaat een negatieve correlatie van -.32
- Betrouwbaarheid ALPHA voor facor 1 = .86, voor factor 2 = .66

-190TABEL 57: Factorpatroon van de vragen die de factor
religiocentrisme vormen

Factorlading
Religiocentrisme

h2

9Θ

.70

.49

99

.66

.43

103

.64

.41

105

.64

.41

104

.61

.37

97

.59

.35

Vraag

Verklaarde
variantie

50,7%

- Betrouwbaarheid ALPHA

= .80

TABEL 58: Factorpatroon van het religieuze complex

Item

Factorlading
Religieus complex

h2

- Geloofsorientatle

.76

.58

- Statisch kerkbeeld

.79

.63

-.58

.34

.82

.68

- Dynamisch kerkbeeld
- Religiocentrisme
Verklaarde
variantie

- Betrouwbaarheid ALPHA

66,3%

= .79 (Berekend over alle indicatoren,
gezamenlijk)

-191TABEL 59: Factorpatroon van de vragen die de factor
heteronomie vormen

Vraag

Factorlading
Heteronomie

h2

124

.86

.74

125

.59

.35

118

.59

.34

123

.53

.29

116

-.52

.28

Verklaarde
vanantie

51,0%

- Betrouwbaarheid ALPHA = .75

TABEL 60: Factorpatroon van de vragen die de factor
veranderingsgezindheid vormen

Vraag

Factorlading
Veranderingsgezindheid

h2

150

.69

.47

154

.68

.46

147

.67

.45

155

.60

.36

148

.60

.36

146

.54

.29

Verklaarde
vanantie

49,7%

- Betrouwbaarheid ALPHA = .80

-192B. De probabilistische scalogramanalyses
In alle schalen, verwerkt via SCARRO (Mokken, 1971; Stokman, Ρ,Ν,
Schuur, W. van, 1980) , is aangehouden: Alpha: .05, Lowerbound H:
.30 en rho conform de eerste methode
TABEL 61: Privatisering naar de mate van machteloosheid op zes
verschil lende levensterreinen

Vraag 106A
f.
d.
a.
b.
c.
e.

vrije tijdsbesteding
vrienden/kennissen
gezinsleven
werk/beroep
landelijke politiek
economisch gebeuren

Difficulty (I)
0,1553
0,1845
0,1942
0,2646
0,8034
0,8568

Coëfficiënt Η (I)
0,42
0,45
0,48
0,49
0,54
0,63

- Scale coëfficiënt Η: .49
- Coëfficiënt of Reliability RHO: .76
- Antwoordmogelijkheden 1, 2, 3 en 4 vormen samen het positief
alternatief

TABEL 62: Privatisering naar de mate van gemis aan geloofshulp
op zes verschillende levensterreinen

Vraag
a.
b.
d.
f.
с
e.

gezinsleven
werk/beroep
vrienden/kennissen
vrije tijdsbesteding
landelijke politiek
economisch gebeuren

Difficulty (I)
0,0364
0,1286
0,1383
0,2718
0,3738
0,5388

Coëfficiënt Η (I)
0,55
0,46
0,41
0,45
0,39
0,49

- Scale coëfficiënt Η : .45
- Coëfficiënt of Reliability RHO: .67
- Antwoordmogelijkheden 4, 5, 6 en 7 vormen samen het positief
alternatief

-193TABEL 63; De positieve participatieschaal

Vraag

Difficulty (I)

Coëfficiënt H (I)

16d

0,3277

047

17

0,5024

0,46

14

0,6044

0,46

16c

0,6432

0,42

16b

0,8956

0,62

16a

0,9296

0,77

Scale coëfficiënt : : .49
Coëfficiënt of reliability RHO: .71
Antwoordmogelijkheid 1 is voor alle vragen het positief
alternatief

TABEL 64 : Schaal van maatschappelijke betrokkenheid

Vraag

Difficulty (I)

Coëfficiënt H (I)

23

0,1311

0,53

21

0,2087

0,45

22a

0,4175

0,48

- Scale coëfficiënt H : .48
- Coëfficiënt of reliability RHO: .62
- Antwoordmogelijkheid 1 vormt voor alle vragen het positief
alternatief

-194TABEL 65: Schaal van positieve godsdienstige socialisatie

Vraag

Difficulty (I)

Coëfficiënt H (I)

23

0,1311

0,60

16d

0,3277

0,49

17

0,5024

0,49

14

0,6044

0,47

16c

0,6432

0,43

16b

0,8956

0,61

16a

0,9396

0,77

- Scale coëfficiënt H : .51
- Coëfficiënt of reliability RHO: .72
- Antwoordmogelijkheid 1 vormt voor alle vragen het positief
alternatief

TABEL 66: Schaal van geloofsdissensus

Vraag

Difficulty

Coëfficiënt H (I)

18b

0,3325

0,57

18a

0,4126

0,56

19b

0,8083

0,52

- Scale coëfficiënt H : .55
- Coëfficiënt of reliability RHO: .69
- Antwoordmogelijkheid 1 en 2 vormen samen voor alle vragen het
positief alternatief

-195TABEL 67: Schaal van positieve perceptie van de buitenkerkeliTke

Vraag
137
141
143

Difficulty (I)
0,417
0,553
0,653

Coëfficiënt H (I)
0,50
0,51
0,46

- Scale coëfficiënt H : .49
- Coëfficiënt of reliability RHO: .63
- Antwoordmogelijkheid 1 vormt voor alle vragen het positief
alternatief

-196Bijlage 3

De beschriiving van de onderdelen

A. Voor de beschrijving in hoofdstuk 4 hebben we de geconstrueerde
meetschalen gecorreleerd met een zevental sociale kenmerken.
De resultaten staan in onderstaande tabel. Voor de statistisch
significante verbanden (o<'<.05) is de mate van samenhang aangegeven door de Pearson's R, de phi, dan wel Cramer's V, Nietsignificante verbanden zijn aangegeven met een streepje (-).
De tweedelingen zijn - in geval van factoren - gemaakt op basis
van de gemiddelde factor-scores. De respondenten met een factorscore lager dan het gemiddelde vormen de ene en de respondenten
met een factor-score hoger dan het gemiddelde de andere groep.
Pearson's R is gebruikt voor ordinale gegevens, Cramer's V voor
nominale gegevens en PHI voor nominale gegevens, indien de tabel
meer dan vier cellen bevat.

-197TABEL 6Θ: Correlaten voor een aantal variabelen en een aantal
sociale kenmerken met de evangelisatietypen

Evangelisatietypen
Correlaten

Religieus
complex

leden maatschap
het doen
verlossing maatschap
groeien van
pelijk en werving pelijk en
door
de kerk
gagement (2)
Christus gagement (1)

.43

Urbanisatie
graad

.52

-.25

.51

-.30

.13

.13

Geslacht
-.10

-.10

-.09

-.14

Beroep naar
arbeidssector

.21

.29

.21

.23

.27

Beroep naar
structuuraspect

.12

.23

.22

.16

.21

Kerkelijke
positie

.17

.31

.33

.20

.34

Leeftijd

Positieve gods
dienstige
socialisatie

-.08

Geloofsdissensus
Positieve per
ceptie buiten
kerkelijken
Veranderings
gezindheid

-.10

-.08

.20

-.15

.12

-.17

.18

.27

-.32

.21

-.32

-.22

-.31

.35

-.25

.30

Mate van
machteloosheid
Mate van gemis
aan geloofshulp

.11

Opleidings
niveau

.29

.32

-.16

.32

-.21

Heteronomie

.28

.32

-.16

.33

-.24

.12

-198B. In de onderstaande tabel geven we de correlaties met
de 'zuivere' evangelisatietypen
TABEL 69 :

Correlaties
van een aantal sociale
kenmerken en variabelen met de zuivere evangelisatietypen

VARIABELE

Zuivere evangelisatietypen in drievoud
( η = 174 )

Zuivere evangelisatie
typen in tweevoud
( η = 229 )

Cramer's

PHI

-

.14

Geslacht

.20

Leeftijd

-

-

Opleiding

.34

.48X)

Kerkelijke positie

.50

.43

Beroep arbeidssector

.48

.43

Beroep structuuraspect
Geloofsorlëntatie

.39

.33

.60

.56

Statisch kerkbeeld

.44

.63

Dynamisch kerkbeeld

.53

.50

Religiocentrisme

.55

.64

Religieus complex
(RK)

.60

.73

Heteronomie (H)

.42

.51

Mate van machteloosheid (PM)

-

-

Mate van gemis
geloofshulp (PG)

-

-

Urbanisatiegraad

Perceptie buitenkerkelijke (B)

.34

.44X)

Veranderingsgezindheid (V)

.52

.50

-

-

.31

-27

Positieve
socialisatie
Mate van geloofsdissensus

x) Hier is CRAMER'S V gebruikt i.p.v. PHI
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Bijlage 4

De model-analyse
Voor de model-analyses hebben we gebruik gemaakt van
het LISREL V-programma. We verwijzen naar de volgende
literatuur:
- Jöreskog (1981)
- Saris en Stronkhorst (1981)
We geven hier de eindtabellen voor het cultuur-historische model voor alle respondenten en de 23 subgroepen, het psychologische model voor alle respondenten en van het sociaal-psychologische model voor
alle respondenten.
Tenslotte geven we een overzichtstabel voor de vergelijking van de subgroepen. In de tabellen staat d voor
het directe effect of de pad-coëfficiënt; ι voor het
indirecte effect; t voor het totale effect (= d + i)
en r voor de correlatie. Het schi]n-effeet is r-t.
Deze waarde is niet opgenomen in de tabellen.
Het teken .- betekent, dat geen pad-coëfficiënt is
gedefinieerd en dat de waarde dus op 0 gesteld is.
Deze O-definities zijn ingebracht op grond van de
modification indices, waarbi] directe relaties zijn
toegevoegd en weggelaten tot dat de X2 voldoende was
en een zo zuinig mogelijk model was ontstaan.

-200-

TABEL 70: Cultuur-historisch model voor alle respondenten

EFFECT
OORZ

H

PG

V

EL

ЕЕ

В

.15
.00
.15
.15

.85
-.09
.76
.76

-.67
.13
-.54
-.54

.29
.10
.39
.39

!oo

.00
.00
.63

.00
.00
-.42

!oo
.00
.35

-.25
.00
-.25
-.58

d
i
t
r

.01
.01
.14

.07
.00
.07
-.00

-.18
-.02
-.20
-.14

.12
.04
.16
.09

d
i
t
r

.02
.02
1.00

.15
.01
.16
-.24

-.04
-.04
.29

-.04
.04
-.43

d
i
t
г

.15
.01
.16
-.24

.02
.02
1.00

-.23
-.01
-.24
-.39

.23
.03
.26
.52

RK
d
i
t
r

.78
.00
.78
.78

-.27
-.34
-.61
-.61

H
d
i
t
r

.00
.05

PG

EL

ЕЕ

В
d
i
t
r
R

2

-.11
.00
-.11
-.40
.61

.02

.62

.34

.23

.48

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness Of Fit:
- normal
= .98
- adjusted = .94

R 2 = .82

r = correlatie
. _1.,1.1 c l _ 1 c „ h
r - t = spurious relation' s«ristiscn
.- « geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
X 2 = 10,7
df = 7

Ρ = .15
N = 412

-201TABEL

7 1 ! C u l t u u r - h i s t o r i s c h model voor mannen

EFFECT
Η

PG

EL

ЕЕ

В

V

.81
.00
.81
.14

.14
.00
.14
.81

.89
-.08
.81
.81

-.72
.12
-.60
-.60

.31
.10
.41
.41

-.21
-.41
-.62
-.62

ioo

!oo

!oo

."oo

.00
.04

.00
.68

.00
-.52

.00
.38

-.28
.00
-.28
-.62

.02
.02
.15

.14
.00
.14
.06

-.18
-.04
-.22
-.15

.10
.06
.16
.09

t
r

.02
.02
1.00

.13
.00
.13
-.36

-.03
-.03
.35

.04
.04
-.48

d
i
t
r

.13
.00
.13
-.36

.02
.02
1.00

-.22
-.01
-.23
-.42

.30
.02
.32
.60

OOR Ζ
RK

d
1

t
r
Η

d
1

t
r
PG

d
1

t
r
EL
d
1

ЕЕ

В
d
i
t
r
R2

•

.65

.02

.68

.40

.25

-.06
.00
-.06
-.39
.51

TOELICHTING:
d = direct effect
.
ι = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fitt:
- normal
= .97
- ad]usted = .88

R2 =

r = correlatie
.
.
г - t = spurious relation'
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.85

X2 =
df =

11,0
7

Ρ =
N =

.14
267
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TABEL 72: Cultuur-historisch model voor vrouwen

EFFECT
OOR Ζ

Η

PG

EL

ЕЕ

В

.71
.00
.71
.71

.17
.00
.17
.17

.75
-.09
.66
.66

-.53
.13
-.40
-.40

.25
.06
.31
.31

-.33
-.22
-.55
-.55

.00
.00
.07

.00
.00
.48

.00
.00
-.19

.00
.00
.27

-.23
.00
-.23
-.51

-.02
-.02
.12

-.08
.00
-.08
-.15

-.17
.01
-.16
-.10

.13
.01
.14
.04

!θ5
.05
1.00

.21
.01
.22
.02

-.05
-.05
.21

!оэ
.03
-.37

.21
.01
.22
.02

.05
.05
1.00

-.22
-.01
-.23
-.30

.13
.03
.16
.32

V

RK
d
t
r
Η
d
1

t
r
PG
d
1

t
r
EL
d
1

t
r
ЕЕ

d
1

t
r
В
d
i
t
r
R2

-.13
.00
-.13
-.34
.50

.52

.03

.27

.16

.39

TOELICHTING:
d = direct effect ,
ι = indirect effect
t = totaal effect
Goodness of fitt:
- normal
= .97
- adjusted = .91

„„„,,

c a u s a a l

R2 =

г = correlatie
, „„,+ , „,., „„^
r - t = spurious relation' statistisch
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.76

X2 =
df *

7,2
7

Ρ =
N =

.34
145

-203TABEL 7 3 : C u l t u u r - h i s t o r i s c h model voor s t e d e n

Effect
OORZ
RK

H

PG

d
i
t
r

Η

PG

EL

.78
.00
.78
.78

.06
.00
.06
.06

.00
.00
-.06

d
i
t
r

ЕЕ

В

.88
-.09
.79
.79

-.72
.13
-.59
-.59

.41
.13
.54
.54

.00
.00
.61

.00
.00
-.49

loo
.00
.45

-.20
.00
-.20
-.56

.01
.11

.04
.00
.04
.01

-.13
-.01
-.14
-.11

.13
.04
.17
.16

.03
.03
1.00

.16
.00
.16
-.31

-!θ4
-.04
.35

!θ6
.06
-.35

-.23
.00
-.23
-.47

.33
.06
.39
.61

d
i
t
r

loi

V
-.11
-.47
-.58
-.58

EL
d
i
t
г
ЕЕ
d
1

!оз

t
r

.03
1.00

В
d
i
t
r
R2

-.23
.00
-.23
-.55
.61

.00

.65

.39

.34

.52

TOELICHTING:
d = direct effect .
ι = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .97
- ad]usted = .91

R2 =

r = correlatie
,
ц.^ь
r - t = spurious relation' s^anistiscn
.- geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.84

X2 =
df =

7,5
7

Ρ -= .38
N = 141
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TABEL 74: Cultuur-historisch model voor dorpen

Effect
OORZ

Η

PG

EL

.70
.00
.70
.70

.24
.00
.24
.24

!oo

V

ЕЕ

В

.73
-.06
.67
.67

-.46
.13
-.33
-.33

.21
.02
.23
.23

!oo

!oo

!oo

.00
.53

.00
-.18

.00
.20

-.24
.00
-.24
-.46

d
i
t
r

.01
.01
.18

.06
.00
.06
-.02

-.18
-.01
-.19
-.12

.12
.03
.15
.03

d
i
t
r

!θ3
.03
1.00

.18
.01
.19
.04

-!04
-.04
.19

!04
.04
-.33

-.20
.00
-.20
-.26

.20
.02
.22
.34

RK
d
i
t
r

-.27
-.22
-.49
-.49

H
d
i
t
r

.00
.14

PG

EL

ЕЕ
d
i
t
r

!оз
.03
1.00

В
d
i
t
r
R2

-.06
.00
-.06
-.24
.50

.06

.51

.18

.12

.33

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .98
- adjusted = .92

R

?

r = correlatie
. ...,_., = ^ h
г - t = spurious relation' s«tistiscn
.- = geen pad-corfficiënt gedefinieerd
=

.74

2
X =
df =

11,8
7

Ρ N -

.11
271
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TABEL 75: Cultuur-historisch model voor Tongeren

Effect
OOR Ζ
RK

Η

PG

EL

.74
.00
.74
.74

.24
.00
.24
.24

1

!oo

t
r

.00
.09

d
1

t
г

ЕЕ

В

.81
-.07
.74
.74

-.73
.09
-.64
-.64

.29
.07
.36
.36

-.22
-.34
-.56
-.56

.00
.00
.61

!oo
.00
-.45

.00
.00
.33

-.19
.00
-.19
-.52

-.14
-.01
-.15
-.05

.12
.03
.15
.02

-.02
-.02
.31

.03
.03
-.44

-.16
.00
-.16
-.33

.30
.02
.32
.55

V

Η
d

PG
d
1

!oo

t
r

.00
.17

.05
.00
.05
-.11

.01
.01
1.00

.11
.00
.11
-.36

EL
d
1

t
r
ЕЕ
d

.11
.00
.11
-.36

1

t
r

loi
.01
1.00

В
d

-.12
.00
-.12
-.37

1

t
r
R2

.55

.06

.57

.42

.43

.17

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .96
- adjusted = .87

R2 =

r = correlatie
. «,*- = «., e n «i-h
r - t = spurious relatiom' stacistiscn
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.80

X2 =
df =

10,3
7

Ρ =
N =

.17
189
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TABEL 7 6 :

C u l t u u r - h i s t o r i s c h model v o o r ouderen

EFFECT
OORZ

Η

PG

EL

.80
.00
.80
.80

.06
.00
.06
.06

.00
.00
.01

V

ЕЕ

В

.86
-.09
.77
.77

-.65
.14
-.51
-.51

.32
.12
.44
.44

.00
.00
.63

!oo

!oo

.00
-.44

.00
.38

-.28
.00
-.28
-.64

d
i
t
r

'.02
.02
.12

.10
.00
.10
.08

-.22
-.02
-.24
-.22

.11
.04
.15
.12

d
i
t
r

!θ3
.03
1.00

.17
.01
.18
-.20

-!o5

!оз

-.05
.31

.03
-.44

d
i
t
г

.17
.01
.18
-.20

-.26
.00
-.26
-.44

.17
.03
.20
.50

RK
d
i
t
r

-.31
-.35
-.66
-.66

H
d
i
t
r
PG

EL

ЕЕ

!оз
.03
1.00

В
d
i
t
г
R2

-.09
.00
-.09
-.44
.64

.00

.64

.32

.30

.52

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .99
- adjusted = .95

R2 =

г = correlatie
. „,.,,., _,., „_h
r - t = spurious relation' statistiscn
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.84

X2 =
df =

5.7
7

Ρ =
N »

.57
223
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TABEL

7 7 :

Cultuur-historlsch model voor opleidingsniveau laag

EFFECT
Η

PG

EL

.63
.00
.63
.63

.09
.00
.09
.09

.00
.00
-.05

ЕЕ

В

.62
-.03
.59
.59

-.27
.12
-.15
-.15

.22
.01
.23
.23

.00
.00
.40

.00
.00
-.04

!oo
.00
.16

-.11
.00
-.11
-.33

d
i
t
r

.00
.00
.10

.02
.00
.02
.01

-.19
.00
-.19
-.17

.04
.01
.05
.03

d
i
t
г

!θ4
.04
1.00

.20
.01
.21
.23

-!оз

!оэ

-.03
.14

.03
-.23

d
i
t
r

.20
.01
.21
.23

!θ4
.04
1.00

-.16
-.01
-.17
-.19

.15
.02
.17
.21

OOR Ζ
RK

d
i
t
r

V
-.33
-.10
-.43
-.43

Η
d
i
t
r
PG

EL

ЕЕ

В
d
i
t
г
R2

-.06
.00
-.06
-.19
.39

.01

.44

.13

.11

.22

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .98
- adjusted = .95

R2 =

r = correlatie
. „».-ц _ цe _ h
r - t = spurious relation' statistiscn
.- geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.65

X2 =5,3
df = 7

Ρ = .15
N = 142
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TABEL 78:

Cultuur-historisch model voor opleidingsniveau midden

EFFECOORZ

Η

PG

EL

.67
.00
.67
.67

.28
.00
.28
.28

.00
.00
.17

ЕЕ

В

V

.76
-.06
.70
.70

-.53
.08
-.45
-.45

.28
.04
.32
.32

.05
-.30
-.25
-.25

.00
.00
.48

.00
.00
-.31

.00
.00
-.27

-.19
.00
-.19
-.29

d
i
t
r

-.01
-.01
.19

-.06
.00
-.06
-.18

-.15
.01
-.14
-.05

.12
.01
.13
.05

d
i
t
r

!θ2
.02
1.00

.13
.01
.14
-.14

-.02
-.02
.26

!θ5
.05
-.13

d
i
t
r

.13
.01
.14
-.14

!θ2
.02
1.00

-.18
.00
-.18
-.28

.31
.04
.35
.38

RK
d
i
t
r
H
d
i
t
r
PG

EL

ЕЕ

В
d
i
t
r
R2

-.20
.00
-.20
-.33
.44

.52

.08

.24

.23

.14

TOELICHTING:
d = direct effect ,
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .99
- adjusted = .96

R2 =

r = correlatie
. „ч-яНои «„-h
r - t = spurious relation' "¡itistiscn
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.73

X2 =
df =

2.2
7

Ρ =
N =

.95
125
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TABEL

7 9 :

Cultuur-historisch model voor opleidingsniveau hoog

EFFECT
OOR Ζ
RK

d
1

t
r

ЕЕ

В

V

.90
-.10
.80
.80

-.87
.18
-.69
-.69

.18
.21
.39
.39

-.11
-.55
-.66
-.66

!oo

!oo

!oo

.00
.71

.00
-.54

.00
.38

-.40
.00
-.40
-.69

.03
.28

.25
.01
.26
.05

-.15
-.09
-.24
-.12

.15
.11
.26
.10

.02
.02
1.00

.13
.01
.14
-.43

-.05
-.05
.27

!θ5
.05
-.48

.13
.01
.14
-.43

!θ2
.02
1.00

-.36
-.01
-.37
-.49

.35
.03
.38
.69

Η

PG

EL

.79
.00
.79
.79

.28
.00
.28
.28

•

Η
d
.00
.00
.12

1

t
r
PG
d

!оз

1

t
r
EL
d
1

t
r
ЕЕ
d
1

t
г
В
d

-.07
.00
-.7
-.45

1

t
r
R2

.63

.08

.67

.57

.26

.63

TOELICHTING:
d = direct effect
.
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .95
- adjusted = .84

R2 =

г = correlatie
, _..,._ _,., __ Η
г - t = spurious_ relation' statistiscn
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.86

X2 =
df =

13,9
7

Ρ =
N =

.05
140
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TABEL 80:Cultuur-hlstorisch model voor professionals

EFFECT
Η

PG

EL

.84
.00
.84
.84

.36
.00
.36
.36

.00
.00
.30

ЕЕ

В

.90
-.05
.85
.85

-.88
,15
-.73
-.73

.23
.08
.31
.31

.00
.00
.79

!oo

!oo

.00
-.64

.00
.39

-.37
.00
-.37
-.74

d
i
t
r

!θ2
.02
.38

.22
.00
.22
-.06

-.20
-.05
-.25
-.11

.05
.12
.17
-.10

d
i
t
r

!oi
.01
1.00

.08
.00
.08
-.55

-.02
-.02
.26

.03
.03
-.58

d
i
t
r

.08
.00
.08
-.55

.01
.01
1.00

-.21
.00
-.21
-.37

.38
.03
.41
.74

OORZ

V

RK
d
1

t
r

-.10
-.62
-.72
-.72

H
d
i
t
r
PG

EL

ЕЕ

В
d
i
t
r
R2

-.16
.00
-.16
-.48
.70

.72

.13

.59

.17

.70

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .89
- adjusted = .61

R2 =

r = correlatie
. _._,.. c<.n __ h
r - t = spurious relation' s^atistiscn
.- geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.88

X 2 = 13,3
df = 7

Ρ =
N =

.06
79

TABEL 81:

Cultuur-histonsch model voor (ex-) ambtsdragers

Effect
OORZ

Η

PG

EL

.81
.00
.81
.81

.10
.00
.10
.10

.00
.00
.04

ЕЕ

В

V

.80
-.03
.77
.77

-.46
.07
-.39
-.39

.40
.01
.41
.41

-.51
.02
-.49
-.49

.00
.00
.71

.00
.00
-.23

.00
.00
.27

.05
.00
.05
-.38

.00
.00
.17

.04
.00
.04
.01

-.30
-.01
-.31
-.26

.11
.01
.12
.07

!oi
.01
1.00

.08
.00
.08
-.20

-.01
-.01
.26

.00
.00
-.41

.08
.00
.08
-.20

.01
.01
1.00

-.10
.00
-.10
-.26

.02
.01
.03
.22

RK
d
1

t
r
H
d
1

t
r
PG
d
1

t
r
EL
d
1

t
r
ЕЕ
d
1

t
r
В
d

-.03
-.03
-.03
-.26

1

t
r
R2

.66

.01

.61

.17

.27

.25

TOELICHTING:
d = direct effect .
ι = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .93
- ad]usted = .76

R2 =

г = correlatie
. „^..^ 4-Ί=ηΐη
r - t = spurious relation' s , : a , : l s t l s c r l
.- geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.82

X2 =
df =

8,5
7

Ρ =
N =

.29
64
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TABEL 82:

Cultuur-historisch model voor vmwillige medewerkers met
andere kerkelijke taken

EFFECT
OOR Ζ

Η

PG

EL

.57
.00
.57
.57

.24
.00
.24
.24

-.44
.18
-.26
-.26

.78
-.16

.00
.00
.07

ЕЕ

В

V

RK

'M

.33
-.08
.25
.25

-.30
-.05
-.35
-.35

.00
.00
-.03

'.00
.00
.36

.00
.00
.20

-.28
.00
-.28
-.41

.01
.01
-.10

.02
.00
.02
.18

-.00
.00
-.00
.06

.05
.00
.05
-.02

t
r

.07
.07
1.00

.25
.02
.27
.15

-.03
-.03
-.23

.05
.05
.34

d
i
t
r

.25
.02
.27
.15

.07
.07
1.00

-.11
.00
-.11
.13

.17
.03
.20
-.15

d
1

t
r
Η
d
1

t
r
PG
d
1

t
r
EL
d
1

ЕЕ

В

-.14
.00
-.14
-.24

d
1

t
r
R2

.32

.21

.06

.62

.07

.21

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .93
- adjusted = .74

causaal

R2

=

r = correlatie
. *.- + .. 4-, u
r - t = spurious relation' s l : a t : l s t : L s c n
-. geen pad-coëtficiënt gedefinieerd
·76

^ = 15.8
df = 7

Ρ = .03
N = 83
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TABEL 83 :

Cultuur-historisch model voor vrijwillige medewerkers
zonder andere kerkelijke taken

EFFECT
OORZ
RK

d
i
t
r

Η

PG

.72
.00
.72
.72

.27
.00
.27
.27

EL

ЕЕ

В

V

.67
.67

-.46
,13
-.33
-.33

.27
-.01
.26
.26

-.34
-.13
-.47
-.47

.00
.00
.52

.00
.00
-.21

.00
.00
.10

-.11
.00
-.11
-.39

-.00
-.00
.21

.01
-.01
-.02
-.10

-.19
.00
-.19
-.10

.08
.02
.10
-.03

.04
.04
1.00

.20
.00
.20
.05

-:Ö2
-.02
.17

.03
.03
-.24

.20
.00
.20
.05

.04
.04
1.00

-.12
.00
-.12
-.19

.15
.02
.17
.30

-•.Il

H
d
.00
.00
.16

1

t
r
PG
d
1

t

r

EL
d
1

t
r
ЕЕ
d
1

t
r
В
d
i
t
r
R2

-.09
.00
-.09
-.23
.52

.07

.19

.52

.27

.11

TOELICHTING:
d = direct effect
.
ι = indirect effect! causaal
t = totaal effect
Goodness Of fit:
- normal
= .98
- adjusted = .95

R2 =

r = correlatie
> statistisch
r - t = spurious relation'
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.75

X2 =
df =

7,1
7

Ρ =
N =

.42
146
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TABEL 84: Cultuur-historisch model voor beroepen naar arbeidssector:
economische beroepen

EFFECT
OORZ

Η

PG

EL

.67
.00
.67
.67

.23
.00
.23
.23

.00
.00
.10

ЕЕ

В

.73
-.05
.68
.68

-.39
.14
-.25
-.25

.22
.00
,22
.22

!oo
.00
.47

.00
.00
-.10

!oo
.00
.16

-.18
.00
-.18
-.36

t
r

-.00
-.00
.18

-.01
.00
-.01
-.06

-.19
.00
-.19
-.13

.08
.03
.11
.02

d
i
t
r

.05
.05
1.00

.21
.01
.22
.12

-!θ4
-.04
.15

',03
.03
-.22

.21
.01
.22
.12

.05
.05
1.00

-.17
.00
-.17
-.21

.14
.02
.16
.24

V

RK
d
1

t
r

-.24
-.16
-.40
-.40

H
d
i
t
r
PG
d
1

EL

ЕЕ
d
1

t
r
В
d

-.13
.00
-.13
-.25

1

t
r
R2

.45

.05

.54

.16

.22

.11

TOELICHTING:
d = direct effect .
ι = indirect effect, causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .99
- adjusted = .96

R2 =

r = correlatie
. statistisch
r - t = spurious relation
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.73

X2 = 6 , 8
df = 7

Ρ =
N =

.45
277
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TABEL 8

5:

Cultuur-historisch model voor beroep naar arbeidssector:
maatschappelijke beroepen

EFFECT
OORZ
RK

Η

PG

EL

.81
.00
.81
.81

.16
.00
.16
.16

.00
.00
.09

ЕЕ

В

V

.87
-.06
.81
.81

-.80
.09
-.71
-.71

.32
-19
.51
.51

-.20
-.53
-.73
-.73

.00
.00
-.72

.00
.00
-.59

'.00
.00
.48

-.32
.00
-.32
-.72

t
г

.01
.01
.19

.12
.00
.12
.00

-.16
-.03
-.19
-.11

.18
.06
.24
.13

d
i
t
r

!oi
.01
1.00

.08
.00
.08
-.50

-!оз

!оз

-.03
.38

.03
-.56

d
i
t
г

.08
.00
.08
-.50

.01
.01
1.00

-.30
-.01
-.31
-.53

.38
.02
.40
.74

d
1

t
r
H
d
1

t
r
PG
d
1

EL

ЕЕ

В
d

-.05
.00
-.05
-.53

1

t
r
R2

.66

.03

.53

.66

.34

.71

TOELICHTING :
d = direct effect .
ι = indirect effect! causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .97
- adjusted = .88

R2 =

r = correlatie
. statlstlsch
г - t = spurious relation
.- geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.86

X2 =
df =

9,0
7

Ρ =
N =

.25
135

TABEL 86: Cultuur-historisch model voor beroepen naar structuuraspect:
technologische beroepen

EFFECT
OORZ

Η

PG

EL

.67
.00
.67
.67

.20
.00
.20
.20

.00
.00
.07

ЕЕ

В

V

.73
-.07
.66
.66

-.47
.10
-.37
- 37

.22
.04
.26
.26

-.24
-.25
-.49
-.49

.00
.00
.44

.'oo

.'oo

.00
-.19

.00
.20

-.29
.00
-.29
-.48

-!θ2
-.02
.15

-.11
-.01
-.12
-.18

-.19
.03
-.16
-.11

.09
-.01
.08
.00

.04
.04
1.00

.18
.01
.19
.01

-.04
-.04
.16

.'оз
.03
-.28

.18
.01
.19
.01

!04
.04
1.00

-.20
-.01
-.21
-.25

.15
.02
.17
.30

RK
d
i
t
r
H
d
1

t
r
PG
d
i
t
r
EL
d
1

t
r
ЕЕ
d
1

t
r
В

-.07
.00
-.07
-.24

d
i
t
r
R

2

.45

.04

.50

.22

.13

.32

TOELICHTING:
d = direct effect .
ι = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit
- normal
= .99
- adjusted = .97

R2 =

r = correlatie
, в Г , ь . ai.. „_h
r - t = spurious relation' statistiscn
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.72

X2 =
df =

.72
7

Ρ =
N =

.57
263

-217TABEL 87: Cultuur-historisch model voor beroepen naar structuuraspect:
sociale beroepen

EFFECT
Η

PG

EL

.84
.00
.84
.84

.16
.00
.16
.16

1

t
r

OORZ

ЕЕ

В

V

.93
-.08
.85
.85

-.78
.17
-.61
-.61

.35
.11
.46
.46

-.27
-.37
-.64
-.64

!oo

!oo

!oo

!oo

.00
.08

.00
.76

.00
-.54

.00
.44

-.13
.00
-.13
-.60

.04
.04
.18

.31
.00
.31
.21

-.18
-.17
-.25
-.17

.13
.15
.28
.18

.14
.00
.14
-.40

-!оз

t
r

.02
.02
1.00

-.03
.39

!05
.05
-.53

d
i
t
r

.14
.00
.14
-.40

!02
.02
1.00

-.23
.00
-.23
-.48

.32
.05
.37
.68

RK
d
i
t
r
H

d

PG
d
1

t
r
EL

d
1

ЕЕ

В

d

-.19
.00
-.19
-.55

1

t
r

R2

.71

.03

.74

.50

.59

.31

TOELICHTING:
d = direct effect
,
i = indirect effeect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .95
- adjusted = .82

R2 =

r = correlatie
. _,._,., . ^ „_h
r - t = spurious relation' sMtistiscn
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.88

X2 = 8 . 9
df = 7

Ρ =
N =

.26
149
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TABEL 88: Cultuur-historlsch model voor positieve godsdienstige
socialisatie: zwak

EFFECT
OORZ

Η

PG

EL

.71
.00
.71
.71

.15
.00
.15
.15

.00
.00
.01

ЕЕ

В

V

.86
-.16
.70
.70

-.82
.18
-.64
-.64

,26
.14
.40
.40

.00
.00
.55

!oo

!oo

.00
-.48

.00
.27

-.39
.00
-.39
-.60

!θ2
.02
.08

.06
.00
.06
-.05

-.23
-.02
-.25
-.18

.09
.04
.13
.08

!θ7
.07
1.00

.25
.01
.26
-.19

-!07
-.07
.27

.06
.06
-.40

.25
.01
.26
-.19

!o7
.07
1.00

-.27
-.02
-.29
-.43

.20
.04
.24
.50

RK
d
1

t
r
H

d
i
t
r

-.13
-.43
-.56
-.56

PG
d
i
t
r
EL
d
1

t
г
ЕЕ
d
1

t
r
В
d
1
t
r
R2

-.10
.00
-.10
-.36
.50

.02

.58

.51

.26

.44

TOELICHTING:
d = direct effect .
ι = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .95
- adjusted = .84

R2 =

г = correlatie
.
r - t = spurious relation' " « i s t i s c n
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.83

X2 »
df =

10.2
7

Ρ =
N =

.18
155

-219TABEL 89 : Cultuur-historisch model voor positeve godsdienstige
socialisatie: midden

EFFECT
OOR Ζ

ЕЕ

в

V

.86
-.05
.81
.81

-.67
.07
-.60
-.60

.25
.10
.35
.35

-.37
-.29
-.66
-.66

.-

Η

PG

EL

.80
.00
.80
.80

.02
.00
.02
.02

.-

RK

Η
.00
.00
-.01

PG

.00
.00
.64

.-

.00
.00
-.49

.-

.00
.00
.34

-.17
.00
-.17
-.60

__

.02
.00
.02
.01

-.14
.00
-.14
-.14

.11
.02
.13
.12

.-

.08
.00
.08
-.41

-.01
-.01
.28

.-

.-

.02
.02
-.51

.08
.00
.08
-.41

.-

-.18
.00
-.18
-.33

.20
.01
.21
.54

.00
.00
.05

EL
.01
.01
1.00

ЕЕ
.01
.01
1.00

В

-.09
.00
-.09
-.36

.64

.00

TOELICHTING:
d = direct effect
ι = indirect effect) causaal
t = totaal effect )
Goodness of fit:
- normal
= .99
- adjusted = .96

.66

.38

.50

.17

г = correlatie
) statistisch
г - t = spurious relation'
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.84

X =
df =

2,7
7

.91
170

-220TABEL 90 : Cultuur-historisch model voor positieve godsdienstige
socialisatie: sterk

EFFECT
ЕЕ

в

.81
-.04
.77
.77

-.41
.10
-.31
-.31

.46
.06
.52
.52

-.48
-.15
-.63
-.63

.-

.-

.-

.00
.00
.50

-.01
.00
-.01
-.54

.-

t
r

.01
.01
.35

.09
.00
.09
.01

-.09
-.03
-.12
.04

.13
.05
.18
-.01

d

.-

.10
.00
.10
-.10

-.03
-.03
.42

.04
.04
-.37

.10
.00
.10
-.10

.-

-.27
-.01
-.28
-.42

.29
.06
.35
.52

OORZ

H

PG

EL

.84
.00
.84
.84

.29
.00
.29
.29

.-

V

RK
d
1

t
г
H
d

.00
.00
.70

.00
.00
.20

1

t
r

.00
.00
-.24

PG
d
1

EL
.01
.01
1.00

1

t
г

.-

.-

ЕЕ
d
1

t
r

.01
.01
1.00

В
d

-.18
.00
-.18
-.55

1

t
r
R2

.71

.08

.62

.12

І35

.55

TOELICHTING:
d = direct effect
ι = indirect effect : causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .93
- adjusted = .76

R2 =

r = correlatie
.
tistisch
r - t = spurious relation s a
.- = geen pad-coëfficiënt gede finieerd
.84

X2 =
df =

12.3
7

Ρ =
N =

. 09
87

-221TABEL 91: Cultuur-historisch model voor geloofsdissensus in
ouderlijk gezin: zwak

EFFECT
Η

PG

EL

.71
.00
.71
.71

.16
.00
.16
.16

ЕЕ

В

.77
-.07
.70
.70

-.51
.15
-.36
-.36

.24
.02
.26
.26

-.23
-.28
-.51
-.51

!oo

!oo

.00
.03

.00
.49

.00
.00
-.21

.00
.00
.13

-.22
.00
-.22
-.46

d
i
t
r

!oi
.01
.13

.05
.01
.06
.00

-.19
-.01
-.20
-.16

.06
.03
.09
.03

d
i
t
r

!θ4
.04
1.00

.20
.00
.20
.01

-.03
-.03
.18

.06
.06
-.26

d
i
t
r

.20
.00
.20
.01

.04
.04
1.00

-.15
.00
-.15
-.23

.26
.03
.29
.42

OORZ

V

RK
d
1

t
r
H
d
i
t
r
PG

EL

ЕЕ

В
d

-.11
.00
-.11
-.27

1

t
r
R2

.50

.02

.56

.21

.37

.13

TOELICHTING:
d = direct effect .
i = indirect effect: causaal
t = totaal effect
Goodness of Ft:
- normal
= .98
- adjusted = .94

R2 =

r = correlatie
. ..,,.,.
r - t = spurious relation' s t a t i s t l s c n
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.76

X2 = 8 , 4
df = 7

Ρ =
N =

.30
220

-222TABEL 92: Cultuur-historisch model voor geloofsdissensus in
ouderliik gezin: midden

EFFECT
OOR Ζ

Η

PG

EL

ЕЕ

В

.84
.00
.84
.84

.12
.00
.12
.12

!oo

V

.84
-.06
.78
.78

-.73
.09
-.64
-.64

.29
.19
.48
.48

.00
.00
.69

!oo

!oo

.00
-.56

.00
.49

-.21
-.00
-.21
-.65

.01
.01
.12

.14
.00
.14
.06

-.17
-.05
-.22
-.15

.26
.06
.32
.24

!oi
.01
1.00

.09
.00
.09
-.41

-.03
-.03
.33

.02
.02
-.58

.09
.00
.09
-.41

.01
.01
1.00

-.34
.00
-.34
-.53

.18
.06
.24
.61

RK
d
1

t
r

-.32
-.34
-.66
-.66

Η
d
1

t
r

.00
.06

PG
d
1

t
r
EL
d
1

t
r
ЕЕ
d
1

t
r
В
d

-.15
.00
-.15
-.55

1

t
r
R

2

.71

.02

.62

.44

.34

.61

TOELICHTING:
d = direct effect .
ι = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .94
- adjusted = .78

R2 =

г = correlatie
. . . .
h
r - t = s p n o u s relation' s ^ ^ s ^ s c n
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.85

X2 = 9 , 7
df = 7

Ρ =
N =

.21
97
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TABEL 93 :

Cultuur-historisch model voor geloofsdissensus in
ouderlijk gezin: sterk

EFFECT
OORZ

Η

PG

EL

.81
.00
.81
.81

.13
.00
.13
.13

.95
-.12
.83
.83

-.83
.15
-.68
-.68

.32
.17
.49
.49

-.26
-.40
-.66
-.66

1

!oo

!oo

t
r

.00
.05

.00
.74

'.00
.00
-.36

.00
.00
.55

-.40
.00
-.40
-.69

!oi
.01
.17

.03
.00
.03
-.04

-.17
-.01
-.18
-.11

.18
.01
.19
.12

.03
.03
1.00

.18
.01
.19
-.41

-!θ5
-.05
.41

!θ2
.02
-.53

.18
.01
.19
-.41

.03
.03
1.00

-.28
-.01
-.29
-.49

.10
.02
.12
.52

ЕЕ

В

V

RK
d
i
t
r
H
d

PG
d
1

t
r
EL
d
1

t
r
ЕЕ
d
1

t
r
В
d

-.06
.00
-.06
-.47

1

t
r
R2

.66

.02

.72

.50

.32

.54

TOELICHTING:
d = direct effect
.
i = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .88
- adjusted = .59

R

r = correlatie
, _,.,,_,„.,_ ь
r - t = spurious relation' s l : a c : L S t l s c n
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
=

.88

X =
df =

16,8
7

Ρ =
N =

.02
95

-224-

TABEL 94: Psychologisch model voor alle respondenten

EFFECT
OORZ

PG

RK

EL

ЕЕ

V

.00
.00
.05

.77
.00
.77
.78

І59
.59
.63

-'.42
-.42
-.42

І32
.32
.35

-.25
-.34
-.59
-.58

.11
.00
.11
.15

!o8
.08
.14

-.06
-.06
-.00

-.18
.04
-.14
-.14

.12
-.03
.09
.09

.85
-.09
.76
.76

-.66
.12
-.54
-.54

.29
.13
.42
.39

-.27
-.16
-.43
-.61

.00
.02
.02
1.00

.16
.00
.16
-.24

-!θ4
-.04
.29

'.04
.04
-.43

.16
.00
.16
-.24

.00
.02
.02
1.00

-.23
-.01
-.24
-.39

.23
.03
.26
.52

В

H
d
1

t
r
PG
d
1

t
r
RK
d
1

t
r
EL
d
1

t
r
ЕЕ
d
1

t
r
В
d

-.11
.00
-.11
-.40

1

t
r
R

2

.00

.62

.62

.34

.23

.48

TOELICHTING:
d = direct effect ,
ι = indirect effect causaal
t = totaal effect
Goodness of fit:
- normal
= .99
- adjusted = .96

R2 =

r = correlatie
. . . ,. .
r - t - spurious relation' s t atistiscn
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.65

X2 =
df =

10,04
7

Ρ =
N =

.26
412
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TABEL 95: Sociaal-psychologisch model voor alle respondenten

EFFECT
В

V

Η

RK

EL

ЕЕ

1

!oo

t
r

.00
-.14

.00
.00
.09

.11
.00
.11
.05

.15
.07
.22
.15

!l8
.18
.14

-!θ7
-.07
-.00

-.40
.00
-.40
-.40

.15
.21
.36
.35

.12
.30
.42
.39

.30
.30
.29

-.16
-.24
-.40
-.39

-.53
.00
-.53
-.58

-.22
-.32
-.54
-.61

-І39
-.39
-.43

.25
.18
.43
.52

.60
.00
.60
.78

.48
.48
.63

-.19
-.19
-.42

.85
-.05
.80
.76

-.45
.13
-.32
-.54

OORZ
PG

d

В
d
i
t
r
V
d
1

t
г
H
d
1

t
r
RK
d
1
t
r
EL
d

.16
.00
.16
-.24

t
r
R2

.00

.38

.16

.68

.42

.63

TOELICHTING:
d = direct effect .
ι = indirect effect! causaal
t = totaal effect '
Goodness Of fit:
- normal
= .98
- adjusted = .95

R2 =

r = correlatie
. statlstlsch
r - t = spurious relation'
.- = geen pad-coëfficiënt gedefinieerd
.13

X2 =
df =

14,6
8

Ρ =
N =

.07
412
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SUMMERY
1. Views on evangelism
In the Netherlands - as elsewhere - many christians,
christian associations and organizations,as well as many
churches, are actively involved m home-mission work. This
sociological study of religion focuses on the home-mission
work of one of the Dutch religious communities, i.e. The
Reformed Churches of the Netherlands. Ever since the
nineteenth century these churches have been active in the
field of evangelism.
To distinguish evangelism from other church activities it
was defined as: an activity of a (christian) society which
with a transcendental reference and with the aid of certain
means endeavors to win certain subjects for certain
transcendentally tinted aims. For the definition of the
views on evangelism three aspects have mainly been observed:
the pursued objective, the motive one has for home-mission
work and the procedure one advocates.
The research has been done by means of a postinquiry
distributed in 1980 among a sample section of home-mission
workers. 412 of them responded. By means of a factor
analysis two independent views on evangelism can be
distinguished:
a. Evangelism as bringing in new members
This view amounts to the following: Ultimately the most
important thing for every human being is that he gets to
know Christ as his Savior. Therefore the deliverance from
evil by Christ and insisting upon a decisive choice for
Christ ought to have a central place in home-mission work.
Rejecting Jesus means forfeiting the chance of eternal life.
To testify is above all to live according to biblical
directions. In home-mission work it is important that
biblical truths are passed on without modification. Its aim
is to have people join the church as a religious community
and to have them profess their faith publicly m church.
Only if someone has joined a church is home-mission work
completed. Only in a church community can people really
learn to believe. Thus the church must be recommended as a
consolatory community. The people must be committed to the
care of the ecclesiastical offices, especially as Christ
doesn't save non-church members. Christ has meant the church
to be a meeting-place for all who wish to serve Him. To be
baptized in church is therefore an important topic in
evangelism contacts. In these contacts emphasis will be
given to the world to come and repentance of sins must be
insisted upon.
b. Evangelism as social engagement
This view breathes a different atmosphere: Home-mission
work also includes resistance to and protest against social
and economic exploitation. In this view it is very important
to oppose evils in society like racism, suppression,
exploitation etc. This includes standing up for the
disinherited - by means, for instance, of action. Within
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to be discussed.
In the first view on evangelism the bringing in of new
members refers to both a cultural as well as a structural
membership. In the cultural enrollment the chnstocentnc
redemption-theory has a central place. In the structural
enrollment the church is seen as a community of those who
have been redeemed. Both aspects of membership go hand in
hand. The second view on evangelism is characterized by the
methodically harsher forms,like resistance and protest. They
relate to economic, political and social abuses. We are
dealing with 'political evangelism'. There is a slight
negative relationship (-.24) between both views on
evangelism. These two types tend to be mutually exclusive
but there is no question of a radical contrast.
2. Relationships
The next step m this research was to ma? the relationships
between these two types of evangelism and other variables.
Firstly, there is the difference in religious conceptions.
We constructed a religious complex - based on factor
analysis - in which four elements have their place:
religious orientation in a limited sense, two views on the
church, one static and one dynamic, and religiocentrism as a
basic attitude towards society. Thus the triad
god-church-world recurs m the religious complex. These
elements build one dimension, the poles of which we can call
'traditional faith' versus 'alternative faith'.
A. Traditional faith
a. Traditional faith is characterized by a dependenceorientation towards God. To serve God m life is important.
Reconciliation with God can only be achieved by conversion.
Being a member of a church and listening to the preaching of
God's word are linked. The bible has a central place. By
reading it, man becomes acquainted with Gods plan for the
world. In the bible we find absolutely binding instructions
and concrete directions for everyday life.
b. The view on the church is a static one. The church must
focus on worship and sacraments. It is its first task to
intensify the religious life of members and to preach the
way of salvation. It must also watch over the moral
standards of the community and point out its sinful
character. The church must consider itself to be the one
means by which God can save the world. However it is
organized, the office-bearers must have a central place. The
consistory - the office-bearers is responsible for the local
church life. The church should not trouble itself too much
about its organization though, as only Gods Word is
important.lt is not allowed to relinquished the Doctrinal
Standards of the Reformed Churches in ecumenical contacts,
for the church- doctrines are in essence unchangeable ever
since Christ has founded the church.
c. The dynamic church-view is rejected (see under
'alternative faith').
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religiocentnsm. People should be guided less by results of
science and more by faith. If modern youth had more faith,
It would have less problems. Because of the very fact that
there is so much disbelief we experience difficulties
everywhere. There are two kinds of people in this world:
those who are for and those who are against the truth. It is
because of the fact that some people believe that our
society has its good sides. My conceptions about good and
evil are conditioned by faith only.
B. Alternative faith
a. Alternative faith is characterized by a partnershiporientation towards God. Showing responsibility for society
and rendering service to your fellow-man is of major
importance. Reconciliation with God supposes a serious
attempt to live as a good man, it is not necessary to become
a member of the church. One can search for the right genuine
sense of God's word by mutual conversation. The bible
supplies us with general directions which incite us to
reflect, elaborate and make plans to live as good human
beings and to create a better world.
b. The static church-view is rejected (see under traditional
faith') .
c. The church-view is dynamic. A church which doesn't
regularly change its organization cannot .be up-to-date. It
is also important that the church adapts its doctrine to
modern time; else it will lose relevance. The confession of
faith can be altered and there must be room within the
churches for different views on the tenor of faith. However,
the church must draw its member's attention to their social
responsibility.
d. Religiocentnsm is rejected (see under 'traditional
faith') .
There are significant relationships between the religious
complex and both types of home-mission work. The bringing in
of new members is the favorite type of evangelism among
those home-mission workers who tend to believe in a more
traditional way, while of those who are inclined to believe
in a more alternative way the majority endorses evangelism
as social engagement.
The second relationship is between the level of formal
education and the types Of evangelism. Of those who have had
less education a large majority agrees with the idea that
evangelism is bringing in new members, while the more
educated prefer the view of social engagement.
The occupational groups also appeared to display differences
in preference for either type of evangelism. Two
distinctions were made, one according to labour-sector: the
economic occupations were compared with the social
occupations. The former focuses on production and
management, the latter on association with fellow-men and
communication. According to structural aspects (the second
distinction) a division was made between technological and
social occupations. In the first, manual dexterity and
techniques have a central place, m the latter contactual
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For both distinctions the relationships with the types of
evangelism run parallel. Of the home-mission workers with
economic or technological Occupations the majority chooses
for evangelism as bringing in new members. Of those who have
a social occupation the majority prefers evangelism as
social engagement.
From these relationships it can be deduced that it is
especially the lower class in the Reformed Churches that
favors evangelism as bringing in new members and that
supports the traditional faith. The middle and upper classes
have a preference for the newer evangelism-type of social
engagement and for the alternative faith.
Age and degree of urbanization are not connected with the
preference for either type of evangelism. In the field of
evangelism renewal is not generation- or city-bound.
There is a great relationship between the measure of
heteronomy and the preference for a view on evangelism.
Heteronomy stands for conformity to external authorities
:the authority of dogma, religious precepts and social
control. Furthermore, the existence of diverging opinions is
judged as negative. The majority of the home-mission workers
with a large degree of heteronomy has a preference for
evangelism as bringing in new members, while home-mission
workers with a small degree of heteronomy predominantly
agrees with evangelism as social engagement.
We found the same relationship with religiocentrism, one
of the elements of the religious complex. Together they form
what elsewhere is called: dogmatism. The differences in
preference with respect to evangelism do not therefore have
to do solely with the cultural layers existing within the
Reformed Churches but also with fundamental basic attitudes.
There is a clear relationship between the position in the
church and the view of evangelism. The majority of the
volunteers have a preference for bringing in new members.
Almost all professionals opt for the more political form of
evangelism and reject the bringing in of new members. By
professionals are meant: local ministers, special pastors
for evangelistic work, and non-ordained church workers
concerned with evangelism. They all belong to the top layer
of the Reformed Churches. Their main task is to support and
equip volunteers. But those who see evangelism as a means of
bringing in new members and moreover believe m a
traditional way - and that is the majority - get little
support from the large majority of professionals, who
understand evangelism as social involvement and
alternative faith. Therefore,the majority of the volunteers
run the risk of feeling culturally disinherited.
The relationship with two biographical data has been
investigated, i.e. the amount of positive religious
socialization and the amount of religious dissension within
the parental family. The first variable refers to the
stimulation to take part in church-life and the protestant
'pillar'. The second variable concerns deviant and
dissenting religious views in the family. These biographical
data didn't produce any significant relationships.
Therefore, we didn't find a starting-point for the notion
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concur with a preference for a particular view of
evangelism.
We have been able to connect two other data with the types
of evangelism, i.e. the degree of positive perception of the
non-church member and the degree of disposition to change.
In the first case the question is whether home-mission
workers are willing to listen to and learn from non-church
members. A majority of the workers who tend strongly towards
positive perception has a preference for evangelism as
bringing in new members. Of those who show positive
perception of the non-church member to a less extent,the
large majority has a preference for evangelism as social
engagement. We would have expected exactly the opposite
relationship.
With the degree of disposition to change,we are concerned
with change in a general sense, not the more limited
willingness to make changes, for instance, in the economic
system or the political course of the West. Those who have a
strong disposition to change,predominantly have a preference
for evangelism as social engagement. Of those who are to a
lesser degree or not inclined to change the majority prefers
evangelism as bringing in new members.
For the interpretation of these two relationships we have
used the notion of 'definition of the situation', which
concerns itself with two coherent elements. Firstly,the
extent to which the difference in identity between the own
group and the surroundings is estimated as large or small,
and secondly the extent to which one considers one's own
position of power to be strong or weak. A positive
perception of the non-church members indicates that one
estimates the difference in identity to be relatively
small,and a disposition to change is an indication of a
relatively strong position of power. A particular definition
of a situation leads to a particular strategy. Evangelism as
bringing in new members is thus a defensive strategy,and
evangelism as social engagement is a strategy of pragmatic
and ideological breakthrough. That is to say,on profane
grounds co-oparation exists, either on a profane-ideological
basis or not. There isn't, however, any question of
ideological dialogue as yet, a dialogue in which religion
itself would be a subject for discussion.
The relationship we found with the degree of positive
perception of the non-church members does not fit into this
view of interpretation. If the Reformed Churches are seen as
a group that is in the last phase of emancipation, there is
a moving up . definition of situation. This shift does not
have to run synchronously on both aspects, the perceived
difference in identity and the estimated difference of
power. For the 'pure' followers of both types of evangelism
the relationships do progress in accordance with this
interpretation. We will now focus on these 'pure' followers.
All respondents could be classified according to their
degree of approval of both types of evangelism. A large part
of the 412 respondents form a 'mixed group', as they either
agree with both types of evangelism or disagree with both of
them. However, there were also 114 respondents who agree
with bringing in new members, yet reject social engagement.
On the other side there were 115 respondents who see
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members. They are the pure 'recruiters' and the pure
'socially engaged' among the home-mission workers. Of both
these groups we have been able to construct the following
'portraits' on the basis of the relationships we found.
a. The pure recruiters
They consist of a good 80 per cent traditional believers, of
almost 70 per cent highly heteronomous individuals, of more
than 90 per cent volunteers, of a good 60 per cent people
who have experienced little religious dissension in their
parental family, of almost 50 per cent people with a low
level of education and 30 per cent with an average level of
education, of more than 75 per cent people with economic or
technological occupations, of almost 60 per cent
home-mission workers with a not very positive perception of
non-church members, and finally of almost 70 per cent who
are not or only slightly inclined to change.
b. The pure socially engaged
They consist of 90 per cent alternative believers, of a good
80 per cent slightly heteronomous individuals, of a good 45
per cent professionals, of a good 60 per cent people who
have experienced a high degree of religious dissension in
their parental family, of almost 60 per cent people with a
high level of education and 30 per cent with an average
level of education, of more than 55 per cent people with a
social occupation, of almost 75 per cent home-mission
workers with a very positive perception of non-church
members, and finally of 80 per cent people who are very much
inclined to change.
It becomes clear from these contrasting portraits that both
types of evangelism go together with other important
differences. The size of the mixed group indicates that we
are far from having everything crystallized yet.The
different views of evangelism go together with differences
in believing, a difference of cultural layers, of basic
attitudes and of definitions of situation. The fact that
such a large majority of the professionals belongs to one of
both subgroups could indicate potential symptoms of
disinheritance among the volunteers. The Reformed Churches
are faced with a difficult choice m their home-mission
work, a choice which seems impossible to make without
conflict.
3. A causal model
In this research an effort has been made to explain the
preference for either type of evangelism. A sociological
explanation consists of a plausible theory coinciding with
empirical regularities, or in Max Weber's terms,of the
'Sinnadaquanz' coinciding with the 'Kausaladaquanz' For this
purpose we developed a cultural historical theory and
arranged the data in the cultural historical model derived
thereof.
In the cultural historical theory the religious complex has
been formed in a long historical proces,in which the
traditions of faith have been handed down from generation to
generation in the families. At the same time it may be
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through socialization is rarely if ever perfect. There is
always some room left for alternative religious thought.
Especially in these times, in which the Reformed Churches
have ceased to be a close group, there is room for other
views. By now these religious alternatives have also been
incorporated m the process of socialization.
Through this religious complex,which is handed down in the
religious socialization, the personality of the churchmembers - and certainly the key-members - is shaped. One
element of personality is the extent of heteronomy. In our
cultural historical theory the religious complex (RC)
precedes heteronomy (H).
The next step in this argument is that social experiences
and attitudes are also shaped by the internalized religion
and by the developed personality. We have asked the
respondents to what extent they miss religious assistance in
a number of circles of life. These circles of life could be
classified from private to public. The more public the
circles of life are the more frequent religious assistance
is missed. This want of religious assistance (WRA) is the
next link in our influence chain.(We have also examined the
feelings of helplessness in the same circles of life. In
this case too, it was possible to classify from private to
public. It became apparent, however, that this fact had no
causal place in the model).
We can now put the types of evangelism behind the aforeindicated causality-sequence (RC
H
W.R.A). The
choice for a view on evangelism (EM = bringing in new
members; ЕЕ = social engagement) is thus determined on by
the way in which one believes, the extent of heteronomy and
the extent of want of religious assistance in the more
public circles of life.
The choice for a view on evangelism is not without
consequences. In the first place it helps to determine the
perception of the non-church member (NM),and in the second
place it influences the extent to which a person has a
disposition to change (C).
On the basis of analysis, in accordance with this cultural
historical theory, the following conclusions can be made:
- It is striking to see the dominant place the religious
complex (RC) has in this model. The explanation of both
types of evangelism can almost entirely be given on the
basis of RC. To believe in a traditional way causes a
preference for evangelism as bringing in new members (EM),
while to believe in an alternative way brings about an
engaged view on evangelism (ЕЕ).
- The extent of heteronomy does not contribute an
explanation for both types of evangelism. The discovered
relationships appear to pseudocorrelation The reader who
thinks that the followers of the more traditional evangelism
(bringing in new members) arrive at this choice because of
their heteronomie attitude,will find his hopes deceived. It
is also not true that those who have a more independent
attitude towards church- and religious precepts
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social engagement.
-It is also striking that the direct reciprocal influence
between both types of evangelism (they were partially
ordered) is positive while the relationship was negative.
Both types as such are reasonably compatible. If any signs
of antagonism between followers of both types of evangelism
exist, they are 'imported' from the religious complex.
-The perception of the non-church member (NM) can be
accounted for by three direct factors. Traditional faith,
re]ection of evangelism as social engagement and want of
religious assistance reinforce the positive perception. And
on the other hand the positive attitude is weakened by
believing in an alternative way, subscribing to evangelism
as social engagement and little want of religious
assistance. This outcome is a refutation of our expectations
on this point. All reflections, brought about by the view of
evangelism as bringing in new members and traditional faith,
about sin, the decline of morals and the lack of standards
do not translate themselves into a less positive perception
of the non-church members. Indeed there is no causal
connection from the point of view of EM.
-The extent to which a person has a disposition to change
(C) is even determined by five direct factors. Believing in
a traditional way (RC), a great extent of heteronomy (Η),
the rejection of evangelism as social engagement (ЕЕ), want
of religious assistance (WRA) and a strong positive
perception of the non-church members (NM) are restraining
factors on the disposition to change. On the other hand the
disposition to change is reinforced by believing in an
alternative way, a less extent of heteronomy, attachment to
evangelism as social engagement, not wanting any religious
assistance and a less positive perception of the non-church
member. Now, also, we find that evangelism as bringing in
new members (EM) has no causal consequences. Taking the lack
of consequerce into consideration, the bringing in of new
members appears to bear little relevance,at least within the
cultural historical model.
The cultural historical model has been tested for its
soundness, by checking whether it holds its own in various
categories of respondents. This is the case in 17 of the 23
therefore distinguished sub-groups. The 6 sub-groups in
which the model didn't hold its own so well or not at all,
all contained less than 100 respondents that have been
distinguished for that purpose (in,for instance,age
sex,level of education, etc.).
Furthermore, we can trace the influence on the strength of
the direct relationships if we compare subgroups on a number
of variables. We compared the model for villagers with the
one for city-dwellers, the model for the educated with the
one for the less educated, the one for respondents with an
economic or a technological profession with the one for
respondents with a social profession, the one for volunteers
with the one for professionals. It is striking that within
all these comparisons we can see that equal differences in
strength in the direct lines of influences occur.
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social occupation and for the professionals,the cultural
historical model stands out more prominently. The model as a
whole becomes more pronounced: the influences become
stronger and the explained variations increase. Now, also,
the religious complex plays a dominant part in this. The
discovered pattern of changes gives an indication of how
sociological and theological factors interrelate. Social
characteristics give rise to alternative faith. The
alternative faith then leads to a different view of member
and to an increasing disposition to change.
4. Prophecy and policy
Our research has shown that the spiritual unity many people
think they can perceive within the Reformed Churches, is to
a certain extent a pseudo-unity. On closer investigation
there appear to be deep-lying differences, especially
concerning religious orientations, the view on the church
and the perception of the environment. These deep-lying
differences are not marginal phenomena. They are found among
the key-members. They are not without consequences, but lead
to different views of evangelism, a different attitude
towards outsiders and a different degree of inclination to
change.
In this study we have indicated that, on the one hand,the
traditional faith is supported by home-mission workers in
the Reformed Churches, while on the other hand a clear
alternative exists. The followers of tradition and the
followers of the alternative can be described as contrasting
groups. Considering this situation, what will the future be
for both types of evangelism?
We cannot assume that traditional faith and the resulting
evangelism as bringing in new members will have disappeared
after one or two generations. The family tradition, in which
the tradition of faith of the fathers is handed down, still
has effect. Another important fact is that age is not
connected with the way in which one believes nor with the
choice for either type of evangelism. We may assume that
neither traditional faith nor evangelism as bringing in new
members will be propagated or supported by professional
home-mission workers. It will certainly not be policy to
support evangelism as bringing m new members. The resulting
tensions between professionals and volunteers can evoke
feelings of cultural disinheritance among the latter. If it
were to result in a conflict, the struggle for power being
the main issue, it would seem that the professionals pull
all the strings. Therefore, there is a reasonable chance
that some of the volunteers who feel disinherited will leave
the Reformed Churches to join the smaller Reformed
denominations, who have given less room to alternatives for
the traditional reformed type of religion.
The alternative faith and the resulting type of evangelism
as social engagement stand a better chance of being
supported by the professionals. However, the question is
whether enough support can be found among the volunteers for
this type of evangelism. There are two complications.
Firstly, evangelism as social engagement favors those who
are oppressed and had not many chances. At the same time,
however, it is problematic to enlist the sympathy of
church-members with a low level of education for this view

on evangelism. The professionals and the volunteers with a
high level of education thus lose credibility. Secondly,
evangelism as social engagement is weak. It lacks the
wording for an inspiration,like the one evangelism as
bringing in new members has in its christocentric redemption
theory. We feel that evangelism as social engagement lacks
an important recruiting argument, to which especially the
followers of evangelism as bringing in new members who
believe in a traditional way would be sensitive. Therefore,
it seems not certain that the view on evangelism, which
centers around social engagement, will continue to hold its
own within the Reformed Churches. For in this case it is
true that no connection has been found with the factor age.
On this point there is a lot of homework to do for
theologians and professionals. Evangelism as social
engagement is actually nothing more than a drawing-table
draft with here and there a hesitant first experiment.
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1. De geestelijke eenheid die velen in de Gereformeerde Kerken menen
waar te nemen is tot op zekere hoogte een schijneenheid; bij nader
inzien blijken er diepgaande verschillen te bestaan, met name
betreffende geloofsonentaties, kerkbeelden en perceptie van de
samenleving, en m samenhang hiermee betreffende evangelisatie
(dit proefschrift)

2 De aanhangers van het traditionele gereformeerde geloofstype
verschillen inzake opleidingsnivo, beroepskeuze, kerkelijke positie en
mate van ervaren geloofsdissensus in het ouderlijk gezin van de
aanhangers van het moderne alternatieve geloofstype.
(dit proefschrift)

3. Het reformatorische geloofstype van calvinistische snit dat in de
zestiende eeuw is ontstaan, is via familiale tradities van generatie op
generatie doorgegeven tot in het laatste kwartaal van de twintigste
eeuw; het bepaalt bij velen nog steeds hun evangelisatie-opvattingen.
4 Indien de mening juist is, dat in de Westerse samenlevingen de stad
met meer als sociaal subsysteem af te grenzen is (vgl. Tromp 1985),
dan volgt hieruit dat het voor deze samenlevingen niet meer zinnig is
de uitdrukking 'urban mission' te bezigen
(В Tromp, Sociologie en stad, in Sociologische Gids, 32 (1985) 2, pp 90104)

5. Dat sociologisch onderzoek een ideologiekntische funktie ten
aanzien van de theologie kan uitoefenen, laat zich demonstreren door
het begrip 'burgerlijke religie' in onderzoekstermen te operationalise
ren en deze operationaliseringen met voorhanden Nederlandse
onderzoeksgegevens te vergelijken.
(Zie O Schreuder, Burgerlijke religie in Nederland7, in J A van der Ven
(red), Toekomst van de kerk7 Kampen 1985, pp 136-146)

6. De sociale wetenschappen kunnen niet de werken van de Geest
verdiskonteren en daarom kan dit geen voorwaarde of basis zijn voor
interdisciplinaire samenwerking met de theologie bij de ontwikkeling
van het kerkelijk opbouwwerk.
(Zie Ρ van Hooijdonk, Inleiding in het kerkelijk opbouwwerk, Baarn 1985,
pp 30-31)

7. De stelling van Η M. Kuitert volgens welke 'de' (godsdienst-)
sociologen zouden leren dat godsdienstig geloof altijd en overal
systeembevestigend werkt, is onjuist.
(H M Kuitert, Alles is politiek maar politiek is met alles Een theologisch
perspectief op geloof en politiek, Baarn 1985, pp 54-62)

8. Ondanks de verordeningen van de overheid is het zondagse
kerkbezoek in de Lage Landen in de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw allerminst frequent geweest.
(Zie Joh W Boers, S С Leguyt, Het kerkbezoek in vroeger eeuwen in
Nederland, in G S I -nieuws, 3 (1957) 2, pp 10-18)
9. Dat de katholieken op grond van hun wereld- en levensbeschouwelij
ke overtuigingen, hun waardenoriëntaties en hun sociaal-politieke
attitudes het sterkst het profiel van de doorsnee Nederlander
benaderen en zich het dichtst bij het midden van het Nederlandse
geestelijke landschap bevinden, is een verrassende ontdekking, als
men bedenkt dat het hier een vroeger naar emancipatie strevende
bevolkingsgroep betreft.
(Zie A Felling, J Peters, O Schreuder, Profiel gewaagd Omroepen en hun
achterban, Baarn 1983, ρ 81)
10. Het onderzoek naar het landelijk netwerk van katholieke
organisaties en bestuurders in de periode 1945 - 1980 zou op analoge
wijze voor de protestants-chnstelijke zuil herhaald moeten worden.
(Zie Ton Duffhues, Albert Felling, Jan Roes, Bewegende patronen, Baarn
1985)
11. Het engagement van de Nederlandse kerken met betrekking tot vrede
en ontwapening is een duidelijk argument tegen de stelling dat de
godsdienst in onze samenleving geprivatiseerd zou zijn.
12 De mening dat onze vrijheid behouden kan blijven door het bezit van
kernwapens attendeert ons op de mogelijkheid dat 'if men define a
situation as real it is irreal in its consequences'
13 De cijfers die in het onderwijs gegeven worden brengen slechts een
ordinale rangorde tussen de leerlingen aan Dat er leerlingen moeten
afvallen heeft minder te maken met deze cijfers en meer met de
maatschappelijke aanvaarding van het konkurrentiepnncipe. Een
garantie voor kwalitatief goede beroepsuitoefening of adekwaat
maatschappelijk funktioneren is uit cijferresultaten niet af te leiden.
14. De opvatting dat stadslucht vrij maakt is in zijn letterlijke betekenis
onwaar, terwijl over de Figuurlijke betekenis is te twisten

