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-VII-

VOORWOORD 

Deze studie heeft a l s onderwerp de preek, een zaak waarmee miljoenen men

sen wekelijks of althans geregeld worden geconfronteerd. Zij i s veelvul

dig onderwerp van k r i t i e k , m termen van Ъегеік van afnemend belang, in 

het overdrachtelijk taalgebruik beladen met een (sigunstige betekenis en 

in weerwil van een immense homiletische l i t e r a t u u r en een redel i jk ont

wikkelde communicatie- en godsdienstwetenschap slechts zeer mager bedeeld 

met aandacht van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers. 

Binnen de grenzen van hetgeen vanuit de benodigde kennis van zaken en de 

nog tolerabele omvang van een empirisch onderzoek over d i t onderwerp r e 

deli jk genoemd mag worden, i s m deze studie het accent gelegd op het on

derzoek. 

Gezien de verwaarlozing van het thema 'preek ' in de research kan deze stu

die slechts van explorerende aard zi jn. Zij opent in hoofdstuk 1 met de 

ui teenzett ing van het exploratieschema, dat aan de verzameling der gegevens 

ten grondslag gelegen heeft en een verantwoording van de wijze waarop di t 

schema tot stand i s gekomen. 

De hoofdstukken 2 en 3 doen daarna verslag van de analyse der vergaarde da--

t a en geven de conclusies die u i t de analyse volgen. 

Hoofdstuk 4 vat de bevindingen nog eens m wat minder gedetai l leerd-ci j fer-

matige vorm samen, vervolgt met een nabeschouwing en eindigt met enige aan

bevelingen over voortgezet onderzoek over dit onderwerp. De bijlagen 1 t/m 4 

bevatten een verantwoording van en een toe l icht ing op hetgeen aan de u i t e i n 

delijke analyse onderzoektechnisch voorafging. Op enkele uitzonderingen na 

zijn deze bijlagen n ie t noodzakelijk voor een voldoende begrip van de teks t , 

maar meer ' voer ' voor vakmensen. 
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B i j lage 5 bevat een aantal tabe l l en waarnaar in de t eks t verwezen wordt. 

De be langr i jks te gegevens en tabe l l en z i jn s teeds in de t eks t z e l f op

genomen . 

Het schrijven van een voorwoord b i j d i t onderzoekverslag doet weer eens 

hee l geconcentreerd besef fen , hoezeer - m contrast met de nog scteeds v r i j 

sterk s o l i s t i s c h e trekken m de subcultuur van de wetenschapsbeoefenaren -

het verrichten van een onderzoek m z i jn voortgang en welslagen afhanke

l i j k i s van de bijdragen van ve l en . 

Vooreerst past een woord van dank aan Professor Dr. Ludwig NeundSrfer, d i 

recteur van het Soziographisches I n s t i t u t aan de J.W. Goethe-Universi te i t t e 

Franfurt am Main, voor z i jn aandeel in het verkrijgen van de benodigde f inan

c i ë l e steun en voor de administratieve en conptabele a s s i s t e n t i e van z i jn 

i n s t i t u u t . 

Met grote erkente l i jkhe id vermeld ik de belangrijke f inanc ië l e steun van 

de Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

In tens i e f en b e s l i s s e n d i s aan de opzet van het cnderzoek en aan de orga

n i s a t i e van het veldwerk bijgedragen door de rond d i t project geformeerde 

kathol iek-protes tantse Arbeitsgemeinschaft bestaande u i t Prof. Dr. 0 . Schreu-

der, Dr. Karl Burgamiller, Dr. Karl-Wilhelm Dahm, Dr. Reinhard Küster, 

Prof. Dr. Ludwig Bertsch, Dr. Rolf Zerfass , Dr. Karl-Hemer Bühler en on

dergetekende. Daarnaast trad a l s adviseur voor het conmunicatieaspect op 

Dr. G.W. Marañan van het Socio logisch Ins t i tuut t e Nijmegen. 

In de ve ldfase genoten wij de geïnteresseerde en goede medewerking van s t u 

denten aan de Theologische Hochschule in Frankfurt am Main en van het Ргіе -

terseminar m Trier. 
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Hoofdstuk 1: PREEK IN ONDERZOEK 

1.1 Inleiding 

Het hier voorgelegde onderzoek draagt - zoals reeds in het voorwoord werd 

vermeld - een uitgesproken exploratief karakter . Dit betekent geenzins dat 

er met een mimraum aan voorwerk het veld werd ingegaan om op de tas t af da

t a t e vergaren, die onder het een of ander opzicht wel eens relevant zou

den kunnen z i jn . Integendeel, ook de exploratie verlangt een gedegen voor

bereiding, wil z i j althans tot resultaten leiden waarop voortgebouwd kan 

worden. 

Derhalve schilderen de paragrafen 2 en 3 van dat hoofdstuk expliciet de a l 

gemene overwegingen en gezichtspunten, die aan het onderzoek ten grondslag 

liggen. Achtereenvolgens wordt de preek behandeld a ls kerkelijk mechanisme 

en a ls vorm van (massa-)comiirunicatie. 

Paragraaf 4 gaat vervolgens in op de huidige stand van zaken van de reeearch 

rond de preek, niet omdat daaraan - zo bleek na raadpleging van de studies 

en rapporten - zo veel nuttige handreikingen voor ons onderzoek konden wor

den ontleend, maar wel om althans op bescheiden wijze b i j te dragen tot een 

stukje cumulatie van onderzoek op di t t e r re in en om beter te kunnen doen 

uitkomen waarin deze studie zich van andere onderscheidt. 

Paragraaf 5 biedt als afs lu i t ing van dit inleidende hoofdstuk de noodzake

l i jke informatie over de concrete doels te l l ing en werkwijze. 

De paragrafen 5-1? 5·2 en 5·3 behandelen de probleemstelling, de onderzoeks

opzet en operat ional isat ie , terwij l paragraaf 5.4 de belangrijkste beper

kingen neg eens op een r i ] zet . Paragraaf 5.5 senetst de steekproeftrekking 

en paragraaf 5·6 biedt een verantwoording van veldwerk, steekproefuitval en 

verwerkingswijze van het databestand. 
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1.2 Prediking ale kerkelijk mechanisme 

1.2.1 Een crisis van de preek? 

In de omvangrijke - en hoofdzakelijk (pastoraal-)theologische litera

tuur over de preek van de na-oorlogse periode wordt veelvuldig gespro

ken van een 'crisis van de preek'. De prediking zou, met andere vormen 

van verkondiging, maar wellicht in sterkere mate, zonder effect blijven, 

weinig uithalen, afkeer en ernstige kritiek эргоереп, zowel door inhoud 

en vorm als door de situatie waarin zij is ingebed. Deze zorg over de 

preek heeft in de kring van de predikanten een echo gekregen in een stuk 

zelfkritiek en in kritiek op de kerk als instituut. Daarbij wordt gewe

zen op de ontoereikende homiletische vorming, op te eenzijdige nadruk op 

de theologie en de te geringe aandacht voor het pastoraat alsmede op het 

ongebruikt laten van hetgeen de menswetenschappen kunnen bijdragen aan 

de opleiding tot pastor en predikant. 

Deze kritiek op de prediking is niet beperkt tot katholieke kring; waar

schijnlijk feller nog is ze van protestantse zijde. In beide kerken maakt 

deze crisis van de preek deel uit van een omvattend geheel van zich wij

zigende opvattingen, overtuigingen en praktijken met betrekking tot re

ligie en kerk, alsmede hun plaats in en verhouding tot de samenleving. 

De zich wijzigende plaats en betekenis van de preek staan dan ook zowel 

onder de invloed van binnenkerkelijke ontwikkelingen als onder de in

vloed van de wijzigingen die zich in de laatste 30 jaren hebben voorge

daan in de relatie tussen kerk en maatschappij, tussen godsdienst en 

leven. 

In de talloze publikaties en conferenties over het thema verkondiging 

weerspiegelen zich dan ook vele elementen van dit algemeen syndroom, 

waarvoor de pastoraal-theologie en maatschappijwetenschappen een sedert 

jaren ingeburgerde terminologie hebben ontwikkeld: deconfessionalisering, 

secularisatie, pluriformiteit, ontkerkelijking, functieverschraling, vrij

zinnigheid, etc. 
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Enkele fragmenten uit het ontwerp-rapport 'Vragen rond de verkondiging' 

ten ЪеЬое е ал het pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie 

illustreren deze ontwikkeling. Sprekende over een ander verwachtingspa

troon dat zich tegenover de verkondiging aftekent, zegt het rapport: 

'Dat komt Ъ. . naar voren in de aandacht voor de persoonlijke geloofshou

ding, het zich afzetten tegen elke dwang en verplichting, het verzet te

gen wat genoemd wordt het 'eenrichtingsverkeer'. En even verder vervolgt 

het rapport: 'Wellicht als reactie op een wijze van verkondiging die als 

te autoritair, te eenzijdig opleggend en verplichtend werd aangevoeld, 

valt een afwijzen te constateren van alles wat van boven, van buiten, 

van vroeger,op de mens afkomt, van alles wat reeds bij voorbaat is gefor

muleerd. Wat moeten wij nog met die bijbel beginnen, wat hebben oude 

dogma's ons te zeggen. Alleen wat actueel is, wat hier en nu bij de men

sen leeft; alleen de vragen die vanuit de wereld op ons afkomen, alleen 

het daadwerkelijk geleefde leven, de ervaring van samen mens te zijn, van 

zoekend en tastend op weg te zijn m menselijke solidariteit, dat is uit

gangspunt en materiaal van verkondiging' '. 

Deze wijze van probleemstelling zoekt het in de opgetreden en nog doorgaan

de wijzigingen aan de vraagzijde, of, om met Fortmann te spreken: 'Niet de 

prediking is veranderd (verslechterd), maar de eisen die men haar stelt, 

zijn gewijzigd. Haar zwakke plek lijkt juist te zijn, dat zij niet is ver-

2) 
anderd' ' . 

Portmann behandelt dit probleem niet op zichzelf, maar plaatst het m de 

wijdere context waarin het gesproken woord op alle gebieden van de wester

se cultuur is bedreigd ->'. Ook door anderen is dat gedaan, zoals door 

H. Schelsky, die de huidige sociologische vorm van het geloof het gesprek 
4) 

noemt . 

Het schetsen van deze grondtrekken van de situatie van de prediking nu, mo

ge volstaan om aan te geven dat zorg over de preek in het algemeen gerecht

vaardigd is. 
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1.2.2 Historisch perspectief 

Uit de grote stroom van kritische publikaties over de preek krijgt men 

onwillekeurig de indruk, dat we te doen hebben met een unieke verstoring 

in een noodzakelijke en van oudsher bestaande vorm van religieuze cul

tuuroverdracht. Een blik in de geschiedenis van de verkondiging geeft 

echter een ander beeld. 

Vooreerst blijken slechts twee van de grote godsdiensten gebruik te ma

ken van de prediking, nl. christendom en boeddhisme. Noch het hindoeïs

me, de islam, het confucianisme en het shinto'isme, noch de religies -van 
5) de oude Grieken en Romeinen hanteren de preek . 

Kijkend naar het christendom zijn er ook veel vroeger al indicaties van 

twijfel aan het nut van de prediking te vinden. Bisschop Dupanloup van 

Orléans (1878) heeft eens gezegd: 'Elke zondag 30.000 preken in Frankrijk, 

en nog altijd heeft het volk een geloof'. Ongeveer tezelfdertijd publi

ceerde G.G. Ulrich een boek met de titel: 'Warum finden unsere Predigten 

so wenig Anklang-" De historicus Seeberg concludeert dat de afnemende 

werking van de preek een van de bedenkelijkste verschijnselen van het ein

de yan de 19de eeuw is geweest '. A. Hiebergall spreekt in onze tijd als 

zijn mening uit dat de prediking al in de tijd van Grotius, Hobbes, Des

cartes en Newton niet in staat is geweest het evangelie op passende wijze 

te verkondigen m de zich veranderde maatschappij ' ' . 

Gelet op deze uitspraken, die zonder veel moeite kunnen worden verveel

voudigd, is er reden om aan te nemen dat de prediking ook vroeger, m 

ieder geval in de laatste eeuwen, kritiek heeft opgeroepen. 

De plaats van de preek m de liturgie zoals wij die nu kennen, is voorts 

niet altijd zo belangrijk geweest. In de Middeleeuwen beperkte men zich 

- voorzover er überhaupt gepreekt werd - tot catechetische formules of 

verloren de befaamde predikanten zich niet zelden in bijkomstigheden. 
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Verwonderlijk is dat ook niet in een tijdperk waarin er sprake was ал een 

vérgaande indentiteli tussen kerk en maatschappij, waar het geloof algemene 

gelding had en de godsdienstige kernwaarheden zelden ter discussie werden 

gesteld. De toenmalige clerus was bovendien matig theologisch geschoold. 

De godsdienst werd vooral in eigen milieu bijgebracht. 

Over de tijd van de Contrareformatie, na het concilie van Trente, biedt de 

literatuur evenmin een positief beeld. Preek was afweer tegen de Reforma

tie en werd tot pure indoctrinatie, tot verstandelijk onderricht over pre

cieze geloofswaarheden. De omstreden dogma's moesten integraal worden voor

gehouden. Aan evangelisch-lutherse zijde wae de orthodoxe leerprediking 

in zwang waarvan men zich evenmin kan voorstellen dat dze de massa 

werkelijk geloof kon overdragen. 

De tijd van de Verlichting kenmerkte zich door een sterk naturalistisch ge

tinte verstandsreligie zonder veel bijbelse en dogmatische achtergrond, 

waarbij het er in moreel opzicht vooral om ging de maatschappelijke functie 

van de gods lenst tot uitdrukking te brengen. 

Ook in de neo-scholastische periode bleef het accent m de prediking lig

gen op gele ,fskennis '. 

Eeuwen lang was dus de prediking gekenmerkt door een sterk accent op over

dracht van geloofswaarheden, waarvan men zich terecht kon afvragen hoe-

velen dat kon aanspreken en inspireren. Het is waarschijnlijk, dat mede 

daarom velen de preek vroeger Überhaupt links lieten liggen. Dat kon 

gemakkelijk, omdat de preek vaak niet was geïntegreerd in de eredienst. 

Deze praktijk, thans geheel verlaten, heeft hier en daar in Duitsland nog 

lang stand gehouden. In Minchen bleek bij onderzoek m 1957 dat 31$ van 

de kerkgangers de preek niet had bijgewoond •''. 

1.2.3 De prediking thans 

Met dit korte historische overzicht willen wij laten uitkomen, dat er ook 

in het verleden weinig aanleiding was om enthousiast te zijn over de 
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prediking. Zelfs кал onder verschillende opzichten worden vermoed, dat zij 

in de eerste decennia van deze eeuw gunstiger mag worden beoordeeld dan 

voordien, zowel gemeten naar het percentage van de gelovigen dat daarbij 

aanwezig was als onder het opzicht van het loskomen van de exclusief-

katechetische leerprediking. 

Desalniettemin is de ontwikkeling sedertdien niet probleemloos. Ook al is 

de preek een oud probleem, in deze tijd manifesteert het ¿ich in een spe

cifieke vorm. De belangrijkste elementen daarvan zijn een afgenomen be

reik van de preek en de verminderde betekenis van alternatieve vormen van 

religieuze cultuuroverdracht in een maatschappij met, sterk autonome trek

ken, met een verminderde integratie tussen kerk en samenleving en met een 

tegen die achtergrond steeds lastiger opgave om aan die pluriformiteit 

in verwachtingen tegemoet te komen. 

Een belangrijke aanvulling bieden alternatieven van godsdienstige infor

matie die in onze tijd van toenemende betekenis zijn geworden, zoal;: de 

religieuze progamma's van ramo en televisie en de godo dienst ige gespreks

groepen, al is het wel zo, dat deze nieuwe vormen wellicht het ontoerei

kende karakter van de preek voor gebruijcerb van deze alternatieven nog 

accentueren. 

Meso-sociologisch gezien kan het voortschrijden van een ontwikkeling 

naar onkerksheid gecomoineerd nat een ontoereikende functievervulling 

van de prediking sterk dysfunctioreel zijn vooi het kerkelijk systeem. 

Zo resulteert daaruit, ten eerste, een versterking van de divergentie tus

sen het geloofssysteem van de kerkelijke institutie en de overtuigingen 

van haar leden. De invloed van een pluralistische levensceschouwelijke 

'markt' worden versterkt. De afstand tussen de officiële kerk en het kerk

volk wordt vergi oot. 

Ten tweede zal dit godsdienstige pluralisme niet zender ge-volgen blijden 

voor de eenheid van het Kerkelijk systeem zelf. De integratie van dat 

systeem wordt er door bemoeilijkv. 
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Ten derde is bij de huidige, sterk gereduceerde verbinding tussen kerk 

en samenleving het belang van de verkondiging relatief toegenomen. In

effectiviteit van de prediking betekent veel meer dan vroeger een bedrei

ging voor de positie van de kerk. 

Ten vierde is m die situatie de kans groter op een feitelijk verdwij

nen van de officieel bestaande verschillen tussen, o.m. de christelijke, 

religies. 

Tenslotte kan een massaal onbehagen net de prediking wel niet zonder ge

volgen blijven voor het beeld van de ambstdrager in het algemeen, hetgeen 

de condities voor het pastorale werk verslechtert. 

Deze mogelijke effecten zijn hier niet vermeld omdat ze uitsluitend of 

overwegend als negatief zouden moeten worden bestempeld. Dat hangt uiter

aard sterk af van de wijze waarop men deze effecten beoordeelt, van 

de persoonlijke opvattingen over kerk en religie. 4et is er ons hier 

slechts om te doen aan te duiden dat een wetenschappelijke aandacht voor 

het fenomeen preek m dit bredere perspectief van belang is. 

1.2.4 Бе benadering van het probleem 

De wetenschappelijke aandacht voor de preek van nu kan worden gericht op 

drie te onderscheiden elementen van dit communicatiefenomeen. 

Vooreerst is er de benadering van de preek als institutioneel nerhanibme. 

Het gaat daarbij om vragen als: welke doeleinden en betekenis keit de 

kerk als instituut toe aan de prediking, hoe verhoudt zij zich tot andere 

pastorale mechanismen, hoe is zij gesitueerd in de liturgie, welke offi

ciële opvattingen hanteert de kerk over inhoud en vorm van de predikj-ng"? 

Om op dergelijke vragen een antwoord te krijgen is studie nodig van de 

officiële bepalingen van het kerkinstituut, zijn leerstellingen, docu

menten en theologie, van uitspraken van kerkelijke leiders en van de ker

kelijke geautoriseerde pastoraaltheologische en homiletische literatuur 

alsmede van de officiSle opleidingsprogramma's voor de kerkelijke 

ambtsdragers. 
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Een tweede benadering kan zich richten op degenen die gestal te moeten ge

ven aan de officiële opvattingen over de preek: de prediKanten en op hun 

prediking. De wijze waarop zi j dat doen i s f e i t e l i j k meer bepalend voor 

het proces van verkondiging en behoeft niet geheel overeen te btemmen 

met de ins t i tu t ione le normen. In deze benadering gaat eie aandacht vooral 

u i t naar de rolconceptie van de ambtsdrager, naar zijn opvattingen over 

godsdienst, kerk, gelovigen en de maatschappelijke context alsmede naar 

de fe i te l i jkhe id van zijn prediking. 

Wat het ins t i tuu t van de kerk wil en bedoelt en wat de predikanten beogen 

en doen wordt evenwel m e t noodzakelijk verwezenlijkt. De toehoorder be

paal t in laats te instant ie de werking van de prediking en dan met in een 

s t ructureel en cultureel luchtledig, maar onder mvloea van een maatschap

pel i jk en godsdien^tig-kerkelijk variërend geheel van waarden, verwach

tingen, ervaringen en pos i t i e s . 

Bij het ontwikkelen van een model voor ons onderzoek hebben wij gekozen 

voor deze derde benadering via de toehoorders. Keuze was nodig teneinde 

het geheel binnen praktisch hanteerbare grenzen t e houden. Onze belang

r i jk s t e overweging bij die keuze was, dat ae ontvangers van de predi

king het meest beslibsend zijn voor het effect van de prediking. Daarbij 

heeft ook sterk meegespeeld dat een onderzoek a l s dit zou moeten bi jdra

gen, althans gedeeltel i jk, aar een ver i f ica t ie ал wat m de l i teratuur 

zo veelvuldig als een c n ^ i ^ a c h t i g fenomeen π aangeduid, en /iel voorna

melijk door predikanten zelf, door theologen en homileten van orofessie. 

Voorts 'wat, een overweging dat de off iciële opvattingen van ae kerk over 

de preek al aanzienlijke aandacht hebben gehad i r de l i te ra tuur en dat 

de opvattingen van de predikanten zelf toch voor een groot deel zouden 

kunnen blijken u i t een analyse van ae preken, die in onze benaaering zou

den worden 'meegenomen'. 

Onze kea^e berust verder sterk op verworvenheden van het communicatie

onderzoek in het algemeen. Daaruit b l i j k t hoe belangrijk ju is t a l l e r l e i 
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achtergronden en interveniërende condities Ъід de ontvanger zijn voor 

het effect van het transport van informatie. Juist daarover weten wij zo 

weinig op het terrein van de kerkelijke verkondiging, dat na verkenning 

van de heschikbare onderzoeken zonder aarzeling als een weinig sociaal

wetenschappelijk ontgonnen gebied mag worden bestempeld. 

De stand van het communicatieonderzoek noopt overigens tot bescheidenheid 

van onze ambities. Er kan geen sprake zijn van een serieuze poging om het 

effect van de prediking in volle omvang te isoleren. Wat hier ie nagestreefd 

is slechts een verkenning van het vóórveld van het effect door enige prin

cipieel belangrijke factoren in hun belang voor de perceptie en de waarde

ring van bepaalde preken bloot te leggen. De keuze en operationalisatie 

van die factoren is in belangrijke mate beïnvloed door de voorliggende re

sultaten van communicatieonderzoek en mediaresearch. In de volgende para

graaf willen wij hierop nader ingaan. 
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Ι .3 Prediking als communicatie 

1,3.1 (Mas3a-)comniunicatie: interveniërende factoren 

De communicatiewetenschap en in het bijzonder theorie en onderzoek van 

de massa-media behoren tot de relatief goed ontwikkelde sociale disci

plines. Zoals kenmerkend is voor de ontwikkeling van de sociale weten

schappen als geheel, heeft ook het communicatie- en (massa-)mediaonder-

zoek een zekere wildgroei vertoond, waarbij een onafzienbare hoeveelheid 

van versnipperd onderzoek is verricht. Deze grote empirische belangstel

ling, vooral sedert 1940, ІБ sterk gevoed door de discussiee over het 

effect van massa-media, discussies waarin dit effect zowel werd overschat 

als onderschat. Alhoewel de tendens in de literatuur zeer nadrukkelijk 

wijst op een grote relativering van de media als een autonome factor in 

de beïnvloeding van houdingen en gedragingen, moet men vaststellen dat 

overschatting van het effect buiten de wetenschappelijke kring nog steeds 

bestaat. Binnen die kring is overigens het inzicht in de werking van de 

massa-media op het publiek nog verre van volledig. 

Een zeer belangrijke en broodnodige stap vooruit in de ordening van de 

zeer vele voorliggende onderzoeksresultaten biedt een bijdrage van J.T. 

Klapper met zijn studie over de effecten van massa-communicatie van 

I960. Op basis van een zorgvuldige selectie van 270 uit een totaal van 

rond de duizend onderzoeken, heeft Klapper een heel nuttige - en nog 

steeds actuele - bijdrage geleverd tot de codificatie van onderzoeks

resultaten door middel van empirische generalisaties. Zijn belangrijk

ste conclusies, samengevat in vijf generalisaties, zijn een poging om 

verder door te stoten in een terrein waarin onderzoek en theorie, 

wetenschap en 'common sense' elkaar veelvuldig tegenspreken en waarover 

B. Berelson in 1948 ironisch opmerkte, sprekende over het effect van 

de massa-media: 'Some kinds of communication on some kinds of issues, 

brought to the attention of some kinds of people under some kind of con-
10Ì ditions, have some kinds of effects' '. 



- 1 1 -

De vijf general isat ies behelzen het volgende: 

1. Massa—communicatie i s gewoonlijk geen noodzakelijke of voldoende oor

zaak voor het bewerkstelligen van bepaalde effecten b i j het publiek. 

Zij functioneert slechts binnen een complex van intervemèYende factoren. 

2. Deze interveniërende factoren reduceren massa-comnnmicatie doorgaans 

eerder tot een bijkomende factor m de versterking van reeds bestaande 

houdingen dan dat z i j de verandering daarvan zelf bewerkt. 

3. Een werking van massa-media in de r icht ing van verandering treedt 

slechts op als één of beide van de volgende voorwaarden zijn vervuld: 

a. de interveniërende factoren treden niet in werking; 

b . de interveniërende factoren, die a ls regel de bestaande toestand ver
sterken, zetten zelf aan to t verandering. 

4 . In bepaalde s i tua t i e s schijnen de massa-media zelf directe effecten 

te sorteren dan wel direct bepaalde psycho-fysische functies te vervullen. 

5. De e f f ec t iv i t e i t van de massa-communicatie wordt beïnvloed door diver
i l ) 

se aspecten van het medium, de inhoud en de communicatie ' . 

Wij willen hier n ie t gedetail leerd ingaan op Je implicaties van deze em-
12І pirisohe general isat ies ' . Voor ons doel ir; vooral belangrijk te 

onderstrepen hoe belangrijk predisposit ies bi j de ontvanger en de s i tua

t i e van het communicatie-proces zijn en voorts hoe betrekkeli jk de ver

anderingsfunctie van de massa—media i s . 

In weerwil van wat het begrip massa-communicatie voor velen schijnt te 

betekenen, n l . óndergaan in de grauwe massa, ver l ies van individuele 

stellingname, moet bovendien extra worden onderstreept, dat de react ie 

op massa-communicatieve media sterk varieer t al naar gelang de indiv i 

duele va r i a t i e s in predisposi t ies ; predisposi t ies die overigens mede 

sociaal geconditioneerd zi jn. 

Alvorens op cte intervenierende betekenis van deze predisposi t ies in te 

gaan in het verband van ons onderzoek, muet i e t s worden gezegd over het 

type communicatie dat de preek ten opzichte van de massa- media i s . 
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Alhoewel massa-comimnicatie uiteenlopend wordt gedefinieerd, vertonen 

toch vele def in i t ies daarin overeenkomst, dat ze de volgende elementen 

essentieel achten: dezelfde "boodschap wordt ЪезсЬікЪааг gesteld aan een 

pnncipee l (en f e i t e l i j k meestal groot) aantal ontvangers die in meer

dere opzichten heterogenitei t vertonen en die ruimteli jk verspreid 

z i j n ' . 

De prediking voldoet niet ten volle aan deze voorwaarden. Belangrijkste 

verschil met pers, radio, te lev i s ie en film i s , dat het b i j de preek 

gaat om een verzameling van toehoorders ал een ЪерегМе omvang. Men 

moet zich afvragen of en in hoeverre dit verschil gevolgen heeft voor 

de mate waarin de voor de massa-communicatie geformuleerde empirische 

general isat ies van Klapper op de prediking van toepassing z i jn . Beant

woording van die vraag i s s lechts par t iee l en voorwaardelijk mogelijk. 

Ook Ъіппеп de massa-communicatiesituaties zijn er a l zoveel u i teenlo

pende condit ies, dat het aanbrengen van nuanceringen m de conclusies 

over uiteenlopende effecten moeilijk i s . Voorts wordt in de l i t e r a t u u r 

maar betrekkeli jk weinig onderscheid gemaakt tussen massa-communicatie 

en massale communicatie voor wat betreft het effect. 

De preek a ls massale communicatie, zo menen wij, s taat naar haar aard 

dichter "bij de massa-media dan TDIJ de communicatie in dialoog: het ge

sprek. Weliswaar s taat een preek niet open voor een in principe onbe

perkt aantal mensen, maar wel i s ook dan van toepassing dat het gaat 

over grotere aantal len mensen met heterogene achtergronden. De fysieke 

verspreiding i s trouwens ook bi j sommige massa-media niet volledig 

(filmzaal en te lev i s ie kijken m gezinsverband bi j voorbeeld). 

Twee andere verschil len tussen preek en massa-media mogen echter evenmin 

onvermeld bl i jven. Massa-comimmicatie is communicatie via een intermedi

a i r ; de oreek i s een directe vorm van communicatie, zi j het eveneens met 

sterk verminderae mogelijkheden tot manifeste react ie in de communicatie

s i t u a t i e . Voorts i s er een verschil in s e l e c t i v i t e i t . De preek i s een on

derdeel van een l i turgische viering en i s als zodanig naar t i j a s t i p , 

plaats en frequentie beperkt beschikbaar. 
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Het moge uit deze vluchtige aanduiding van overeenkomsten en verschillen 

en van de verschillen die tussen de massa-media zelf zijn te onderkennen, 

duidelijk zijn, dat trefzekere uitspraken over de mate waarin empirische 

generalisaties op dit terrein een bredere of smallere gelding hebben 

zeer moeilijk zijn te doen. Deze onzekerheid heeft ons mede bewogen tot 

het exploratieve karakter van het onderzoek. Daarbij meenden wij echter 

wel verantwoord te zijn om in principe aan de rol van interveniërende 

factoren - zo belangrijk in het functioneren ал de massa-media - ook 

voor dit onderzoek naar de preek een belangrijke plaats in te ruimen. 

1.3.2 Cognitieve dissonantie 

De eerder genoemde interveniërende factoren, die aan de communicatie 

zelf in haar effect een aanvullend kaxakter verlenen (zie de eerste 

generalisatie van Klapper), bestrijken een grote verscheidenheid. 

Belangrijk en veelvuldig voorwerp van onderzoek zijn vooral de aanwezige 

voorkennis (informatieniveau), de aanwezige instelling jegens het 

onderwerp, het belang dat het onderwerp voor de ontvanger vertegenwoordigt, 

de selectiviteit in confrontatie met de communicatievonn (of het medium), 

selectieve perceptie, selectieve interpretatie, selectieve herinnering, 

selectieve evaluatie, het beeld van de 'zender' en van het medium, de rol 

van opinieleiders, de mate waarin de communicatie overeenstemt of 

contrasteert met strevingen van de ontvanger ' dissonance reduction ' en 

'release from tension1), het gebruik en de evaluatie van andere communi

catievormen, alsmede de predisposities die op deze factoren inwerken en 

die zowel individueel als sociaal-structureel bepaald zijn. Deze predis

posities nemen een bijzondere plaats in, in zoverre ze dienen ter 

verklaring van de andere genoemde factoren en zij sluiten in principe 

alle condities en posities van het individu in, zoals beroepsmilieu, 

opleidingsniveau, opnamevermogen, intelligentie, leeftijd, etc. 

In de communicatietheorie zijn meerdere pogingen gedaan om in de veelheid 

van in het geding zijnde factoren en condities een principe van ordening 

aan te brengen. Een zeer bruikbare onder deze theorieën is de zo genoemde 
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cognitieve dissonantietheorie van Pestinger . Ook voor het verkrijgen 

van perspectief in onze probleemstelling achten wij deze henadering van 

Festinger heel toepasselijk. 

Zijn opvattingen komen, kort gezegd, neer op de these van de 'dissonance re

duction': het (communicatief)gedrag is erop gericht een evenwichtssitua-

tie te bereiken en te behouden tussen bewustzijnsinhouden van kennis en 

gedrag; iedere mens streeft naar cognitieve consonantie; dissonantie roept 

onrust en onlust op waaraan hij zal trachten een einde te maken (' release 

from tension'). Hij kan dit op verschillende manieren doen, nl. door wij

ziging te brengen in zijn gedrag, in die omgevingselementen waaruit de 

dissonantie wordt gevoed of m zijn kennis. Welke sfeer voor 'dissonance 

reduction' wordt gebruikt is afhankelijk van de manipuleerbaarheid ervan. 

In bepaalde gevallen is bij voorbeeld de omgeving niet gemakkelijk verwis

selbaar - bij voorbeeld het leven in gezinsverband - of kan de informatie 

moeilijk worden ontkend of staat het gedrag onder de druk van dominerende 

andere impulsen. 

Voor wat betreft de communicatieverschijnselen is uiteraard vooral de 

vraag van de kennisverandering belangrijk als middel tot »release from 

tension". Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Een veel gebruikte ma

nier is die van de rationalisatie, het wegredeneren van kenniselementen. 

Dit middel vindt vooral dan toepassing warmeer het gedrag moeilijk of 

niet veranderbaar is en de confrontatie met de informatie niet afdoende 

kan worden geëlimineerd. Vaak wordt ook het middel van de selectie gehan

teerd, d.w.z., dat de ontvanger bewust of onbewust selectief optreedt 

bij het ontvangen van de informatie en bij het verwerken en vasthouden 

daarvan; de informatie wordt zo gefilterd dat deze meer in overeenstem

ming is met het reeds voorliggende kennis- en gedragspatroon van de o.vt-

vanger. 
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Welk verdedigingsmechanisme wordt gebruikt in het streven naar oonsonan-

tie is voorts sterk afhankelijk van de mate waarin het individu zich be

trokken acht op de zaak, van zijn ' ego-involvement ', van het belang dat 

de zaak voor hem heeft. Ook speelt uiteraard de realiteitswaarde van de 

kennis een rol. Sommige gegevens zijn minder makkelijk te negeren of te 

ontkennen dan andere. 

Tenslotte moet worden gewezen op het grote belang van de mate waarin be-

wustzijnsinhouden sociale gelding hebben. Wanneer dit sterk het geval is, 

is het negeren daarvan moeilijker en het heeft ook veelal gevolgen voor de 

verhouding tot de relevante sociale omgeving. 

1.3.3 Preek als godsdienstige communicatie 

De in het voorgaande summier aangeduide theoretische overwegingen '5) 

hebben veel belang voor ons object van onderzoek. In het navolgende zul

len wij deze elementen van de communicatietheorie be+rekken op de preek. 

Een van de meest typerende trekken van de kerkelijke verkondiging is, 

dat zij bestaat bij de gratie van de dissonantie tussen weten en doen, 

tussen geloofsweten en (christelijk) handelen. Een verkondiging die de

ze dissonantie met uitdrukkelijk verdisconteert, zo nodig zelfs bewust 

maakt bij de ontvangers - om vervolgens ook weer een uitweg uit die dis

sonantie aan te reiken -, negeert fundamenteel het spanningsveld tussen 

geloof en leven. 

De wijze waarop de predikant deze dissonantie hanteert (erkent of op

roept) en vervolgens een perspectief op overbrugging aanreikt, is zon

der twijfel naar vorm en inhoud historisch gezien onderhevig aan vari

aties. Ook aan de kant van de toehoorders is er sprake van evoluties 

in het verwachtingspatroon jegens de preek. Zowel 'aanbod' als 'vraag' 

stonden en staan daarbij onder binnenkerkelijke en maatschappelijke 

invloeden. Desalnietteirm is er wel altijd ook sprake van een zekere dis-

congruentie tussen de dissonancepresentatie en 'release from tension' 

zoals die werd en wordt gebracht in de prediking en in het behoeftenpatroon 

te dien aanzien bij de ontvangers. Die discongruentie is mhaerent aan het 
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karakrter van de рг к a ls voor velen bestemde commmicatie die m e t kan 

anticiperen op a l le individuele - z i j het ook in belangrijke mate sociaal 

beïnvloede - var ia t ies in dat behoeftenpatroon. 

In de laa ts te decennia heeft dit afsteramingsprobleem een nieuwe dimen

sie gekregen. Zoals reeds beschreven werd in de tweede paragraaf van dit 

hoofdstuk i s /ich in de na-oorlogse periode een ontwikkeling gaan voltrek

ken naar een groeiende pluriformiteit m geloofsvormen. Deze ontwikkeling 

staat niet op zichzelf, maar voltrekt zich onder invloed van maatschap

pelijke invloeden: de afgenomen indent i te l i tussen kerk en maatschappij, 

de maatschappelijke emancipatie van de gelovigen, de intensivering en 

schaalvergroting van de religieuze en ideologische 'markt ' , de grote so

ciale en geografische mobi l i te i t , enz. Deze pluriformitei t in geloofsvor

men en kerkelijke binding - overigens mondiaal gezien niet overal ge l i jk

t i j d i g opgetreden - ging gepaard met een reductie van godsdienstige in

formatiekanalen, a l is er t ege l i jke r t i jd sprake van een zekere compen

sat ie via de massa-media. 

De opgaven waarvoor in deze ontwikkeling de prediking werd gesteld zijn 

veranderd en het tempo waarin aan die toegenomen var ia t ies in verwach

tingen i s voldaan was vaak niet slagvaardig. Grote delen van het kerkvolk 

hebben m die s i tua t ie onvoldoende impulsen gevonden om zich metterdaad 

te blijven bekennen tot de ins t i tu t ione le kerkgemeenschap, hetgeen overi

gens - en dat wordt vaak vergeten - niet per se betekent a-rel igieus wor

den Voor een belangrijk deel van de kerkleden i s deze dissonantie-pro

blematiek, dit spanningsbewust zijn 'opgelost ' door een breuk, f e i t e l i j k 

of pr inc ip iee l , met de kerk. Vele anderen zijn die weg (nog) niet gegaan. 

Het i s met name deze laa ts te categorie waaraan dit onderzoek aandacht 

geeft . Vanait de theorie van de cognitieve dissonantie kan nu ie verschei

denheid in verwachtingen ten aanzien van de verKondiging als volgt worden 

gekarakteriseerd: 

http://Vanj.it
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- De spanning tussen geloof en leven, tussen kerk en maatschappij wordt 

voluit ervaren. Het evangelie kan men echter niet veranderen en de kerk 

kan zich niet met compromissen belasten. De mens en de samenleving moe

ten zich dus zoveel mogelijk aanpassen. De proilköii moet aangeven hoe 

de gelovige individueel en georganiseerd het "zuurdeeg" kan zijn in die 

situatie. 

- De spanning is voluit aanwezig. Evenwel, de maatschappij laat zich niet 

of weinig veranderen in de richting van het evangelie. Er is eigenlijk 

geen echte oplossing voor deze tegenstelling. De prediking moet gericht 

zijn op het leren leven met deze disharmonie. Derhalve moet de preek niet 

onnodig de onrust vergroten en geen onmogelijkheden verlangen, maar wel 

begrip tonen en troost bieden. 

- Er is een zekere spanning. Een echte oplossing is niet mogelijk. Men 

moet niet te veel willen; de kerk is de kerk en het leven is wat anders. 

Het is goed om de spanning van tijd tot tijd bewust te maken, maar men 

kan er niet te lang bij stilstaan; het leven gaat door. 

- De tegenstellingen zijn er wel, maar zij zijn eigenlijk minder groot 

dan nodig is. Een teruggaan naar de wezenlijke elementen van het evan

gelie, met voorbijgaan aan de historisch bepaalde institutionele kerke

lijke franje, biedt belangrijke en noodzakelijke perspectieven voor een 

moderne indentiteli tussen een religieuze levenshouding en het leven 

van nu. 

De hier aangeduide stromingen in het verwachtingspatroon zijn gerela-

teeru aan uiteenlopende geloofsvormen of typen van godsdienstig-kerke-

lijke oriëntatie. Het is dan ook noodzakelijk deze geloofsvormen op 

enigeilei wijze operationeel te maken m dit onderzoek teneinde vooral 

van daaruit de variaties in verwachtingen, percepties en waarderingen 

met betrekking tot de prediking te begrijpen. Elders in deze studie 

wordt die werkwijze toegelicht ' en wordt hypothetisch aangegeven 

hoe deze relaties tussen verwachtingen en waardering van de preek ener-

zijd- en vormen van godsdienstig-kerkelijke binding anderzijds zijn. 
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Temidden van de theoretisch te onderscheiden interveniërende factoren 

neemt de factor van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie dus een cen

trale plaats in dit onderzoek in· Daarbij en daarnaast zal ook ruime 

aandacht worden gegeven aan achtergronden die daarvoor, althans theo

retisch en gelet op resultaten uit eerder verricht godsdienstsociolo-

gisch onderzoek, van belang zijn en die het inzicht in deze primaire 

factor vergroten alsmede van praktische betekenis zijn voor de verkon

diging. Wij doelen hier op enige algemeen maatschappelijke posities zo

als leeftijd, geslacht, beroepsniveau, opleiding e.d. Deze variabelen 

zijn vooreerst van belang omdat zij het tot op zekere hoogte zullen mo

gelijk maken de godsdienstig-kerkelijke pluriformiteit te situeren. 

Daarnaast hebben ze ook belang voor andere interveniërende factoren. 

Zo is rekening te houden met een onafhankelijke invloed van leeftijd en 

opleidingsniveau op de herinnering van de preek en het gebruik van al

ternatieven van godsdienstige communicatie en op de betekenis van zo

wel vorm— als inhoudselementen van de preek voor de preekwaardenng. 

Bij het ontwikkelen van ons onderzoekmodel hebben wij, zoals gezegd, 

de belangrijkste gegevens uit theorie en onderzoek van de communica-

tieverschijnselen uitdrukkelijk willen verdisconteren. Het geheel 

van de voor ons doel theoretisch relevante factoren is niettemin slechts 

partieel benut. Vanuit het besef dat het onderwerp van onderzoek wei

nig sociaal-wetenschappelijke aandacht heeft gehad en ook omdat de 

gekozen onderzoeksopzet beperkingen oplegde aan onze mogelijkheden tot 

het hanteren van bepaalde gegevens, kon er geen sprake van zijn, dat 

wij een optie jp volledigheid konden nemen. Met name de wijze waarop 

de implicaties van de cognitieve dissonantie konden worden gehanteerd 

moet als globaal worden gekenschetst. Een verdergaande analyse daar

van vergt veel meer detailinformatie over behoeften en verwachtingen 

en over de selectieprocessen in aandacht, opname, herinneringen evalua

tie dan waarover wij in ons onderzoek konden beschikken. Ook hebben wij 

er van afgezien de rol van 'opinion leaders' in het onderzoek te betrek

ken. Wij achten deze factor voor deze communicatievorm overigens van ge

ringere betekenis. 
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Bij deze enverraijdelijke keuzen moet wel worden bedacht dat anderzijds 

veel aandacht is gegeven aan het communicatieaanbod zelf: de kenmerken 

van de preek. Deze aandacht voor de betekenis van het aanbod voor aan

dacht, herinnering en waardering draagt, zeker in combinatie met gege

vens inzake verwachtingen, alternatieve godsdienstige communicatie en 

het beeld van de 'zender', ook bij aan de kennis van condities van effec

tiviteit van de prediking bij heterogene publiekgroepen. 

In paragraaf 5·1 van dit hoofdstuk zullen wij concreet aangeven welke 

factoren en op welke wijze in de analyse zijn gebruikt en vanuit welke 

leidende gedachten dat is gebeurd. Daaraan vooraf gaat eerst een ver

kenning van de bestaande research naar de preek, die met de algemene 

en in de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk geschetste context de 

basis hebben gevormd voor een nadere afbakening van ons onderzoek. 
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1.4 Research naar de kerkelijke verkondiging 

Bij de opzet van dit onderzoek ЬеЪЪеп wij ons ook willen laten leiden 

door de tot dusverre verrichte research naax de kerkelijke verìcondiging 

en meer in het bijzonder over de preek. De daartoe uitgevoerde verken

ning heeft echter weinig opgeleverd. Het sociaal-wetenschappelijk onder

zoek naar de kerkelijke verkondiging behoort beslist tot de verwaarloosde 

gebieden. Slechts de stadie van Straver vormt hierop een gunstige 

uitzondering. 

1.4·1 InventariBaties van wensen en klachten 

Er is weinig aanleiding om van de bestaande empirische studies hier een 

uitvoerig overzicht te presenteren. Be redenen daarvoor zijn meervoudig. 

Veel van deze studies zijn oppervlakkig en bepalen zich tot een - veelal 

op zeer bescheiden schaal uitgevoerde - inventarisatie van wensen en 

klachten over de preek, een enkele keer genuanceerd naar geslacht, leef

tijd, beroepsniveau e.d. Tot deze categorie behoren bijdragen van H. 

Steinbach, B. Fischer, Α. Bredendick, R. Svoboda, F. Turner, van 

H. Jourde en D. Pézenl alsmede van G. Turk en J. Walter. 

De belangrijkste betekenis van deze publikaties ligt daarin dat ze een 

zekere aanvulling bieden op de talloze beschouwingen over de preek 

vanuit pastoraal-theologische gezichtshoek, doordat 'die Stimme derer 

17) 

unter der Kanzel ' 'wordt ingebracht en aldus de zo vaak besproken ' cri

sis van de preek' concreter gestalte krijgt. Gegeven echter de sterk 

verschillende wijzen waarop dergelijke inventarisaties zijn opgezet, 

is het niet mogelijk van de conclusies een systematisch overzicht te 

geven. We bepalen ons hier tot een schildering van veel voorkomende 

wensen. 

Wat in het materiaal allereerst opvalt is de nadruk die wordt gelegd 

op het 'wezenlijke'. Men wenst thema's die het religieuze behandelen. 

Randthema's als devotionele vroomheid, kerkgeschiedenis, politiek en 

liefdadigheid e.d., worden afgewezen, zij het niet algemeen. Bij de 
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verkondigmg over wezenlijke zaken wordt veelvuldig verwezen naar de 

geloofswaarheden, de bijbel, de sacramenten, de consequenties voor het 

leven van alle dag (deugd, zonde, naastenliefde, sociale plichten). 

Voorst is er bij velen geen uitgesproken verwachtingsbeeld van de preek. 

De belangrijkste wens is dat de preek 'handen en voeten' heeft, d.w.z. 

de toehoorder wil in zijn levens-, tijds- en maatschappijsituatie worden 

aangesproken. Exegetische preken, dogmatiek en katechese worden veel 

minder op prijs gesteld. De preek moet meer bieden dan het zinloze 

herkauwen van dogma's, katechismus en morele normen. Bijbel, dogma en 

religieuze waarden moeten 'lebensnah' worden geduid en aangeven wat zij 

impliceren voor het 'leven hier en nu' en niet blijven steken in 

algemeenheden. 

Voor velen betekent deze actuele prediking vooral, dat zij behoefte 

hebben aan een doorlichting van de huidige geloofsproblematiek waarin 

zij door een confrontatie met moderne systemen en denkwijzen zijn beland. 

Levensnabijheid van de preek betekent dan het geven van antwoorden op 

vragen als: wat is voorzienigheid, hoe is het met het leven na de dood, 

enz. 

Een niet onbelangrijk deel van de gelovigen verwacht van de preek vooral 

een voorzien m ontoereikende geloofskennis. Voor anderen is er geen 

plaats voor compromissen op de kansel. De leer moet duidelijk en in zijn 

consequenties voor het leven van vandaag tot uitdrukking worden gecracht. 

Is er in deze verwachting nog sprake van een - zij het compromisloze -

verbinding met de huidige tijd en samenleving, voor anderen is de preek 

vooral één van de weinige momenten van spiritualiteit en godsdienstige 

verhevenheid, die men met zou willen 'bezoedelen' met de 'banaliteit' 

van het wereldse. 

Een grotere variatie en concreetheid vertonen de gehouden peilingen met 

betrekking tot vormaspecten. Gelet op de sterk uiteenlopende selectie 

van de respondenten en de mede daaruit voortvloeiende gebrekkige 

representativiteit heeft het weinig z m de verwachtingen en klachten 
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daaronrtrent xa kwantitatieve termen te ЪевсЬпо еп j wij bepalen ons tot 

een opsomming van een aantal van de naar voren gebrachte wensen: 

- De predikant moet zijn preek goed voorbereiden. 

- H13 moet zich identificeren met zijn preek, opdat zijn woord geloof

waardig IS. 

- Zijn prediking en zijn levenswandel mogen met met elkaar in tegenspraak 

zijn. 

- Hij moet zijn mening eerlijk en open geven en zich niet verschuilen 

achter frasen en algemeenheden. 

- Hij moet zijn woord zuiver verantwoorden, zich zakelijk op de waarheid 

onfeYiteren en zich onthouden van versierde verhaaltjes. 

- Hij moet niet het onmogelijke verlangen, maar gepaste eisen stellen en 

nuchter blijven; evenmin moet hij uit angst voor zijn gehoor in 

algemeenheden zonder consequenties blijven steken of vluchten in 

minimalisme. 

-Hij moet het woord Gods verkondigen en niet zichzelf; hij mag geen 

theater spelen, noch anderen willen intimideren. 

- Hij moet zich identificeren met zijn gehoor, met hen meedenken en 

meevoelen, o.m. door de preek op te bouwen als een gesprek met zijn 

toehoorders. 

- Hij moet zich hoeden voor arrogantie en autoritair optreden, voor 

hoogmoedige minachting van de luisteraars. 

- Hij moet bescheiden en voorzichtig zijn, zich onthouden van valse zelf

verzekerdheid en beseffen dat vele toehoorders beter bekend zijn met 

het leven dan hij. 

- Hij moet hoffelijk en neutraal zijn, geen personen aanvallen noch 

lokale gebeurtenissen onnodig in zijn verkondiging betrekken. Hij 

moet begrip en goedheid uitstralen. 

- Hij moet niet te veel veronderstellen aan kennis bij zijn gehoor, 

eenvoudig spreken, moeilijke woorden vermijden en afzien van 

theologisch jargon, latijn en lange citaten. 

- Hij moet modem en zakelijk spreken en zich onthouden van gevoelig-

doenenj en pathetische retoriek. 
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- Hi] moet zich houden aan de spelregels voor het spreken in het open

baar, d.w.z. duidelijk verstaanbaar spreken met voldoende nadruk, zo 

mogelijk gebruik maken van beelden en vergelijkingen, zijn preek 

duidelijk opbouwen en bij zijn onderwerp blijven e.d. 

- Hij moet bereid zijn zich onder de beoordeling van zijn gehoor te stel

len; bij de toehoorders vaststellen wat zij ervan vinden en daarmee 

zijn voordeel doen. 

-Hij moet beseffen dat zijn publiek een beperkt opnaraevermogen heeft; 

lange preken zijn niet beter dan korte. 

De hier samenvattend beschreven verwachtingen - in de geraadpleegde 

peilingen deels geformuleerd als verlangen, deels als kritiek - mogen 

echter niet zo worden opgevat, dat men algemeen van oordeel is dat de 

preken meer of minder ernstig te kort schieten. Anderzijds moet deze 

beschrijving ook niet zo worden uitgelegd dat het merendeel van de 

preken de toets der vormkritiek zou kunnen doorstaan. 

De relatie tussen verwachtingen van, waardering voor en kritiek op de 

preek is niet zo duidelijk en rechtlijnig. Zij worden met op elkaar 

betrokken en evenmin vindt er een uitdrukkelijk verdisconteren van 

bepaalde achtergronden plaats. Hier nu ligt juist een zeer belangrijke 

beperking van bijna alle van de tot dusverre verrichte onderzoeken 

naar de preek. Zij bieden met veel meer dan een detaillering van 

thematische en formele wensen en klachten zonder zicht te cieden op de 

betekenis die deze hebben bij uiteenlopende publiekcategoneën voor 

hun beoordeling van de preek. Daaraan moet nog een belangrijk 

methodisch bezwaar worden toegevoegd: de selectie van de respondenten 

beperkt meestal elke mogelijkheid tot generalisering van de uitkomsten 

in hoge mate. De gebruikte surveytechmek is in de studies nl. overwegend 

die van de post-enquete, waarbij de response altijd onbevredigend laag was 
19) Het ie aannemelijk om, zoals Turner ' doet, te zeggen dat in ieder geval 

de geïnteresseerden in grotere getale de vragenlijst zullen hebben 

beantwoord dan de onverschilligen, maar verder kunnen de conclusies 

met gaan. 
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1.4.2. Inhoudsanalyse 

In enige van deze en andere studies is, al of met in combinatie met een 

enquête, de inhoudsanalyse als onderzoekmethode gebruikt. 

Weliswaar van belang voor een objectivering van het zicht op inhoud en 

vorm van de prediking, maar verder van geen belang voor een analyse van 

perceptie en beleving van dat preekaanbod bij de toehoorders zijn die 

studies dio de verrichte inhoudsanalyse niet relateren aan reacties van 

het publiek. Tot dat type behoren de onderzoeken van P.F. Broeckaart, 

H. Davies, F. Turner en een studie van het Instituut voor Praktische 

Theologie aan de Vrije Universiteit en van het Istituto Agostino Gemelli 

in Milaan, 

Broeckaart heeft de in België in de vorige eeuw meest gebruikte preekver-

zamelingen geanalyseerd op de sociale thematiek en de behandelingswijze. 

Zijn studie, interessant voor het inzicht in de rol van de kerk m het 

19e eeuwse arbeidersprobleem, heeft noch uit methodisch noch uit inhou

delijk oogpunt belang voor ons onderzoek. Hetzelfde geldt voor de histo

rische studie van H. Davies over preken in Engeland in de eerste helft 
20) 

van deze eeuw 

Van het onderzoek van Turner moet worden vastgesteld, dat zijn alleen door 

hem verrichte inhoudsanalyse op 25 preken in het diocees Luik niets meer 

biedt dan enige met-geïntegreerde informatie over een aantal aspecten van 

de preek, zoals de verhouding abstract-concreet, duur, aflezen of niet en 

de verhouding van negatieve uitlatingen tot positieve. Deze studie die is 

gecombineerd met een schriftelijke enquête onder predikanten en kerkgangers 

voldoet uit probleemstellend, methodisch en analytisch oogpunt niet aan mi

nimaal te stellen wetenschappelijke vereisten. Deze opmerking moet helaas 

ook gemaakt worden over een rapport van het Instituut voor Praktische Theo

logie aan de Vrije Unversiteit, getiteld 'Voor wie is de preek'. In deze 

21) 
studie heeft men , gebruik makend van teksten van 9I voor de radio uit
gezonden preken vanuit gereformeerde kerken willen vaststellen of ' de kerk 
in haar activiteiten bewust of onbewust (is) afgestemd op een bepaald so-
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ciaal of cultureel milieu ' . Daartoe is nagegaan of de onder

zochte preken een bepaald beroeps-ілкотеп - en/of kennisniveau veronder

stelden. De conclusie is dat 'm bijna alle preken een te hoog sociaal of 
23 ) 

cultureel niveau bij de toehoorders wordt verondersteld ' '. 

In tegenstelling tot het onderzoek van Turner hebben deze onderzoekers 

althans de moeite genomen om de beoordeling van de preken steeds door twee 

personen onafhankelijk van elkaar te laten doen en bij gebleken verschil 

tot een beslissing te komen in onderling overleg waaraan een derde persoon 
J24) 

was toegevoegd . 

Van een degelijker opzet getuigt het onderzoek van het Istituto Agostino 

Gemelli te Milaan. Op basis van l80 preken uit Milaan en 30 uit Turijn, 

gehouden in 1970 en 1971 τ is een multi-disciplinaire analyse gemaakt uit 

semiotisch, sociologisch, didactisch, pastoraal en psychologisch oogpunt. 

De bevindingen zijn vernietigend voor de hedendaagse prediking in de Noord-

Italiaanse grootstad. Uit pastoraal oogpunt is deze studie zeker belang

rijk, al is de reikwijdte van de conclusies toch zeer waarschijnlijk be

perkt. 

1.4.3 Combinaties van inhoudsanalyse en ondervraging 

Een zekere poging om de resultaten van inhoudsanalyse te relateren aan de 

beoordeling door toehoorders of quasi-toehoorders bieden de onderzoeken 

van C.J. Straver, S. Burgalassi, W.M. von Bissing en R. Schwab en A.M. 

Tausch. Over het onderzoek van Straver komen wij nog te spreken. 

Burgalassi onderzocht 330 preken over heel Italië door deze ter beoorde

ling voor te leggen aan steeds 3 'experts' op vijf aspecten (niveau, voor

bereiding, stijl, aangepastheid aan het publiek, aandacht van de toehoor

ders). De hieruit ontwikkelde beoordelmgsclassificatie is evenwel uit

sluitend gebruikt om verschillen op het spoor te komen tussen reguliere 

en seculiere priesters en tussen jongere en oudere predikanten en deze 

vervolgens te relateren aan enige gegevens uit een enquête onder predikan

ten. De vrij omvangrijke studie van Burgalassi, waarin gebruik gemaakt 
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werd van statistische toetsen en van een ijking van de beoordeling van de 

experts met die van een selectie uit de toehoorders, leidt aldus tot con

clusies met een zeer beperkte reikwijdte. 

Von Bissing heeft op andere wijze inhoudsanalyse en enquête met elkaar 

verbonden. Zijn bedoeling was de juistheid van klachten over de prediking 

te verifiëren. Hij baseerde zich op een mondelinge enquête bij 300 evange

lische 'Durchschnittchristen1 (+ 10 maal per jaar naar de kerk). Daaruit 

resulteerden acht punten van kritiek op de preek. De drie meest genoemde 

waren: de preken zijn te veel afgewend van de problemen van het dagelijks 

leven (41%), zij gebruiken te veel voorstellingen die vreemd zijn aan het 

denken van de mensen (32$) en de preken zijn te lang (11$). Een analyse 

van preekverzamelingen, radiopreken en kerkpreken (in totaal 314 preken) 

bevestigt volgens Von Bissmg grosso modo de juistheid van de klachten. 

R. Schwab en A.-M. Tausch onderzochten eveneens de relatie tussen preekken-

merken en 'effect'. Daarbij maaJcten zij veel werk van de inhoudsanalyse. 

Echter ook hier weer werd de 'werkzaamheid' van de onderzochte 70 reli

gieuze radiotoespraken uitsluitend beoordeeld door respectievelijk 8 en 

11 speciaal getrainde studenten. De uitkomsten zijn weliswaar in enige 
2S) opzichten interessant, doch voor ons doel niet van veel belang . Hun 

onderzoek is, evenals dat van Burgalassi en van Von Bissing, in zoverre 

van beperkte betekenis, dat het weinig conclusies toelaat voor het 

toehoorderspubliek als geheel; de beoordelaars zijn hooggeschoold, hoog 

gemotiveerd en zeer bewust; het is een a-typisch publiek in een abnormale 

situatie. 

1.4.4 Evaluatie 

Alvorens wat uitvoeriger in te gaan op de studie van Straver willen wij 

het gegeven overzicht van de stand van zaken in de preekresearch 

samenvattend evalueren. 

1. Veel van het weinige onderzoekmateriaal bezit onvoldoende methodisch

technisch niveau. Zulks heeft naar onze indruk veel te maken met de 
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vaak meer (pastoraal-) ÏheologiBche dan sociaal-wetenschappelijke ach

tergrond van de onderzoekers. Dit manifesteert zich vooral in onzorg

vuldigheid bij de steekproeftrekking, zwakke operationalisatie van va

riabelen, zeldzaam gebruik van statistische technieken en toetsen, wei

nig zorg voor de objectiviteit van de inhoudsanalyse en te summiere 

verantwoording van de werkwijze. 

2. Descriptief heeft het onderzoek weinig bijgedragen tot een grotere ken

nis van de evaluatie van de prediking van kerkse, minder kerkse en niet 

meer kerkse christenen. De oorzaak daarvan ligt in de vaak gebrekkige 

steekproefopzet en vooral ook m het achterwege laten van een differen

tiatie van die evaluatie bij uiteenlopende categorieën. 

3. Het inzicht in de achtergronden is door het onderzoek tot dusverre wei

nig vergroot. Deze achtergronden zijn te zelden en te onvolledig m de 

preekresearch betrokken. Vooral het ontbreken van onderzoek naar de re

latie met godsdienstig-kerkelijke variabelen is opvallend. 

4. Het verband tussen perceptie en evaluatie van de prediking en de kenmer

ken van het preekaanbod is nauwelijks onderzocht. Daar waar aan het aan

bod wel aandacht is geschonken, gaat het - met uitzondering van het on

derzoek van Straver - met over dezelfde preken als waarover de respon

denten zich uitspreken, ofwel zijn elitaire groepjes van beoordelaars 

in de plaats gesteld van het werkelijke toehoorderspubliek. 

In het licht van deze conclusies is begrijpelijk dat de tot nog toe ver

richte research naar de prediking ons heel weinig heeft kunnen inspireren 

bij de opzet van ons onderzoek. 

I.4.5 Het onderzoek van Straver 

Tot op zekere hoogte vormt het onderzoek van Straver een gunstige uitzon

dering op de zojuist gereleveerde conclusies. Het eerste deel van zijn 

studie biedt een compilatie van literatuur, het tweede een poging tot ty-

pologisenng van de verkondiging aan de hand van een analyse van 100 per 
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radio uitgezonden zondagspreken en 45 televisie-epilogen . Het derde 

deel behelst een onderzoek naar de preek op basis van ondervraging van 

1025 kerkbezoekers, verdeeld over 24 katholieke kerken in Eindhoven en 

Amsterdam. 

Het is niet de bedoeling hier de resultaten van Stravers onderzoek samen 

te vatten. Geïnteresseerden kunnen zijn studie zelf raadplegen. Af en toe 

hebben wij ter vergelijking in ons onderzoekverslag gewezen op de uitkom

sten bij Straver. Hier volstaan wij met enige opmerkingen van methodische 

aard over zijn studie. 

Stravers onderzoek was in meerdere opzichten een stap vooruit m het ver-

kondigingsonderzoek. Belangrijk is, dat hij in een betrekkelijk grootscha

lig onderzoek voor het eerst inhoudsanalyse en gegevens uit vraaggesprek

ken met toehoorders met elkaar in verband bracht. In vergelijking met de 

methode van elitaire beoordeling bij andere onderzoekers was dat een prij

zenswaardige poging om de realiteitswaarde van de conclusies te vergroten. 

Belangrijk is voorts dat hij gegevens over opname, beleving en aangespro

ken zijn op elkaar heeft betrokken en, tenslotte, dat hij deze gegevens 

ook heeft gerelateerd aan bepaalde kenmerken van het toehoorderspubliek. 

Daarnaast kent zijn onderzoek een aantal beperkingen. Zelf noemt Straver 

zijn onderzoek 'verkennend' en een 'voorlopig aftasten van de diverse 

kanten van het probleem', 'beschrijvend', en niet generaliserend buiten 
27) 

de context van zijn onderzoekpopulatie 

Voorts was zijn onderzoek gericht op het verkrijgen van antwoorden op be

trekkelijk concrete pastorale vragen (wilde derhalve met steeds streven 

naar zicht op achtergronden). Daarbij werd van een vrij korte vragenlijst 

gebruik gemaakt (resp. 24 vragen in Eindhoven en 31 m Amsterdam), die 

bovendien in de twee steden gedeeltelijk verschilden. 

Het is jammer dat mede door deze beperkte uitgangssituatie bepaalde gege

vens in het onderzoek wat onzuiver lijken ofwel geheel ontbreken. Zo is 

de beoordeling van het preekaanbod m beide steden vastgelegd met o.m. 

de vraag 'Hebt u tijdens het luisteren naar de preek vanmorgen wel eens 
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gedacht, 'Ja, hij heeft gelijk' of 'zo zie ik het ook " Daarnaast werd in 

Eindhoven nog de vraag gesteld 'Heeft u zich vanmorgen herkend in de preek' 

Dat wil zeggen: werd in de preek verwoord wat hij uzelf leeft, zá dat u 

zich persoonlijk aangesproken voelde" ' In Amsterdam was de formulering 

wat anders. Deze vragen alsmede de wijze waarop de antwoorden zijn inge

deeld roept twijfel op aan de bruikhaarheid van deze gegevens als indi

cator voor een meer omvattende beoordeling. 

Een andere belangrijke beperking ligt in het ontbreken van aandacht voor 

de relatie tussen preekwaardenng en godsdienstig-kerkelijke achtergron

den. Deze achtergronden bieden een voor de hand liggende en belangrijke 

sleutel tot de duiding van variaties binnen het toehoorderspubliek in 

aandacht voor en evaluatie van de preken. 

Voorts ware te wensen geweest dat Straver de mogelijkheden tot het analy

seren van aspecten van het preekaanbod in relatie tot beoordelingsgegevens 

op grotere schaal en systematischer zou hebben benut. 

Tenslotte is naar onze mening in onvoldoende mate gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om de getoonde samenhangen te toetsen op hun oorspronkelijk

heid, door de interveniërende werking van andere variabelen uit te scha

kelen. 

Deze beperkingen, ten dele begrijpelijk vanuit de beperkte mogelijkheden 

en condities waarbinnen Straver moest werken, die het onderzoeksverslag 

een wat willekeurig karakter verlenen, hebben wij in onze onderzoeksop

zet zoveel mogelijk willen vermijden. 
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1.5 Pro"bleemsteIling| opzet en uitvoering van het onderzoek 

1.5.1 Protileemste Hing 

1.5.1.1 Inleidende opmerkingen 

In de paragrafen 2 en 3 hebben wij enige overwegingen gegeven die 

ruwweg het kader aangeven waarbinnen het onderzoek is gesitueerd en 

in paragraaf 4 is de stand van zaken in de preekresearoh belicht. De

ze vijfde paragraaf biedt meer toegespitste informatie over het on

derzoek, nl. over de complexen die wij hebben gehanteerd, de rela

ties die daarin en daartussen zijn nagegaan, de uijze waarop wij deze 

complexen hebben gehanteerd, het type van het onderzoek, de selectie 

van de steekproef van preken en toehoorders, het veldwerk en de ver

werking van de gegevens. 

Voor wat betreft de wijze waarop de analyse is verricht en waarover 

in de hoofdstukken 2 en 3 verslag wordt gedaan, zij hier al gewezen 

op hetgeen m par. 1.5.2 wordt gezegd over het type van het onderzoek. 

Het betreft hier nl. een in hoofdzaak explorerende studie naar het 

vöörveld van de werking van de preek. Bij de huidige stand van het on

derzoek naar de communicatieverschijnselen en in het bijzonder naar 

de preek lag het naar onze overtuiging in de rede de relaties tussen 

enige factoren na te gaan, zonder deze al vanuit voorliggende theorie 

en beschikbare onderzoeksresultaten gedetailleerd te formuleren. Der

halve kan ook van de probleemstelling voor dit onderzoek niet worden 

verwacht dat zij een verfijnd, gesystematiseerd en logisch gesloten 

geheel biedt van veronderstellingen die in het onderzoek op hun gel

digheid en relevantie worden getoetst. Wat ons in de analyse heeft ge

leid zijn veeleer vermoedens. De grens tussen beide (vragen en ver

moedens) is echter vloeiend. Zinnige vragen kunnen niet worden 

gesteld zonder dat daar bepaalde vennoedens achter liggen. 
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We bevinden опз hier op het gebied var wat wel genoemd wordt de zoek-

hypothesen. Het is over deze zoekhypothesen omtrent de relaties tussen 

de door ons relevant geachte factorcomplexen dat deze paragraaf 1.5.1 

hande lt. 

De hier te presenteren probleemstellende gedachten hebben betrekking 

op een onderzoek onder katholieke kerkgangers en naar katholieke pre

ken m de Bondsrepubliek Duitsland. Deze begrenzing van het onderzoek 

geeft aanleiding tot nog enige prealabele opmerkingen. Vooreerst is 

keuze van het onderzoekterritonum niet principieel ingegeven door 

probleemstellende overwegingen· Zoals zo vaak in sociaal onderzoek, 

betrof het een aangrijpen van een praktische mogelijkheid tot onder

zoek tezamen met overwegend pastoraal geïnteresseerde personen. 

Strikt genomen beperken zich de conclusies dat ook tot de Westduitse 

kerkprovincie en dan nog slechts onder voorbehoud voor wat betreft 

de representiviteit van het cijfermateriaal '. Weliswaar menen wij 

dat de bevindingen in grote lijnen betekenis hebben voor andere lan

den die onder het opzicht van de godsdienstig-kerkelijke ontwikkelin

gen overeenkomstige trekken vertonen, maar bij onstentems van syste

matische vergelijkinganogelijkheden is het wetenschappelijk niveau 

van deze generaliseringen laag. Deze beperking houdt uiteraard nauw 

verband met het ook nationaal gezien pluriforme gezicht van de kerk. 

In vergelijking met de katholieke kerk in Nederland menen wij, dat 

in de Bondsrepubliek de ontwikkeling naar vrijzinnige geloofsvormen 

en afnemende institutioneel-kerkelijke binding nog minder ver is 

voortgeschreden. Met verontachtzaming van enige andere karakteris

tieken zou men kunnen zeggen dat het Duitse katholicisme dichter bij 

de modale kerksituatie staat dan het Nederlandse, althans voorzover 

het interne institutionele vormgevingen en de praktiserende kerkle

den betreft. 

Een tweede opmerking betreft het dubbelkarakter van ons onderzoek. 

Dit is nl. zo opgezet dat het kon worden uitgevoerd in zowel de pro-
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testarrtse (evangelisch -lutherse) als de katholieke situatie. Deze 

probleemstellende paragraaf, beperkt zich echter, zoals het geheel van 

deze studie, tot het onderzoek onder de katholieken. Om redenen van pre

sentatie hebben wij er in deze publicatie van afgezien de uitkomsten van 

beide steekproeven steeds naast elkaar te zetten. Wij menen dat daarmee 

onze mogelijkheden niet ernstig zijn onderbenut. Een systematische ver

gelijking heeft aangetoond dat de conclusies van beide steekproeven 

een zeer grote overeenkomst vertonen. Daar waar er verschillen van enige 

omvang en betekenis zijn gaat het vooral om verschillen die kunnen wor

den geïnterpreteerd vanuit de traditioneel gegeven belangrijker plaats 

van de preek in de liturgie en/of uit de meer selectieve kerkgang van 

de protestanten. 

1.5.1.2 De negen complexen van variabelen 

In algemene termen kan de kernvraag van het onderzoek als volgt wor

den omschreven: welke betekenis hebben karakteristieken van het preek-

aanbod en enige condities bij het publiek voor de reactie van katho

lieke kerkgangers op het preekaanbod ? Binnen deze vraagstelling is 

een keuze gemaakt uit de veelheid van in het communicatieonderzoek 

en de godsdienstsociologie gehanteerde en voor ons doel het meest re

levant geachte factoren. Er zijn negen complexen van variabelen naar 

voren gekomen, te weten: 

1. godcdienstig-kerkelijke achtergronden; 

2. maatschappelijke achtergronden; 

3. verwachtingen van de preek en opvattingen over haar betekenis; 

4. de waardering voor de preek in het algemeen; 

5. de plaats van de preek te midden van al ternat ieve vormen van 

godsdienstige comnrumcatie ; 

6. de aandacht voor en herinnering aan de beluisterde preek; 

7. de bekendheid met en het beeld over de 'zender' (de predikant); 

Θ. de kenmerken van de preek; 

9. de waardering van de beluisterde preek 
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Het navolgende Ъіе^ een toelichting op de vragen die wij ons bij het 

analyseren van de relaties tussen deze complexen hebben gesteld en 

op de overwegingen die daarbij hebben voorgezeten. 

1.5·1·3 De godsdienstig-kerkelijke achtergronden 

In het in paragraaf 4 geboden overzicht van de stand van zaken in de 

preekresearch moet worden vastgesteld, dat, in weerwil van wat zozeer 

voor de hand ligt, de godsdienstig-kerkelijke achtergronden vrijwel 

geen aandacht hebben gekregen. Voor ons is dit complex essentieel; 

door de gehele analyse heen hebben wij daaraan consequent aandacht 

besteed. Niet alleen werd een directe betekenis vermoed van de reli

gieus-kerkelijke oriëntatie der toehoorders voor de reactie op het 

preekaanbod, doch ook voor het complex van verwachtingen jegens de 

preek en voor interveniërende condities als de verhouding tot alter

natieve vormen van godsdienstige communicatie en het beeld van de 

'zender·. 

Inhakend op de m paragraaf 2 en 3 gegeven uiteenzettingen over de 

pluriformiteit in geloofsvormen en de cognitieve dissonantie moet 

men aannemen, dat ook het in godsdienstig-kerkelijk opzicht zeer 

waarschijnlijk meer homogene kerkse deel van de katholieken in dit 

opzicht toch verscheidenheid vertoont. Deze verscheidenheid in de 

aard en mate van betrokkenheid op de normatieve en institutionele 

aspecten van religie en kerk moet wel in belangrijke mate bepalend 

zijn voor het verwachtingspatroon van en de reactie op de presen-

tatiewijze van de kerk. Tal van onderzoeken naar godsdienstige en 

kerkelijke verschijnselen bieden daarvoor bevestiging. 

Met betrekking tot de preek kunnen de reactiewijzen sterk vereen

voudigd aldus worden aangeduid. Onderscheidt men zeer grof de varia

ties m godsdienstig-kerkelijke oriëntatie in twee categorieën nl. 

de traditionele en de progressieve en het preekaanbod in daarmee over

eenkomende typen als 'jenseitig' en 'diesseitig', dan kan men de 

volgendereactiewijzen vermoeden: 
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geloofsvorm 

1. tradì-tioneel 

2. t rad i t ionee l 

3. progressief 

4. progressief 

+ 

+ 

+ 

+ 

preek 

jense i t ig 

d iesse i t ig 

jense i t ig 

d iesse i t ig 

reactiewijze 

= zeer positief 

= gematigd positief 

= sterk negatief 

= (gematigd) positief 

Het meest positief zal worden gereageerd wanneer godsdienstig-kerkelijke o-

nëntatie en preek maximaal consoneren (gevallen 1 en 4)· Toch kan men 

vermoeden dat de reactie in geval 1 positiever is dan in geval 4· Het is 

nl. niet onwaarschijnlijk dat de tolerantiemarge "bij de progressieven smal

ler is dan bij de traditionelen. Dit vermoeden, ontleend aan eerder ver

richt godsdienet-sociologisch onderzoek , houdt verhand met de kriti

scher opstelling van de progressieven, die ook samenhangt met een hier 

gemiddel hoger educatieniveau '. Vanuit dezelfde overweging kan verder 

worden verwacht dat op een dissonantie tussen geloofsvorm en preek door 

de traditionelen minder negatief wordt gereageerd dan door de progressieven. 

Het spreekt vanzelf, dat dergelijke variaties op grond van verschillende 

geloofsvormen ook tot uitdrukking zouden komen in de verwachtingen ten 

aanzien van de prediking. Bij onze exploratie van deze relaties willen 

wij tevens ingaan op de vraag voor welke aspecten van de prediking déze 

relatie meer of minder sterk optreedt. Globaal onderscheidend tussen as

pecten van strekking of boodschap enerzijds en vom- en presentatie

aspecten anderzijds, kan worden vermoed, dat de eerste daarvoor belang

rijker zijn, omdat zij nu eenmaal meer verwantschap hebben met de geloofs

vormen. Daarentegen zullen vormaspecten misschien eerder kunnen 

differentiëren in waardering ten gevolge van maatschappelijke achter

gronden als educatieniveau en leeftijd. 

Het is overigens de vraag in hoeverre de kenmerken van het aanbod über

haupt betekenis hebben voor de waardering. Wellicht is de aard van de 

godsdienstig-kerkelijke oriëntatie een zo dominante factor, dat varia

ties in het aanbod daarbij van ondergeschikte betekenis zijn. 
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Het effect van deze dominante factor voor de preekwaardering zou dan kun

nen verlopen via een differentiële aandacht voor, perceptie van en herin

nering van de preek met inbegrip van de selectieve processen die daarbij 

kannen optreden in het гаага van de 'dissonance reduction'. 

In deze context is ook de relatie van de preek tot andere godsdienstige 

comraunicatievormen van belang. In het bijzonder is wetenewaard welke al

ternatieven voor welke typen kerkgangers meer een contrastfunctie dan 

wel meer een combinatiefunctie hebben. Het formuleren van vermoedens 

daarover is erg moeilijk, doch waarschijnlijk lijkt dat de alternatieven 

te dien aanzien verschillend gewaardeerd moeten worden (zie par. 1.5.1.7) 

1.5.1.4 De maatschappelijke achtergronden 

Nog een ander complex van gegevens is in de analyse systematisch betrok

ken, nl. dat van de algemeen maatschappelijke posities of achtergronden 

zoals leeftijd, geslacht, beroepsmilieu, opleidingsniveau. Deze maatschap

pelijke achtergronden zullen wij in de analyse nagenoeg steeds onderschei

den behandelen van godsdienstig-kerkelijke achtergronden. De reden 

daarvoor is het praktisch belang van de wetenschap hoe de preekwaardenng 

is gespreid over verschillende maatschappelijke categorieën, die in 

onderscheid tot de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie beter van buiten 

af waarneembaar zijn. Voorts zijn deze maatschappelijke achtergronden 

ook daarom belangrijk, omdat ze naar verwachting in met geringe mate van 

betekenis zijn voor de aard van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie en 

aldus de relatie van deze laatste factor met de preekwaardenng kunnen 

nuanceren . Gelet op de reslutaten van ander godsdienstigsociologisch 

onderzoek zal de aandacht zich daarbij vooral dienen te concentreren op de 

verschillende leeftijdsklassen en op de belangrijke indicatoren van het 

sociaal milieu, t.w. opleidingsniveau en beroepsklasse. Weliswaar is al 

veelvuldig gebleken dat deze maatschappelijke achtergronden en godsdien

stig-kerkelijke binding vrij sterk correleren, maar eveneens moet reke

ning worden gehouden met een onafhankelijke betekenis van dergelijke va

riabelen voor de reactie op de prediking. Het formuleren van gedetail

leerde hypothesen hieromtrent is niet doenlijk. Wij volstaan met te wij

zen op enkele vermoedens. 
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Allereerst zou men kunnen nagaan, of de maatschappelijke achtergronden 

naar verhouding van meer belang zijn voor de waardering van de vormele-

menten in het preekaanbod dan voor de waardering van inhoud en strekking. 

Hierbij ware met name te denken aan de leeftijd en het opleidingsniveau. 

Ook bij de herinnering van de preek kan men verwachten dat jongeren en 

hoger geëduceerden betere resultaten te zien geven, zij het niet alleen 

vanwege een groter opname- en retentievermogen, doch wellicht ook van

wege een grotere mate van verbaliseringsvermogen en durf, al zullen de

ze laatste invloeden in de analyse met kunnen worden geïsoleerd. 

Aandacht voor die categorieën is voorts van belang omdat in de discus

sie over 'de malaise' in en rond de preek vaak wordt beweerd dat juist 

de jongeren en de hoog-geëduceerden onvoldoende aan hun trekken komen 

m een op een doorsnee- publiek gerichte verkondiging. 

De hier gereleveerde godsdienstig-kerkelijke en maatschappelijke ach

tergronden lopen als een rode draad door de analyse heen en komen in 

alle paragrafen van de hoofdstukken 2 en 3 ter sprake. De overige van 

de negen eerder genoemde complexen van variabelen krijgen steeds af

zonderlijke aandacht. 

1.5·1·5 Betekenis en verwachtingen van de preek 

Dit complex wordt behandeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2. Om meerdere, 

aan het begin van die paragraaf gepresenteerde, overwegingen hebben wij 

er van afgezien aan dit complex zeer gedetailleerde aandacht te geven. 

Desalniettemin was enige aandacht van belang omdat rekening moet wor

den gehouden met het feit dat er weliswaar van differentiaties in meer 

bewuste verwachtingen sprake is, maar dat deze desalniettemin geen of 

weinig betekenis hebben voor de preekwaardenng. Op deze kwestie komen 

wij in hoofdstuk 3 terug (paragraaf 2.5). 
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Ook los daarvan is het nuttig na te gaan hoe pregnant of weinig pregnant 

de verschillen m verwachtingen zijn. Er is nl. reden om aan te nemen 

dat deze verschillen en überhaupt de intensiteit en geleding van deze 

verwachtingen, niet erg groot zijn voir dit genre van communicatie m 

onderscheid bij voorbeeld tot het verwachtingspatroon van 'harde' com

municatievormen als de televisie en het boek. 

Voorts is een analyse van de verwachtingen van betekenis, omdat de re

acties van het publiek kunnen worden benaderd middels een typering van 

doeleinden en kenmerken die in onderscheid met het feitelijke aanbod 

meer ideaaltypische trekken vertoont en derhalve duidelijker zichtbaar 

kan worden gemaakt. 

Over de betekenis die aan de preek in termen van verwachting wordt toe

gekend komen wij ook nog te spreken m paragraaf 4.4 van hoofdstuk 2, 

waar wij aandacht geven aan de plaats van de preek temidden van enige 

alternatieve vormen van godsdienstige communicatie. Daarbij gaat onze 

belangstelling in het bijzonder uit naar de variaties in de relatieve 

betekenis van de preek bij verschillende publiekcategoneën. Wij komen 

daarop m paragraaf 1.5.1.7 nog terug. 

Tenslotte willen wij de relatie tussen verwachtingen en achtereenvol-

geno aandacht en herinnering bezien. Naar de mate waarin de verwach

tingen een 'zware' rol spelen, zou men moeten verwachten dat met name 

de aandacht fluctueert met de mate van congruentie tussen vraag en 

aanbod. 

1.5.1.6 De waardering van de preek (in het algemeen) 

De afzonderlijke behandeling van dit gegeven, voorafgaand aan de analyse 

van de reactie op bepaalde preken, is niet ingegeven door de overweging 

dat daarmee principieel meer nieuwe gezichtspunten naar voren komen dan 

aan de hand van een analyse van een reeks van bepaalde preken. 
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Zoals wordt toegelicht in de paragrafen 1 en 3.1 van hoofdstuk 2 is deze 

onderscheiden Ъепааегіпд in algemene en bijzondere zin alleen ingegeven 

door overwegingen van presentatie en door enige technische overwegingen. 

De in paragraaf 3 van hoofdstuk 2 te bespreken analyse van de achtergron

den van de algemene preekwaardering is zeer overwegend gericht op het 

vaststellen van de betekenis ал godsdienstig-kerkelijk en maatschappe

lijke achtergronden voor de preekwaardering en van het relatief belang 

van die respectieve achtergronden. Daarbij zijn de overwegingen die wij 

eerder releveerden (in par. 1·5·1·3 en 1.5-1.4) richtinggevend. Wanneer 

het aan het communicatieonderzoek ontleende grote belang van dergelijke 

achtergronden ook voor de preek geldt, dan zal onze analyse moeten 

opleveren, dat met name de godsdienstig-kerkelijke binding, leeftijd, 

opleiding en beroepsklasse in belangrijke mate covanëren met de 

algemene preekwaardering. 

Daarmee is echter niet alles gezegd. Immers, het belang van deze achter

gronden zegt wellicht meer over de uiteenlopende algemene attitude je

gens de prediking dan over de mate waarin het concrete aanbod differen

tieel wordt gewogen en geëvalueerd. De noodzakelijke en voor ons onderzoek 

centrale vraag is dan ook vervolgens, hoe deze globale reacties zijn met 

betrekking tot bepaalde karakteristieken van de prediking. Langs die weg 

kan kennis worden verkregen over het belang van de preek zelf binnen de 

context van het vóórveld waarin de preek wordt ontvangen. Een dergelijke 

analyse zal het mogelijk maken het complexe proces tussen preekaanbod, 

interveniërende condities en preekwaardering enigszins te «itsluieren. 

Ook hier zijn er weinig aanknopingspunten voor het formuleren van gede

tailleerde veronderstellingen. Belangrijkste zoekhypothese voor de ana

lyse in paragraaf 2 van hoofdstuk 3 is wel de gecachte dat elementen van 

inhoud en strekking sterker differentiëren dan die van vorm en presenta

tie naar uiteenlopende interveniërende condities, doch «-at voor beide 

soorten van kenmerken geen zeer sterke samenhang met de waardering zou 

moeten worden verwacht. Met betrekking tot de aard van deze samenhangen 

was bovendien de verwachting dat de differentiële gevoeligheid voor het 
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аапЪоа. groter zou zijn bij dat риЪІіек dat een negatievere opstelling 

vertoont jegens de prediking, terwijl de meer positief mgestelden een 

grotere rekkelijkheid zouden vertonen ten opzichte van preken die sterk 

afwijken van wat meer typerend is voor hun verwachtingspatroon tegen 

de achtergrond van de hen meer typerende godsdienstig-kerkelijke oriën

tatie. 

Deze analyse van de confrontatie van vraag en aanbod, kernbestanddeel 

van dit onderzoek, zal aanleiding geven tot een aantal conclusies en over

wegingen waaraan in hoofdstuk 3 uitvoerig aandacht zal worden gegeven, 

met паше in paragraaf 2. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zullen wij dan 

nog bezien in hoeverre de betekenis van elementen van het preekaanbod 

verschillen vertoont al naar gelang het gaat over waardering, aandacht 

en herinnering. Aanleiding tot die analyse is de overweging dat aandacht 

en herinnering als te onderscheiden vormen van effect hun eigen patroon 

van differentiële gevoeligheid kunnen bezitten. Bij voorbeeld is het mo

gelijk dat aandacht sterker afhankelijk is van vormelementen dan waarde

ring (zie paragraaf 1.5.1.8). 

I.5.I.7 Alternatieven van godsdienstige communicatie 

Een van de interveniërende condities die voor het zicht op de preekwaar-

denng van belang moet worden geacht is de betekenis die kerkgangers 

toekennen aan andere vormen van godsdienstige communicatie en de mate 

waarin zij daarvan gebruik maken. Wij achten deze alternatieven van zo 

grote betekenis, dat zij op zichzelf al een apart onderzoek ruimschoots 

rechtvaardigen, zowel voor de nog kerkse gelovigen, alsook en zelfs 

meer nog voor de niet- of nauwelijks kerksen. 

In het raam van dit onderzoek onder kerkse katholieken gaat onze belang

stelling vooral uit naar de plaats van de preek te midden van enige al

ternatieven, zowel naar voorkeur als naar benutting. In het bijzonder 

willen wij in paragraaf 4 van hoofdstuk 2 nagaan of bepaalde vormen 'con

currerend' geacht moeten worden ten opzichte van de preek dan wel of be-
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nutting van meerdere mogelijkheden tegelijkertijd optreedt, en zo ja, of 

er dan sprake is van verschillen bij verschillende publiekcategonën. Ge

let >p de specifieke voor- en nadelen van de alternatieven is er voorts 

aanleiding te veronderstellen dat de onderzochte alternatieven met be

trekking tot de gestelde vragen verschillende antwoorden opleveren, en 

ook dat deze antwoorden zullen variëren voor katholieken met een uiteen

lopende godsdienstig-kerkelijke en maatschappelijke achtergrond. 

Het is de moeite waard om in deze analyse bijzonder te letten op de re

laties met de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie en wel vooral voor de

genen met een meer autonome (zwak normatief en/of gematigd institutione

le) instelling. In de literatuur wordt juist voor dat deel van de gelovi

gen het belang van alternatieve godsdienstige commmicatievormen bena

drukt als compensatie voor onbehagen met de prediking. Deze analyse geeft 

ons daarbij ook nog aanleiding om ons af te vragen wat de uitkomsten doen 

vermoeden voor het niet meer kerkse deel van de katholieken. 

1.5·1·8 Aandacht en herinnering 

In het communicatieonderzoek wordt het begrip effect op verschillende 

wijzen gebruikt. In ieder geval kunnen ook aandacht en herinnering als 

vormen van effect worden beschouwd. Ons interesseert daarbij vooral hoe 

beide effectelementen zich onderling en tot de waardering verhouden. 

Er behoeft tussen deze drie geen overwegende harmonie te bestaan. Reeds 

vanuit de vóór-wetenschappelijke ervaring is plausibel dat de herinnering 

een functie is van ten dele andere oorzaken dan aandacht en waardering 

en tevens dat aandacht en waardering zich op heel verschillende wijzen 

tot elkaar kunnen verhouden. 

Een andere vraag is, of die elementen van het aanbod die eventueel de 

waardering beïnvloeden, ook van belang zijn voor de aandacht en de her

innering. Wij houden er rekening mee dat er te dien aanzien verschillen 

bestaan en wel in het bijzonder zo, dat kenmerken van vorm en presenta

tie verhoudingsgewijze van meer belang zijn voor aandacht en herinnering 

dan voor de waardering en dat deze laatste daarentegen gevoeliger is voor 

elementen van inhoud en strekking. 
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De hier aangeduide richting waarin zich de analyse in paragraaf 3 van 

hoofdstuk 3 over dit onderdeel beweegt, zal slechts met een beperkte 

diepgang kunnen worden verricht. In het bijzonder wat betreft de aan

dacht hebben wij ons in de dataverzameling moeten beperken -'^', Voor 

een completere analyse van de processen binnen de driehoek aandacht-

herinne ing-waardering is meer en op andere wijze verkregen informtie 

nodig. Hier ligt een van de vraagpunten waarover verder onderzoek wen

selijk is. 

I.5.I.9 Het beeld van de 'zender' 

Als laatste van de interveniërende factoren besteden wij in paragraaf 4 

van hoofdstuk 3 aandacht aan de bekendheid met en het beeld over de pre

dikant. Dit 'image of the source ' is veelvuldig in het communicatieon

derzoek betrokken. Voorzover daarmee behalve de bewerkstelliger van de 

communicatie (de predikant) ook wel wordt bedoeld de attitude jegens het 

medium, gaan wij daarop in bij de behandeling van de plaats van de preek 

temidden van alternatieve vormen van godsdienstige communicatie. 

Ons interesseert hier in hoeverre dit beeld van do ' zender' intervemeert 

in de reactiewijze op de prsdiking; met andere woorden, wij willen trach

ten de invloed van dit beeld op het effect te isoleren. Gelet op de uit

komsten van het (massa-) communicatieve onderzoek is de verwachting ge

wettigd dat een positief beeld waardermgverhogend werkt. 

Tenslotte zal in deze analyse behalve aan de relatie van het beeld van 

de ' zender' met de preekwaardering ook enige aandacht gegeven worden aan 

de relatie tot aandacht en herinnering, dit vanuit de eerder gereleveer

de overweging dat deze drie effectelementen niet over één kam geschoren 

mogen worden. 
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1.5·2 De onderzoeksopzet 

De bedoelingen met dit onderzoek waarover in de voorafgaande para

graaf is gesproken, ЬеЪЪеп vorm gekregen in een bepaalde onderzoeksop

zet. Deze paragraaf biedt een toelichting op de gekozen werkwijze, ter

wijl paragraaf 5.3 informatie biedt over de manier waarop binnen deze 

opzet de te hanteren dimensies van de probleemstelling zijn geconcreti

seerd in de dataverzameling. 

I.5.2.I De doelstelling 

In de vakliteratuur over de methoden van sociaal onderzoek worden, zij 

het op uiteenlopende wijze, de typen van onderzoek behandeld. De daar 

vermelde onderscheidingen hebben vooral een theoretisch karakter. De 

onderscheiden typen vindt men namelijk slechts sporadisch in zuivere 

vorm m de werkelijkheid van het sociaal onderzoek terug. De oorzaak 

daarvan ligt zowel in de nog lage cumilatiegraad van de kennis van soci

ale verschijnselen als in de praktische beperkingen van waaruit vaak 

moet worden gewerkt, en verder in het toegepaste karakter van veel so

ciaal onderzoek. 

Deze factoren hebben ook bij de hier toegepaste opzet invloed gehad. 

Binnen de beperkende context is gekozen voor een onderzoek dat vooral 

in verkennende zin de samenhangen tussen de voor de betekenis van de 

prediking belangrijk geachte factoren zou kunnen blootleggen. In de 

terminologie van de vakliteratuur kan ons onderzoek daarom als een com

binatie van explorerend en verklarend onderzoek worden bestempeld. 

Het explorerend karakter manifesteert zich daarin, dat de vermoedens 

over de aard de sterkte van de samenhangen tussen de relevant geachte fac

toren nog slechts globaal en voorlopig zijn, zodat van hypothesetoet

sing in de strikte zm niet gesproken kan worden. Het verklarende karak

ter manifesteert zich m ons pogen om tot conclusies te komen over de 
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invloed van de ёеЬал-Ье гае en geoperationaliseerde factoren op de beteke

nis van de preek voor de toehoorders. De beperking ligt ook daar in het 

feit dat het ontwarren van de oausaliteitsketen niet gebeurt vanuit dui

delijke, reeds voorliggende noties omtrent deze relaties, alsmede in 

de omstandigheid dat de gehanteerde factoren niet uit een redelijk con

sistente en toegespitste theorie zijn afgeleid. 

Voorzover deze analyse conclusies oplevert over samenhangen en oorzaken 

moet daarbij verder worden bedacht dat de steekproef van preken en toe

hoorders niet mag worden beschouwd als een zuivere representatie van het 

universum, i.e. de prediking in de katholieke kerken in de Bondsrepubliek 

Duitsland en de daarbij aanwezige toehoorders. Een representatieve descrip

tie is weliswaar geen principiële vereiste voor verklarend onderzoek, 

doch het ontbreken van representativiteit beperkt of bemoeilijkt het doen 

van uitspraken over de sterkteverhouding van de oorzaken voor de popula

tie als geheel. 

1.5.2.2 Veldstudie door survey en inhoudsanalyse langs kwalitatieve weg 

De hiervóór gereleveerde doelstellingen zijn uiteraard bepalend voor de 

te volgen werkwijze, maar men heeft zich daarmee nog met op een con

crete methodiek vastgelegd. Weliswaar was het essentieel voor dit onder

zoek dat naast de stem van de toehoorders ook de communicatieinhoud daar

bij betrokken zou worden, doch op basis van dit uitgangspunt waren toch 

verschillende benaderingen mogelijk. Met name moest een keuze in tweeër

lei opzicht gemaakt worcen: extensief veldonderzoek of experimenteel on

derzoek en een kwantificerende of een meer kwalitatieve opzet van de ana

lyse. 

Gekozen is voor een veldonderzoek langs kwantificerende weg. Voor beide 

keuzen zijn tot op grote hoogte dezelfde overwegingen doorslaggevend ge

weest. 
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De stand van het onderzoek naar de preek was en is naar onze opvatting 

zodanig dat het stadium van exploratie van feiten en samenhangen en naar 

de relevantie van ЪерааЫе factoren nog niet mocht worden verlaten. 

Voorts was er nadrukkelijk behoefte aan een opzet waarbij de percepties, 

waarderingen en achtergronden van het publiek m een voldoende verschei

denheid tot uitdrukking zou kunnen komen, en wel m een verkondigingssi

tuatie die als normaal kan worden ervaren. Deze uitgangspunten werden het 

best gerealiseerd via de ondervraging van een vrij grote steekproef van 

toehoorders verspreid over een niet te beperkt aantal preken met een aan

vaardbaar minimum aan respondenten per preek. Zo kwamen wij tot een opzet 

waarin 25 preken met elk 50 toehoorders werden betrokken. 

Aldus werd afgezien van een experimentele opzet, waarbij het preekaanbod 

uitdrukkelijk kon worden gecontroleerd en het publiek naar meerdere cri

teria geselecteerd zou worden. In deze keuze is ook een belangrijke over

weging geweest dat het cre'êren van een experimentele situatie, met nane 

in het preekaanbod, groot gevaar oplevert door het optreden van ongewen

ste neveneffecten: de ongebruikelijke situatie zou het normale reactie

patroon kunnen vervaleen. Dat kan heel gemakkelijk optreden wanneer men 

een publiek op een ongebruikelijke plaats (b.v. een andere kerk) ver

zamelt of het confronteert met vreemde predikanten of met 'vreemde' pre

ken van vertrouwde predikanten. 

De gevolgde opzet houdt natuurlijk beperkingen in, en wel in het bijzon

der ten aanzien van de geanalyseerde preken. Zoals uit het overzicht aan 

het slot van bijlage 3 blijkt, zijn geen twee preken onder het opzicht 

van een aantal belangrijke kenmerken identiek. Het isoleren van het be

lang van bepaalde kenmerken wordt daardoor bemoeilijkt en is eigenlijk 

alleen maar mogelijk door middel van een statistische analyse. Ontegen

zeggelijk stelt deze statistische benadering grenzen aan de analyse. 

De concreetheid gaat verloren, nuances worden afgevlakt en er is geen 

greep op de totale 'Oestalt ' van de preek. Anderzijds moet worden erkend 

dat een statistische analyse vaak betere mogelijkheden biedt tot een pre

cieze benadering van een ingewikkeld complex als de preek. 
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Intussen wordt van een kwalitatieve benadering, met name in de inhoudsa

nalyse van de preken, geenzins volledig afgezien en evenmin mag deze keu

ze worden opgevat als een totaal afwijzen van de kwalitatieve benadering 

in de preekresearch. Integendeel, deze benadering heeft hpel uitvoerig 

ten grondslag gelegen aan de kwantificerende ordening van de kenmerken 

en er is ook voor gewaakt middels kwantitatieve analyse tot zinvolle en 

consistente indicaties te komen. 

Voor wat betreft het keuzemoment kwantitatief - kwalitatief nog een opmer

king ter afsluiting. Wij hebben er van afgezien aan dit onderzoeksverslag 

beschouwingen toe te voegen die zijn gebaseerd op een subjectieve en kwa

litatieve analyse van het preekaanbod door de auteur. Evenmin hebben wij 

de relatie tussen aanbod en waardering geïllustreerd aan de hand van 

reacties van bepaalde toehoorders op bepaalde preekteksten. Wij menen 

dat de daarvoor benodigde aandacht en ruimte niet wezenlijk zouden 

bijdragen tot een analyse die is gericht op het exploratief ontdekken 

van zinvolle samenhangen in een complexe context met behulp van exten

sief veldonderzoek. 

1.5·3 Qperationalisatie van de probleemstelling 

De veel omvattende opzet van ons onderzoek tezamen met de lage graad van 

cumulatie in de preekresearch hebben er toe geleid, dat de hoeveelheid 

gegevens die zijn vergaard voor onze exploratie groot is geworden, nl. 

totaal 288, waarvan 192 uit de vraaggesprekken met toehoorders en 96 uit 

de inhoudsanalyse en observatie van de preken. 

Een zo grote hoeveelheid gegevens ontleend aan 25 preken en 1231 kerk-

gangeiS impliceert toch nog steeds een keuze uit een veelvoud aan over

wogen mogelijkheden· De werkgemeenschap geformeerd rondom dit project, 

heeft aan аз totstandkoming van deze selectie veel energie en tijd be

steed. Van meet af aan heeft haar daarbij voor ogen gestaan dat in de 

eerste fase van de analyse van het materiaal deze veelheid waar mogelijk 

zou moeten worden gereduceerd tot een veel beperkter aantal variabelen, 

waarbij de te construeren schalen en classificaties betere garanties zou-
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den bieden voor een valide operationalisatie van complexe data. Daarnaast 

bleek in de loop van de analyse dat toch ook een niet gering aantal varia

belen in geringere mate bruikbaar was voor ons doel. Uiteindelijk is in de 

analyse en rapportage hoofdzakelijk gewerkt met ongeveer 70 gegevens. 

Het navolgende biedt een overzicht van de wijze waarop de in de probleem

stelling betrokken dimensies in de dataverzameling concreet zijn gehanteerd. 

Zoals in de probleemstelling is uiteengezet zijn in het onderzoek negen 

clusters van variabelen opgenomen, te weten: 

1. maatschappelijke achtergronden; 

2. godsdienstig-kerkelijke achtergronden; 

3. verwachtingen van de preek en opvattingen over haar betekenis; 

4. de waardering voor de preek in het algemeen; 

5. de plaats van de preek te midden van alternatieve vormen van godsdien

stige communicatie; 

6. de aandacht voor en de herinnering aan de beluisterde preek; 

7. de bekendheid met en het beeld over de 'zender' (de predikant); 

8. de kenmerken van de beluisterde preek. 

Achtereenvolgens zal voor deze negen clusters worden aangegeven welke ge

gevens daarvoor zijn gehanteerd, waarbij in enige gevallen verwezen wordt 

naar de bijlagen 3 en 4· Voor de exacte formulering van de in de inter

views gestelde vragen raadplege men de vragenlijst (bijlage 1). 

1.5·3.1 Maatschappelijke achtergronden 

37) 

1. man/vrouw ( 1 ) 

2. leeftijd (2) 

3. opleidingsniveau respondent (71) 
4. opleidingsniveau gezinshoofd (72) 
5. beroep (70) 

6. urbanisatiegraad van de woongemeente (A) 
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7. percentage katholieken in de woongemeente (A) 

8. autochtonen/allochtonen (5) 

9. beroepsmilieu respondent (bijlage 4·1·) 

10. beroepsmilieu gezinshoofd (bijlage 4·1·) 

11. burgerlijke staat/kinderen (3 en 4) 

Van deze elf gegevens zijn vooral belangrijk leeftijd, opleidingsniveau, 

beroepsmilieu, urbanisatiegraad van de woongemeente en geslacht. 

Strikt genomen met behorend tot dit cluster zijn in deze reeks waar zin

vol ook steeds betrokken de navolgende gegevens: 

12. respondent behoort wel/met tot de parochie (6) 

13· dag waarop het interview plaatsvond (C) 

14. coöperatie van de respondent (6) 

1.5.3.2 Godsdienstig-kerkelijke achtergronden 

Wat uitvoeriger aandacht verdienen de gegevens onder deze noemer. Bij de 

opzet van het onderzoek stond vast dat de godsdienstig-kerkelijke achter

gronden in de analyse een zeer belangrijke plaats moesten hebben. 

In methodisch-technisch opzicht hebben wij daarbij voortgebouwd op meet-

wijzen die in de laatste jaren, niet in het minst ook in het godsdienst-

sociologisch onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie te 

Nijmegen, zijn gebruikt . Kenmerkend voor die meetwijze i^, dat men de 

godsdienstig-kerkelijke oriëntatie indiceert op basis van een reeks van 

feiten en attituaes inzake de participatie aan en de oriëntatie op het 

kerkelijk leven, de leer, de religieuze normen en de maatschappelijke or

ganisaties op kerkelijke grondslag. De op grond hiervan vergaarde gegevens 

worden dan gereduceerd tot intern consistente schaalconstructies die indi

catief zijn voor van elkaar m principe onafhankelijke dimensies van gods

dienstig-kerkelijke oriëntatie. 

Deze werkwijze is een belangrijke verbetering ten opzichte van de vooral 

in Europa ббг 1965 veelvuldig toegepaste methode van meting op grond van 

kerkelijke deelname (zondagsmisbezoek, communie, biecht, enz.) alleen. 
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Zij steunt in theoretisch opzicht belangrijk op de door Schreuder ge-
39) 

schetste ideaaltypen en ontwikkelingstendensen . 

Schreuder onderkent in de verhouding tussen kerkelijke en maatschappelij

ke structuren zowel een historische ontwikkeling als een bestaande p l u r i 

formitei t . Deze complexe dimensie beweegt zich tussen een aantal extremen 

die als volgt zijn aan te duiden: integraal-exclusief re l ig ieus , col lec

t ief- individual iserend, wett isch-relat ief , eenvormig/umversee 1-pluriform, 

autoritair-democratisch, exclusivistische groepsgebondenheid-tolerantie en 

openheid, rechtzirmig-vrijzirmig. De in deze begrippen vervatte ontwikke

l ingsstadia lopen van een 'Volkskerk' naar een ' Vrijwil ligheidskerk ' . 

Alhoewel door middel van schaalconstructie langs de zo ju is t gereleveerde 

bredere benadering zeker niet a l t i j d dezelfde dimensies zijn gezocht en ge

vonden, zijn toch veelvuldig twee kemdimensies daarin terug te vinden, z i j 

het vaak onder uiteenlopende benamingen. Deze twee kerndimensies achtten 

wij ook voor ons onderzoek essent ieel , n l . de normatieve oriëntat ie en de 

ins t i tu t ione le o r i ën ta t i e . Onder de eerste verstaan wij een houding die be

trekking heeft op de mate waarin men zich door de kerkelijke leer, normen 

en voorschriften gebonden acht. Met andere woorden, de normatieve oriënta

t i e verwijst naar de mate waarin de houding ten opzichte van de kerk auto-

r i t a t i r e , centralistisch-uniforme en traditioneel-conservatieve trekken 

vertoont. Onder de ins t i tu t ione le or iëntat ie verstaan wij het aspect van 

de formele binding aan de kerk als i n s t i t u t i e ; dit aspect manifesteert 

zich in de mate van par t i c ipa t i e aan het kerkelijk gebeuren en in de hou

ding over de kerk als noodzakelijke i n s t i t u t i e . Met het oog op het ver

krijgen van schalen die deze dimensies zouden kunnen indiceren, zijn een 

aantal vragen en uitspraken voorgelegd aan de respondenten. 

Daarnaast zijn enige vragen toegevoegd om een tweetal andere dimensies te 

indiceren, te weten, de rel ieus-exclusivist ische o r iën ta t i e , die betrek

king heeft op de opvatting dat het eigen geloof het enig ju i s te i s , en de 

verzui lmgsmental i te i t , die betrekking heeft op de mate waarin men het 

part iciperen aan maatschappelijke organisaties op religieuze grondslag 

laat afhangen van de confessionele grondslag daarvan. 
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Tenslotte achtten wij in het raam van dit onderzoek nog een andere dimen

sie van potentieel belang, nl. de mate waarin spanning wordt ervaren tus

sen geloof en leven. In dit spanningsveld kan de verkondiging de bestaan

de tensies verminderen (of niet), of een spanningsbewustzijn oproepen waar 

dit niet aanwezig is. 

Ten behoeve van de vier eerstgenoemde dimensies zijn de navolgende gege

vens verzameld: 

1. zondagsmisbezoek (7) 

2. kerkbezoek dooor de week (8) 

3. kerkbezoek nu m vergelijking met vroeger (13) 

4. vier stellingen over de normatieve oriëntatie (15) 

5. standpunt over onkerksheid (l6) 

6. belangrijkste kenmerken van een goed christen (l?) 

7. deelname aan kerkelijke bijeenkomsten en werkzaamheden (9 en 10) 

8. motieven van kerkgang (14) 

9. oordeel over de taakvervulling door de kerk (23 en 24) 

10. vier stellingen over religieus-exolusivisme (l8) 

11. opvatting over gemengd huwelijk (19) 

12. voorkeur voor maatschappelijke voorzieningen op eigen religieuze grond

slag (20) 

13· voorkeur politieke partij (21) 

Met betrekking tot de dimensie spanning geloof-leven zijn een vijftal stel

lingen voorgelegd (vraag 22). 

Voorts zijn nog vragen gesteld over de religie van de ouders en over hun 

kerksheid (vraag 11 en 12). 

Over de wijze waarop deze gegevens hebben geleid tot schaal- en typologie-

constructies verschaft par. 2 van bijlage 4 informatie. 
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1.5·3·3 Verwachtingen van de preek en opvattingen over haar beteke

nis 

De verwachtingen zijn o.m. geïndiceerd door miudel van 27 vragen (31 

en 33) die een verscheidenheid aan onderwerpen bestrijken. Met behulp 

van factoranalyse zijn hieruit vier factoren afgeleid, achtereenvolgens 

benoemd als 'transcendent·, 'kerk en wereld', 'christelijke verantwoor

delijkheid' en 'God is liefde'. In par. 3 van bijlage 4 wordt het een 

en ander toegelicht. 

Daarnaast zijn nóg twee vragen gesteld over de verwachtingen van de 

preek. In een open vraag was de respondent vrij aan te geven wat hij/zij 

onder een goede preek verstaat (30). De antwoorden hierop zijn ingedeeld 

in 12 rubrieken, waarbij maximaal met vier van toepassing zijnde rubrie

ken per respondent is rekening gehouden. Voorts werd een aantal doelein

den van de prediking voorgelegd waaruit de respondent de naar zijn/haar 

ыпаак belangrijkste twee kon kiezen (32). 

De betekenis die aan de preek in het algemeen wordt toegekend is slechts 

in beperkte zin in de vragenlijst betrokken, nl. met een vraag (27) naar 

het belang van de preek in de kerkdienst, met een vraag over de frequen

tie waarin de preken voor de respondent onderwerp van gesprek zijn (36), 

met een vraag naar de herinnering aan langer geleden gehoorde preken 

(3?) en met een v-aag waaruit het mogelijk was de plaats van de preek 

in de ambtsopvatting over de priester enigszins te bepalen (25)· 

1·5·3·4 De waardering voor de preek in het algemeen 

Deze afhankelijk variabele is op twee manieren geïndiceerd, nl. door een 

directe vraag naar de waardering (26) en door het voorhouden van 18 as

pecten van waardering (28 en 29) van preken en predikanten. Uit deze 18 

aspecten zijn via factoranalyse drie schalen ontwikkeld voor drie waarde

ringsdimensies, te weten 'boeiend', 'aangenaam' en 'geloofwaardig'. In 

par. 5 van bijlage 4 worden deze schaalconstructies toegelicht. 
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1·5·3·5 De plaats van de preek te midden van al ternat ieve νοππβη van 

godsdienstige communicatie 

Deze dimensie valt in de operationalisering uiteen in twee onderdelen, 

n l . één over de betekenis van de preek naast andere vormen van godsdien

st ige comimmicatie en één over het gebruik van die andere vormen. 

Het eerste onderdeel, de betekenis, werd bestreken met de volgende ge

gevens: 

1. de rangvolgorde van de voorkeur voor verschillende vormen en het mo

t i e f voor de eerste voorkeur (38) 

2. vergelijkende waardering ал preken in de kerk en via r a d i o / t . v . , 

alsnede de motivering daarvan (40) 

De p a r t i c i p a t i e i s geïndiceerd door: 

1. het luisteren naar godsdienstige radio-uit zendingen (41) 

2. het kijken naar godsdienstige t.v.-programma's (42) 

3. godsdienst a ls gespreksthema (en met wie ?) (35) 

4 . het lezen van art ikelen over geloof en kerk (43) 

5· deelname aan gespreksgroepen, enz. over godsdienstige thema's (44) 

Uit de participatiegegevens 1, 2, 4 en 5 i s voorts een schaal afgeleid, 

waarvan in par. 7 van bijlage 4 verantwoording wordt afgelegd. 

1.5·3.6 Aandacht voor en herinnering van de beluisterde preek 

De aandacht i s vastgesteld door middel van de volgende vragen: 

1. de mate van aandacht en de reden van eventueel beperkte aandacht (5?) 

2. aandacht nu groter of kleiner dan anders ? (58) 

De herinnering i s vastgesteld met behulp van de volgende vragen: 
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1. open vraag naar de herinnering лгал de preek (59) 

2. open vraag naar de 'boodschap' van de preek (60) 

3. herinnering aan de Schriftpassage of het thema waarop de preek was 

gebaseerd (56 с en d) 

De antwoorden op de twee eerstvermelde vragen zijn gerubriceerd in elk 

zes categorieën. Uit een combinatie van beide gegevens is vervolgens 

een schaal van de preekperceptie samengesteld (zie bijlage 4» par. 4)· 

Voorts is in de antwoorden op vraag 59 nagegaan of de herinnering on

juiste elementen bleek te bevatten en uit de antwoorden op vraag 60, 

of de 'boodschap' van de preek, zoals gepercipieerd en geverbaliseerd 

door de respondent, 'jenseitig' dan wel 'diesseitig' moet worden genoemd. 

1·5·3·7 Bekendheid met en beeld van de ' zender' 

De mate en aard van de bekendheid met de predikant is vastgesteld met 

twee vragen, nl. 

1. predikant al meer gehoord ? (63) 

2. predikant ook persoonlijk bekend ? (64) 

De beoordeling m het algemeen van de predikant is vastgelegd door mid

del van een open vraag, waarbij uitdrukkelijk werd onderscheiden in po

sitieve en negatieve punten (65 a en b). Bij de codering van de antwoor

den zijn de uitlatingen die betrekking hadden op preek(dis)kwaliteiten 

afzonderlijk genomen. 

І.5.З.8 De kenmerken van de preken 

De reductie van de 96 observatie- en beoordelmgsgegevens van de 25 on-

erzochte preken tot een hanteerbaar aantal hoofdkenmerken is uitvoerig 

toegelicht m bijlage 3« Daar is ook de aard van de gegevens vermeld. 
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Wij vermelden hier alleen de hoofdkenmerken: 

1. bi jbels karakter 

2. mate van aandacht voor de binnenwereldlijke (menselijke/ maatschap

peli jke) s i tua t i e 

3. de gerichtheid ( • j ense i t ig -d iesse i t ig ' ) 

4. de helderheid van de opbouw 

5. de positieve ins t e l l ing jegens de toehoorders 

6. de humaniteit (het medemenselijk karakter) 

7. de voordracht 

8. introductie-confrontatiekarakter (typologie van Straver) 

Daarnaast hebben wij in de analyse enige andere kenmerken betrokken die 

met zijn gebaseerd op een combinatie van kenmerken, zoals de duur, het 

godsbeeld, het diesseitig karakter van het preekbegin, de thematiek, de 

'boodschap', het signaleren van tegenstellingen tussen geloof en leven. 

1·5·3·9 De waardering voor de beluisterde preek 

Deze belangrijkste afhankelijk variabele is zowel globaal als genuan

ceerd geïndiceerd, 

1. globale waardering (45) 

2. de beoordeling van de preek op 23 aspecten (51, 52, 47, 48, 49, 50 

en 55) 

3. open vragen naar de positieve en negatieve elementen (46) 

4. waarderende vergelijking van de beluisterde preek met andere (54) 

5. de gepercipieerde functie van deze preek voor de respondent (53) 

6. betekenis van deze preek voor 'iets' in het eigen leven (62) 

7. over deze preek met anderen gesproken ? (69) 

Zoals met de waardering voor de preek in het algemeen is gebeurd, zijn 

ook voor de onderzochte preken de waarderingsaspecten bewerkt met be

hulp van factoranalyse. Hieruit resulteerden vier factoren benoemd als 

'boeiend', 'aangenaam', 'geloofwaardig' en 'helder'. Zie voor een nadere 

toelichting par. 6 van bijlage 4. 
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1.5·3·10 Slotopmerkingen 

Een tweetal opmerkingen willen wij toevoegen aan dit overzicht van de 

wijze waarop de probleemstelling is geoperationaliseerd. 

Allereerst zij er op gewezen, dat de gehanteerde vragenlijst voor res

pondenten (zie bijlage l), evenals de gebruikte formulieren voor de in

houdsanalyse en observatie van de preken zo zijn opgesteld, dat zij na

genoeg geheel konden worden gebruikt voor de beide onderzoeksgroepen, 

katholieken en evangelisch-luthersen. Daardoor is het onderzoeksinstru

ment op onderdelen een compromis ten behoeve van de 'kerk van het sa

crament' en de 'kerk -van het woord'. Dat compromiskarakter komt zowel 

tot uiting in de keuze van de vraagpunten als in de formulering daarvan. 

In sommige gevallen zijn vragen opgenomen waaraan van katholieke zijde 

in de werkgemeenschap, die de onderzoeksopzet heeft besproken, geen of 

weinig behoefte bestond. Dat is bij voorbeeld het geval voor de vragen 

66 en 67. 

Ten tweede zij benadrukt, dat uit de in het voorgaande geboden schets 

van de variabelen niet de conclusie mag worden getrokken dat binnen de 

context van de m het onderzoeksverslag te behandelen dimensies steeds 

alle vermelde gegevens een plaats krijgen. Integendeel, wij hebben ons 

bij de rapportage steeds zorgvuldig vergewist van de bijdrage die de 

gegevens konden bieden aan onze exploratie. Vanuit de noodzaak tot se

lectie is dat steeds een belangrijk keuzecriterium geweest. 

1.5.4 Beperkingen 

Zowel m dit hoofdstuk, als in de volgende en in de bijlagen wordt her

haaldelijk gewezen op beperkingen van ons onderzoek. In deze paragraaf 

zetten wij voor het gemak van de lezer de belangrijkste daarvan bijeen. 

1 . Met dit onderzoek is met beoogd hét effect van de prediking te bepa

len, dat wil zeggen er is niet gepoogd te achterhalen de mate waarin 
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de preek in het algemeen of een bepaalde preek in het bijzonder ken

nis, houding en gedrag van de toehoorders rechtstreeks of onrecht

streeks beïnvloedt. In termen van effect hebben wij ons bepaald tot 

het vóórveld, nl. tot het onderzoeken van perceptie, waardering en 

betekenistoekenning als voedingsbodem van effecten in de zo juist ge

noemde zin. 

2. In het geheel van e theoretisch als belangrijk aan te merken achter

gronden bij de Ontvangers» hebben wij ons bepaald tot sociaal-struc

turele variabelen op maatschappelijk en godsdienstig-kerkelij'k ter

rein en tot daartoe gedeeltelijk te herleiden interveniërende facto

ren, nl. verwachtingen van de preek, betekenis en gebruik van alter

natieve vormen van godsdienstige communicatie en het beeld van de 

'zender'. Andere achtergronden zoals de diepgang en omvang van de ge

loofskennis, opnamevermogen, andere psychische condities en de rol 

van 'opinion leaders' zijn met in het onderzoek betrokken. 

3. Bij de steekproefopzet is er niet naar gestreefd voor de preken en toe

hoorders een zuivere representatie te verkrijgen van de katholieke pre

diking en van de katholieke kerkgangers in de Bondsrepubliek. De con

clusies zijn derhalve in kwantitatief opzicht slechts voorwaardelijk 

en benaderend generaliseerbaar. 

. De analyse is verricht met behulp van kwantitatieve methoden. Grond

slag daarvoor is een veldonderzoek met een vrij groot aantal respon

denten en preken. De aard van deze onderzoeksopzet bracht met zich 

mee, dat is afgezien van case-analyse waarin diepgaand en langs vooral 

kwalitatieve weg 'vraag' en 'aanbod' met elkaar worden geconfronteerd. 

5. Het onderzoek moet worden getypeerd als exploratief-verklarend. Dit ka

rakter, belangrijk beïnvloed door de zeer beperkte empirische kennis 

van het te onderzoeken fenomeen en het gemis aan op deze communicatie

vorm toegespitste theorie, brengt met zich mee dat een betrekkelijk 

breed gamma van variabelen in de opzet werd betrokken, doch eveneens 
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dat deze variabelen vaak betrekkelijk globaal zijn geïndiceerd. Zeer spe

cifieke vraagpunten konden daarin vaak niet worden onderzocht. Dat is 

bijvoorbeeld het geval voor het selectieve karakter van de perceptie en 

- in relatie daarmee - de cognitieve dissonantie (Festinger). 

1.5·5 De stedeproefopzet 

Zoals al in paragraaf 5·4 van dit hoofdstuk is gezegd, is met het onder

zoek niet uitdrukkelijk beoogd voor de Bondsrepubliek als geheel, noch 

voor een deel daarvan een representatieve descriptie te verkrijgen van 

het preekaanbod en van de verwachtingen van en reacties op dat aanbod bij 

de kerkgangers. Voor de aanvulling van de gestelde onderzoeksdoel einden 
41 ) was dit niet nodig en om praktische redenen ook niet geheel mogelijk. 

Uitgangspunt bij de selectie van parochies en respondenten is geweest, 

dat binnen de beperkingen die door de beschikbaarheid van de intervie

wers waren gesteld, de maatschappelijke en kerkelijke verscheidenheid in 

de steekproef in voldoende mate vertegenwoordigd zou zijn. Het meest ge

ëigende steekproeftype in dit geval is daarvoor de beredeneerde toevals-

steekproef, waarbij de toevalsselectie van de respondenten plaatsvindt 

uit tevoren op theoretische en praktische overwegingen gekozen onderde

len van de gehele populatie. In ons onderzoek is de beredeneerde steek

proef vastgesteld op het niveau van de gemeenten en parochies; vervol

gens werden uit de kerkbezoekers van bepaalde kerkdiensten in de bere

deneerd gekozen parochies proefpersonen op basis van toevalligheid gese

lecteerd. 

1.5·5·1 Selectie van gemeenten en parochies 

Voor het veldwerk kon om budgettaire redenen geen gebruik worden gemaakt 

van het interviewercorps van een gevestigd onderzoeksinstituut. De inter

viewrayons waren in feite afhankelijk van de vestigingsplaatsen van de 

Theologische Hochschule m Frankfurt am Main en het Priesterseminar in 

Trier, waaruit de interviewers zijn gerecruteerd. Gelet op het beschik-
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Ъаге aantal interviewerB in beide steden zijn de volgende gemeenten in 

42) 
de steekproef opgenomen : 

Frankfurt am Main 

Trier 

Idenheim (Landkreis Bittmrg) 

Ittel (Landkreis Trier) 

Riol (Landkreis Trier) 

SchBndorf (Landkreis Trier) 

met 53 parochies (683.08l inwoners, 

waarvan 34·1$ katholiek en 57-5$ pro

testant) . 

met 18 parochies (87.141 inwoners, waar

van 85.8$ katholiek en 12.0$ protestant). 

met 1 parochie (397 inwoners, waarvan 97$ 

katholiek en 3$ protestant. Van de beroeps

bevolking is 58$ werkzaam in de agrarische 

sector). 

met 1 parochie (315 inwoners, waarvan 97$ 

katholiek en 3$ protestant. Werkzaam in de 

agrarische sector: 58$). 

met 1 parochie (745 inwoners, waarvan 99$ 

katholiek en 1$ protestant. 55$ is werk

zaam in de agrarische sector). 

met 1 parochie (744 inwoners, waarvan 98$ 

katholiek en 1$ protestant. 35$
 l s
 werk

zaam in de agrarische sector). 

Aldus kon een redelijke verdeling over een drietal urbanisatietypen wor

den verkregen (grote stad, middelgrote stad en agrarische plattelands

gemeenten) . 

De vier dorpen tellen elk êên parochie, zodat daar niet geselecteerd be

hoefde te worden. Uit de 53 parochies van Frankfurt en de 18 van Trier 

is een beredeneerde selectie gemaakt. Daartoe zijn de parochies gegroe

peerd naar het percentage pralcti ze renden, de sociale samenstelling (per

centage arbeiders en zelfstandige beroepsbeoefenaren) en de situering 

van de parochies (centrumparochie, nieuwe wijken, oude randparochie) . 

Het aantal te selecteren parochies (13 in Frankfurt en 8 in Trier) werd 

gelijkelijk verdeeld over de indelingscriteria hetgeen impliceerde dat 

parochies met naar verhouding veel zelfstandige beroepsbeoefenaren en 
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minder arbeiders werden oververtegenwoordigd teneinde het percentage 

respondenten uit de hogere beroepsklassen en hogere opleidingsniveaus 

met het oog op de analyse te vergroten. 

Bij de selectie van de parochies is niet gelet op de aard en de omvang 

van de pastorale bezetting en evenmin op de bereidheid van de geeste

lijken om aan het onderzoek medewerking te verlenen. De gevraagde mede

werking kon m alle gevallen worden verkregen. Slechts aên aanvankelijk 

geselecteerde parochie aan de rand van Trier moest om reden van uitge

strektheid en bereikbaarheid (de interviews moesten zoveel mogelijk op 

dezelfde zondag worden afgenomen) worden vervangen door een andere rand-

parochie. 

1.5.̂ .2 Selectie van kerkdiensten en predikanten 

De selectie van de kerkdiensten is gespreid over drie zondagen om te 

voorkomen dat te veel preken zouden zijn gebaseerd op dezelfde bijbel-

pencope. Voorwaarde was voorts dat de te kiezen zondag geen kerkelijke 

hoogtijdag mocht zijn. Daarenboven zijn uitgesproken gelegenheidspreken 

en kinderpreken buiten de selectie gehouden. 

Het tijdstip van de te kiezen kerkdienst is in alle gevallen vastgesteld 

in overleg met de pastoor van de parochie. Zeer spaarzaam bezochte mis

sen en avondmissen werden om organisatorische redenen niet in het onder

zoek opgenomen. Overigens zijn de mistijden m de steekproef goed ge

spreid: ойг half tien: 5, half tien tot half elf: 13, half elf en later: 

7 kerkdiensten. 

Teneinde te bereiken dat zowel jongere als oudere predikanten in de s
+
sek-

proef vertegenwoordigd zouden zijn, is voor de parochies in Frankfurt en 

Trier te voren vastgesteld of ie pastoor of een kapelaan zou preken. In 

beide steden zouden samen 9 pastoors en 12 kapelaans als predikant moeten 

optreden. Tezamen met de vier eenmans-parochies in de dorpen ten noorden 

van Trier zou dit in een ongeveer gelijke verdeling van oudere en jonge

re predikanten moeten resulteren. Deze opzet is gelukt; 12 predikanten 

waren jonger dan 45 jaar en 13 waren 45 jaar of ouder. 



-59-

Gastpredikanten, voorzover niet speriaal uitgenodigd met het oog op het 

onderzoek, zijn in principe met uitgesloten. In feite behoorde slechts 

in één parochie de predikant niet tot het vaste pastorale team of tot de 

regelmatige assistenten. 

Alle predikanten waren te voren op de hoogte van het onderzoek en van de 

registratie (via geluidsband en waarneming) van hun preek. Deze voorkennis 

kon de predikant dus bij zijn preekvoorbereiding incalculerenj hij had 

de gelegenheid extra zorg aan zijn preek(voorbereiding) te besteden. Wij 

hebben evenwel gemeend dat deze openheid behalve om praktische redenen 

ook uit het oogpunt van onderzoekshygiBne noodzakelijk was. Het gevaar 

van een vertekening in gunstige zin van het geselecteerde preekaanbod 

achtten wij intussen met zo groot. Ook een predikant kan met over zijn 

eigen ' schaduw' heenspnngen. Een aanwijzing in deze richting geeft te

vens het oordeel van de toehoorders. Volgens hen - zo bleek achteraf -

is er van een duidelijk, van de doorsnee-situatie afwijkend niveau geen 

sprake: 18$ vond de gehoorde preek beter dan anders, 15$ minder goed en 

62$ vond hem even goed als anders. 

1.5·5·3 Selectie van de toehoorders 

In paragraaf 5·2. van dit hoofdstuk is al gezegd dat uit de bezoekers 

van elk van de 25 "te selecteren kerkdiensten 50 personen zouden worden 

ondervraagd. Daartoe was het nodig een inventarisatie te verkrijgen van 

(een deel van) de betreffende kerkgangers. Afhankelijk van het aantal te 

verwachten bezoekers - waarover te voren bij de pastoors informaties zijn 

ingewonnen - zijn bij de ingang van de kerk aan de bezoekers van 16 jaar 

en ouder kaartjes uitgereikt in de verhouding 1 op 1, 1 op 2, 1 op 3, etc. 

Mannen kregen een geel kaartje en vrouwen een blauw kaartje. Men werd ver

zocht daarop zijn naam en adres te vermelden. Tijdens de kerkdienst werd 

gevraagd de kaartjes bij het verlaten van de kerk weer aan de medewerkers 

te retourneren. Uit de terugontvangen ingevulde kaartjes werden, nadat 

deze waren geschud, 25 gele (mannen) en 25 blauwe (vrouwen) kaartjes op 

toevallige wijze getrokken. Uit het restant werd op dezelfde wijze een 

reservesteekproef getrokken. 
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1.5·6 Veldwerk, steekproeftuitval en verwerking van de gegevens 

1.5.6.1 Veldwerk 

Het veldwerk behelsde behalve het vergaren van de namen en adressen van 

kerkbezoekers het op band vastleggen van de gehouden preek, het regis

treren van enige observatiegegevens omtrent kerkdienst, preek, predi

kant en kerkbezoekers, alsmede het afnemen van de vraaggesprekken. 

De bandopnamen van de preken werden geheel uitgetypt. De observatiegege

vens (zie daarover bijlage 3) werden door een drietal medewerkers die 

zich hadden verdeeld over de kerkruimte (vooraan, middenin en achterin), 

onafhankelijk van elkaar op een vragenlijst ingevuld. Zo spoedig moge

lijk na de kerkdienst werd in overleg tussen de waarnemers een definitie

ve, gemeenschappelijke versie van het observatieschema vastgesteld. 

In verband met het gevolgde systeem van de adreskaartjes moest in de 

kerkdienst een mededeling worden gedaan over het onderzoek. 

Teneinde te voorkomen dat de toehoorders zich meer of minder dan normaal 

op de preek zouden concentreren, is in deze aankondiging de aard van het 

onderzoek in algemene tennen gehouden ('die Meinungen, WUnsche vond Kriti

ken der Katholiken ermitteln'). Van de ondervraagden die slechts gedeel

telijk of in het geheel niet naar de preek hebben geluisterd, tezamen 

405?, heeft 1.6$ (= 8 respondenten), gevraagd naar de reden van de geringe 

aandacht, verwezen naar het aangekondigde onderzoek als bron van aflei

ding. Mogelijk is deze storingsfactor nog iets sterker geweest dan dit 

geringe aantal suggereert; 21$ zegt namelijk voor deze preek minder aan

dacht te hebben gehad dan anders en 11% daarentegen meer aandacht en 

voor 68$ was er geen verschil. Dat de aankondiging van het onderzoek de 

aandacht voor de gehouden preek zou hebben vergroot is gezien deze gege

vens onwaarschijnlijk. 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door theologanten te Frankfurt en 

Trier. Het inzetten van priesterstudenten brengt risico's met zich mee 
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voor de objectiviteit bij het vergaren van de gegevens. Het onmisken

bare voordeel daarvan was echter dat kon worden beschikt over hoog ge

motiveerde medewerkers die, zoals is gebleken, met zeer veel inzet de 

hun gestelde taken hebben uitgevoerd. Overigens is het mogelijke risico 

van vertekening in de uitkomsten door de professionele betrokkenheid der 

veldmedewerkers zo veel mogelijk beperkt door een uitvoerige mondelinge 

en schriftelijke interviewinstructie en een uitvoerige toelichting op 

de inhoudsanalyse. Voorts zijn de ingevulde analyse- en observâtlesche-

ma's van de preken nog alle door de onderzoeker zorgvuldig gecontroleerd. 

Het risico van een 'interviewer-bias' is bovendien beperkt vanwege het 

relatief kleine aantal echt open vragen, 16 op een totaal van 16? vragen. 

De vragen met voorgegeven antwoordmogelijkheden of open vragen over pure 

feiten (leeftijd bij voorbeeld) bieden immers veel minder mogelijkheden 

tot beïnvloeding van de respondent en vertekening van de gegeven ant

woorden. Het risico van een ' respondent-bias ' is beperkt doordat de theo-

loganten bij hun veldwerkzaamheden niet als zodanig herkenbaar waren en 

zich ook niet als zodanig hebben gepresenteerd. 

De geselecteerde kerkdiensten waren gespreid over drie zondagen, te we

ten 11 juni 1967 10 kerkdiensten 

18 juni I967 13 kerkdiensten 

25 juni 1967 2 kerkdiensten 

De interviewers hadden de opdracht de vraaggesprekken zo kort mogelijk 

na de kerkdienst te houden, doch uiterlijk dinsdagavond daaropvolgend. 

Deze opzet is vrij goed geslaagd blijkens de volgende tabel. 

Dag van ondervraging 

dezelfde zondag 66$ 

maandag daarop 24$ 

dinsdag daarop 9$ 

later dan dinsdag 1$ 

100$ (1.222) 
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De nagestreefde ondervraging op dezelfde dag had tot doel de respondenten 

gelijke kansen te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun herinne

ring. Dat dit niet volledig is geslaagd biedt de mogelijkheid nader in te 

gaan op de betekenis van het tijdsverloop voor de herinnering aan en waar

dering van de preek (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3)· 

De gestelde norm van 50 interviewers per kerkdienst kon goed worden be

naderd; slechts voor êên parochie bleef het aantal meer dan 10$ beneden 

deze norm met 36 vraaggesprekken . Voor de overige 24 parochies lag 

het aantal bruikbare vragenlijsten tussen 45 en 55 stuks . 

De medewerking van de thuis benaderde personen was goed, getuige het 

kleine percentage weigeringen, namelijk 2.4% van het aantal benaderingen 

en gelet op de overwegend positieve beoordeling door de interviewers van 

de medewerking der respondenten: 80% (zeer) goed, 17% voldoende en 3% 

onvoldoende of slecht. 

Ook van de zijde van de pastoors en de predikanten kon de gevraagde me

dewerking in alle gevallen worden verkregen. 

I.5.6.2 Steekproefuitval 

Steekproefuitval heeft zich voorgedaan in twee fasen. De eerste en ver

reweg de grootste uitval is opgetreden bij het niet-retoumeren van de 

adreskaartjes. Van de ббг 24 kerkdiensten uitgereikte kaartjes werd 

51.3% ingevuld terugontvangen . Men moet daarbij bedenken dat een si

tuatie waarbij de kerkbezoeker met persoonlijk wordt aangesproken om 

de gevraagde gegevens op het kaartje m te vullen (en daarmee impliciet 

een vraaggesprek toe te staan), veel minder motiveert de gevraagde me

dewerking te verlenen dan wanneer een interviewer bij hem thuiskomt. 

In dit opzicht heeft de hier gevolgde procedure veel meer overeenkomst 

met een schriftelijke enquête dan met een interviewsituatie. Daarenboven 

beschikte de kerkbezoeker op het moment dat hij het kaartje moest invul

len slechts over een globale aanduiding van het onderzoeksthema, hetgeen 

in dit geval voor velen waarschijnlijk minder motiverend is geweest dan 

warmeer zij de gelegenheid gehad hadden zich middels kennisname van een 
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toegezonden vragenlijst door de aangesneden thema's tot medewerking te 

laten motiveren. 

Zo bezien is de response van 51 ·3$ met onbevredigend. Voor een schrif

telijke encpiSte mag namelijk bij een niet al te sterke externe motive

ring een response van circa 50$ als naar verhouding goed worden gekwali

ficeerd, volgens Gadourek zelfs als 'zeer hoog ' . 

Niettemin is elke uitval, ook al is deze naar de maatstaf van een schrif

telijke enquête niet onbevredigend, een potentiöle bedreiging van de re

presentativiteit der onderzoeksresultaten. Weliswaar heeft dit onderzoek 

niet de pretentie een representatieve descriptie te verschaffen voor de 

situatie terzake m de Bondsrepubliek, doch ook de sterkte van de onder

zochte samenhangen kan verschillen indien de uitval onder bepaalde op

zichten niet evenredig IB gespreid. Veel minder waarschijnlijk, maar m 

theorie met onmogelijk, is het, dat bepaalde samenhangen die in de steek

proef zónder uitval wel bestaan, geheel zouden verdwijnen of zelfs tegen

gesteld zijn aan die in de steekproef mêt uitval. 

Ook voor een uitsluitend analytisch gerichte exploratie als deze, is het 

dus van belang iets over aard en omvang van de vertekening als gevolg van 

non-response te zeggen. Dit geldt vanzelfsprekend vooral ten aanzien van 

de meest strategische onderzoeksvariabelen. Dat wil zeggen dat de uitval-

effecten idealiter zouden moeten worden vastgesteld zowel ten aanzien van 

de houdingen, meningen en gedragingen met betrekking tot het eigenlijke 

voorwerp van onderzoek als ten aanzien van de per hypothese belangrijk 

geachte determinanten daarvan. 

Hét middel om de effecten van uitval te kunnen bepalen is het zogenaamde 

uitval-interview, bij voorkeur gevolgd door correctie-berekeningen op de 

steekproefuitkomsten. Het beperkte kader van ons onderzoek bood daartoe 

geen mogelijkheden. Wij beschikten met over de mogelijkheid een derge

lijke systematische vergelijking en eventuele correctie uit te voeren, 

noch stond ons - op een enkele nog te vermelden uitzondering na - verge-
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lijkingsmateriaal uit ander onderzoek ter beschikking. Evenmin zijn de 

gegevens over de non-response Ъіз enquêtes zo stelselmatig dat daaraan 

voor speciale bevolkingscategorieën empirische generalisaties kunnen 

worden ontleend die ook op dit onderzoek toepasbaar zijn. 

Enig houvast biedt het verschijnsel van de extremisering bij de response 

in sociaal onderzoek: personen die een lage intensiteit van betrokkenheid 

op een thema hebben, zijn eerder geneigd niet mee te werken aan enquêtes 

op dat bepaalde gebied. Een lage betrokkenheid kan niet alleen betrekking 

hebben op het ontbreken van betrokkenheid maar ook op een ambivalente be-

trok^enheid . In beide gevallen is de motivatie tot medewerking door

gaans zwakker. 

Gelet op dit verschijnsel van extremisering in de response en gezien de 

situatie en de globale termen waarin dit onderzoek bij de Kerkgangers is 

aangekondigd, lijkt het zeer waarschijnlijk dat personen die de kaartjec 

met of niet ingevuld hebben geretourneerd, naar verhouding meer tot de 

in godsdienstig opzicht minder geëngageerde en geïnteresseerde katholie

ken behoren. Wij beschikken evenwel niet over mogelijkheden om aan te to

nen welke categorieën van kerkgangers als gevolg daarvan een naar verhou

ding grotere of kleinere uitval vertonen. In ieder geval is het niet van

zelfsprekend dat een zwakkere intensiteit van betrokkenheid samengaat met 

een zwakkere kerkelijke binding zoals die in dit onderzoek is geoperatio

naliseerd (zie bijlage 4). De typen van kerkelijke binding zijn afgeleid 

uit een schaal voor normatieve oriëntatie en een schaal voor institutio

nele oriëntatie. Een meer vrijzinnige normatieve oriëntatie behoeft niet 

per se samen te gaan met een lagere intensiteit van betrokkenheid op het 

religieuze. Voor wat betreft de institutionele oriëntatie moet worden 

bedacht dat het in deze steekproef zeer overwegend gaat om regelmatige 

kerkgangers, ook bij hen die een naar verhouding zwakkere institutionele 

oriëntatie vertonen, en dat daarin derhalve evenmin een sterke achter

grond voor verschillen in intensiteit van betrokkenheid gelegen zal zijn. 

riij menen voorts dat een zwakkere intensiteit van betrokkenheid op het 

religieuze niet de enige factor vormt ter verklaring van de uitval. Het 
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is plausibel dat ook scepsis of onwennigheid ten opzichte van de idee 

van een onderzoek als zodanig een rol heeft gespeeld, zeker in een si

tuatie waarin het verzoek om medewerking zo onopvallend kon worden af

gewezen. Een lager opleidingsniveau hiedt daartoe in dit geval naar on

ze mening een gunstiger voedingsbodem dan een hoger opleidingsniveau. 

Dit vermoeden lijkt te worden bevestigd in de sterke ondervertegenwoor

diging van personen zonder voortgezette schoolopleiding, waartoe in pa

ragraaf 2 van bijlage 2 wordt geconcludeerd. Hij hebben de stellige in

druk dat de hier gereleveerde factor een veel belangrijker bron van uit

val heeft gevormd dan de eerder genoemde lagere intensiteit van betrokken

heid op het religieuze voor een populatie die in overgrote meerderheid 

uit trouwe kerkbezoekers bestaat. 

Conclusies over het effect van de steekproefuitval op de respresentati-

viteit van de uiteindelijke steekproef met betrekking tot de preekwaar-

denng zijn op grond van het voorgaande slechts m beperKte mate en onder 

voorbehoud mogelijk. 

Enderzijds heeft de uitval als gevolg van selectie door extremisenng 

waarschijnlijk geleid tot uitkomsten die positiever zijn dan voor het 

geheel van de betreffende populatie het geval is. Van de zwakker betrok

kenen die onvoldoende vertegenwoordigd zouden zijn, mag men aannemen dat 

zij als geheel minder positief staan tegenover de preek dan de sterker 

positief betrokkenen. Het gevolg zal zijn dat de steekproef onder dit 

opzicht een te gunstig beeld verschaft van de onderzochte preekpublieken. 

Het effect van de m theorie eveneens oververtegenwoordigde sterker ne

gatief betrokkenen met een uiteraard lagere waardering - extremisenng 

impliceert namelijk in beginsel een naar verhouding sterkere represen

tatie van sterker positief én negatief gerichte categorieën - achten wij 

onvoldoende om deze vertekening te neutraliseren. Het gaat in deze steek

proef immers zeer overwegend om trouwe kerkgangers die als zodanig nage

noeg allen een minimale drempelwaarde van betrokkenheid overschrijden. 

De categorie van sterk negatief betrokkenen zal dus stellig kleiner zijn 



-66-

dan die van de sterk positief betrokkenen. Het uiteindelijke effect van 

de extreraisenng zal dus wel hebben geleid tot een positieve vertekening 

van de preekbeoordeling. 

Anderzijds is daar de ondervertegenwoordiging van het lagere opleidings

niveau. Deze categorie kerkgangers heeft althans in de steekproef over 

49) 
het algemeen een hogere preekwaardenng . Deze steekproefafwijking 

resulteert dus waarschijnlijk in een negatieve vertekening van de on

derzoeksresultaten. 

Beide effecten gaan dus in tegenovergestelde richting en neutraliseren 

elkaar, althans ten dele. Aangezien wij de vertekening als gevolg van de 

extermisering gering achten dan de vertekening door de ondervertegen

woordiging van de personen met een lager opleidingsniveau zal een en an

der waarschijnlijk resulteren m een preekbeoordeling die over het geheel 

genomen negatiever is dan het oordeel dat verkregen zou zijn uit een 

steekproef zonder uitval. 

50) 
Gelet verder op de nog te releveren matige partiele samenhang tussen 

preekwaardenng en opleiding zal het verschil in preekwaardenng tussen 

alle geregelde kerkgangers en de uiteindelijke steekproef wel bescheiden 

zijn. De ondervertegenwoordiging van. de vrouwelijke kerkgangers (zie bij

lage 2, paragraaf 2) tast deze conclusie met aan, omdat de preekwaarde

nng voor mannen en vrouwen slechts heel weinig verschilt. 

Een tweede fase waarin, zij het in aanzienlijk mindere mate, uitval is 

opgetreden is de interviewfase. Van het totaal aantal benaderde perso

nen is m 10.2$ van de gevallen geen interview afgenomen; 3·9$ viel uit 

wegens onbereikbaarheid tot en met dinsdegavond, eveneens 3·9$ wegens 

ziekte of ouderdomsgebreken en 2.4$ wegens weigering. Gezien de ббг-

uitval is het percentage weigeringen naar verwachting laag en tast daar

om ons inziens de eerder weergegeven conclusie inzake de representati

viteit met of nauwelijks aan. 
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Voor een nadere specificatie van de steekproef naar enige sociale en 

godsdienstig-kerkelijke kenmerken en een vergelijking van de steekproef-

samenstelling met gegevens voor de gehele Bondsrepubliek zij verwezen 

naar bijlage 2. 

І.5.6.3 Verwerking van de gegevens 

De 1240 binnengekomen interviews zijn alle gecontroleerd op volledig

heid. Negen vragenlijsten werden daarbij uit de steekproef verwijderd 

wegens onbruikbaarheid. De 1231 resterende vragenlijsten werden vervol

gens gecodeerd door een team van I.T.S.-codeurs onder leiding van een 

codeersupervisor. Van de open vragen werd 25/& gecontroleerd, van de vra

gen met voorgegeven antwoordmogelijkheden 10$. Vooral in de beginfase 

werd zonodig overleg gepleegd met de projectleider over interpretatie 

van twijfelgevallen. 

Met het oog op te verwachten moeilijkheden met de juiste classificering 

van de Duitse beroepsgegevens is dit onderdeel in de vragenlijst geko-

doord door een Duitser. 

De open vragen inzake de herinnering van de preekmhoud zijn na code

ring door het team van codeurs, nogmaals in alle gevallen gehércodeerd 

door de projectleider teneinde te verzekeren dat dit gegeven, waarbij 

een goede kennis van de preektekst noodzakelijk was, zoveel mogelijk 

volgens den gelijke maatstaf zou worden beoordeeld. 

Vervolgens zijn de codecijfers op ponskaarten overgebracht, is contrôle-

ponsing verricht en zijn de gegevens gecheckt op het ббгкотеп van niet-

mogelijke codes. Daarna is het bestand op tape overgebracht. 

In de eerste fase van de analyse zijn de factoranalyses, schaal- en ty

pologieconstructies gemaakt, waarvan in bijlage 4 een verantwoording is 

gegeven. Daarna is het tabellenschema met bijbehorende berekeningen voor 

de definitieve analyse opgesteld en uitgevoerd. 
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Voor een verantwoording van de verwerking der gegevens van de observatie 

in de preeksituatie en van de inhoudsanalyse op de preekteksten zij ver

wezen naar bijlage 3· 

De gebruikte statistische technieken zijn dáár - zo nodig - nader toege

licht waar ze voor het eerst worden vermeld· 
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Hoofdetuk 2: DE VRAAGZIJDE: VERWACHTINGHI Ш WAARDERING VAH DE PREEK EN 

ALTERNATIEVEN VAN GODSDIENSTIGE COMMUNICATIE 

2.1 Inleiding 

In het voorafgaande hoofdstuk zijn de overwegingemiiteengezet waardoor 

wij ons hebben laten leiden tnj de opzet van het onderzoek. Dit en het 

volgende hoofdstuk bieden een veralag van de resultaten van de verrichte 

analyse op de vergaarde gegevens. 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens behandeld de verwachtingen ten 

aanzien van de preek, het oordeel over de preek m het algemeen en de 

alternatieve vormen van godsdienstige communicatie naast de preek. 

De drie zojuist genoemde onderwerpen hebben m dit verband gemeen, dat 

bij de analyse ervan de concrete kenmerken van het preekaanbod buiten be

schouwing blijven; het accent ligt op de vraagzijde. De onderwerpen die 

slechts tegen de achtergrond van het concrete aanbod worden besproken 

- de relatie tussen preekaanbod en preekwaardenng, de aandacht voor en 

herinnering van de preek en de betekenis van het beeld van de ' zender ' 

- worden behandeld in het volgende hoofdstuk. 

Op één onderdeel behoeft dit onderscheid enige toelichting, namelijk de 

analyse van de preekwaardenng. Deze komt in beide hoofdstukken aan de 

orde, eerst in algemene zin en vervolgens in hoofdstuk 3 betrokken op 

(kenmerken van) de in het onderzoek opgenomen preken. 

Met deze gescheiden behandeling is beoogd het respectieve belang van ener

zijds de godsdienstig-kerkelijke en maatschappelijke achtergronden en an

derzijds van het concrete aanbod voor de preekbeoordeling op een overzich

telijke wijze te presenteren. Daarenboven zijn er enige onderzoektech-

msche overwegingen om de preekbeoordeling te bespreken los van het con

crete aanbod. De inleiding tot paragraaf 3 van dit hoofdstuk gaat daar op 

in. 
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De analyse van de relaties tussen de zojuist genoemde achtergronden en 

het oordeel over de preek in het algemeen wordt weliswaar onderscheiden 

van die tussen preekaanbod en het oordeel over de beluisterde preek, maar 

het zal duidelijk zijn dat de laatstgenoemde samenhang pas werkelijk ge

nuanceerd kan worden onderzocht indien daarbij deze achtergrondvariabe-

len worden betrokken, zoals in paragraaf 2 van hoofdstuk 3 ook gebeurt. 

Deze nuancering is daarom zo belangrijk, omdat wij er bij de opzet van 

het onderzoek van zijn uitgegaan, dat waarschijnlijk de verschillen in 

godsdienstig-kerkelijk en maatschappelijk opzicht tussen de kerkgangers 

leiden tot divergerende reacties op preken met een bepaalde thematiek en 

gerichtheid. Het was bepaald niet uit te sluiten dat de m paragraaf 3 

van dit hoofdstuk te bespreken tendensen voor bepaalde minderheden in de 

onderzochte populatie tegengesteld zijn aan die van andere categorieën 

en dat de tussen achtergrondgegevens en algemene preekwaardenng bestaan

de over-all-samenhang slechts typerend is voor bepaalde publiekcategone-

en. Naar de mate waarin dat het geval zou zijn, zou de betekenis van de 

analyse waarin geen rekening gehouden wordt met de karakteristieken van 

het preekaanbod, een globaler karakter dragen. 

Bij de behandeling in hoofdstuk 3 (par. 2) van de relatie tussen achter

gronden, preekkenmerken en preekwaardenng zal evenwel blijken, dat van 

tegengestelde tendensen geen of weinig sprake is; dat, met andere woor

den, de onderscheiden categorieën van het toehoorderspubliek niet wezen

lijk verschillend reageren op preken met bepaalde kenmerken. De verschil

len zijn als regel slechts gradueel; de tendensen zijn gelijk. Daarmee 

groeit ook de eigen betekenis van de exploratie van de samenhang tusben 

achtergronden en algemene preekbeoordeling, nu het daaruit resulterende 

beeld immers qua strekking op preken van uiteenlopende aard van toepas

sing is. 

Een poging tot interpretatie van deze constatering zullen wij in hoofd

stuk 3 ondernemen. Vooralsnog kan worden volstaan met de conclusie, dat 

ook de "grove" analyse van de preekwaardenng, waarin dus de vorm en in

houd van het preekaanbod niet verdisconteerd zijn, met alleen de over-
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zichtelijkheid dient, maar bovendien een vrij goed beeld geeft van de 

trend voor het geheel van het variërende verkondigingsaanbod. Wel moet 

men zich daarbij realiseren dat bij alle verscheidenheid in de prediking 

de onderzochte preken toch in meerderheid tot het traditionele type be

horen en dat dus de te signaleren samenhangen naar hun sterkte met zon

der meer kunnen worden getransponeerd op een in meerderheid anders-ge

aard preekaanbod. 
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2.2 Verwachtingen van de preek 

2.2.1 Methodisch-technische overwegingen 

Een analysemodel van de preekwaardering vertoont in zijn eenvoudigste op

stelling veel overeenkomst met de prijsregulering in een vrije markt. Zo

als vraag en aanbod resulteren in een prijs voor een product of dienst, 

zo is de preekwaardering resultante van de confrontatie van preekverwach-

tingen en preekaanbod. 

Nu dit onderzoek heel bijzonder is gericht op een exploratie van de diffe

rentiële betekenis van elementen in de aanbodzijde voor de preekwaardering 

van uiteenlopende categorieën van het toehoorderspubliek is er, zoals al 

in par. 5·1· ал hoofdstuk 1 is uiteengezet, van afgezien om in het raam 

van dit onderzoek de preekverwachtingen in uitvoerige zin te inventarise

ren. Evenmin zal in het volgende hoofdstuk de analyse van de waardering 

van de beluisterde preek gebeuren aan de hand van een systematische con

frontatie van preekverwachtingen en -aanbod. Deze ingang zal slechts in

cidenteel worden benut. 

De bijzondere nadruk op de aanbodzijde is evenwel niet de enige overwe

ging voor het beperkte gebruik van de preekverwachtingen in de analyse. 

Ook methodisch-technische overwegingen spelen een rol. 

- Desgewenst biedt een analyse van de relatie tussen preekaanbod en -waar

dering op zichzelf al mogelijkheden tot conclusies over de - veelal niet 

bewust gehanteerde en dus moeilijker uitdrukkelijk te inventariseren -

waardenngscritena. In de hier gekozen onderzoeksopzet is de beschik

king over de preekverwachtingen niet onontbeerlijk voor een analyse 

van de preekwaardering . 

- Het inventariseren van preekverwachtingen is enigszins riskant uit een 

oogpunt van betrouwbaarheid; vooral als het gaat om met-kardinale ele

menten in het behoeftenpatroon met betrekking tot een onderwerp als de 

preek, waarop velen slechts een relatief weinig intensieve betrokken

heid hebben en dat in de beleving slechts incidenteel en doorgaans wei

nig expliciet optreedt. Ten aanzien van een dergelijk thema is de kans 
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aanwezig op onvolledige en onbetrouwbare informatie , op een discre

pantie tussen werkelijke en geverbaliseerde verwachtingen en op een 

reactie van de ondervraagde in de lijn van gepercipieerde sociale wen

selijkheid, ook en juist als ten aanzien van bepaalde aspecten bij de 

respondent nauwelijks van een eigen opvatting sprake is. 

- De wijze waarop de verwachtingen enerzijds en de preekkenmerken ander

zijds worden geïndiceerd, kunnen slechts tot op zeer beperkte hoogte 

identiek zijn. Van een systematische confrontatie van vraag en aanbod 

kan dan ook alleen in benaderende z m sprake zijn. Met name voor een 

aantal vormaspecten (duidelijkheid, opbouw, 'toon' e.d.) is het inven

tariseren van verwachtingen bovendien betrekkelijk zinloos omdat zij 

tot op grote hoogte algemeen onderschreven zullen worden. 

- Het is een fictie te menen dat een systematische analyse van vraag en 

aanbod de preekwaardenng restloos zou kunnen verklaren. Deze laatste 

wordt tevens beïnvloed door andere factoren, b.v. door de met de gods-

dienstig-kerkelijke oriëntatie en andere structuurvariabelen samen

hangende differentiële drempelwaarde in de preekwaardenng of door de 

mate van bekendheid met de predikant. Gegeven de wenselijkheid van be

perking in de onderzoeksopzet hebben wij gemeend het accent ook daarom 

minder op de verwachtingen te moeten leggen. 

- Tenslotte speelt ook een statistisch-technische overweging een rol. 

Het systematisch betrekken van de preekverwachtingen in een analyse 

van de differentiële betekenis van daverse preekkenmerken voor onder

scheiden categorieën van het publiek vraagt een veelvuldig gebruik 

van tabellen met vier variabelen (verwachting, kenmerk, waardering en 

publiekcategone). Noch de omvang van de steekproef, noch de wenselij

ke nuancering in de conclusies zijn met een dergelijke opzet te ver

enigen . 

Voorzover het inventariseren van preekverwachtingen wel is nagestreeld 

hebben wij ons vooral bepaald tot het registreren van enige grovere on

derscheidingen in de verwachtingen inzake de diesseitige of jenseitige 

gerichtheid (de boodschap, de bruikbaarheid, de thematiek) van de preek, 

er van uitgaande dat daaromtrent bij velen wel vrij uitgesproken denk

beelden bestaan. Vormaspecten zijn slechts in zeer bescheiden mate en 
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dan in een open vraagstelling (zonder voorgegeven antwoordcategoneën) 

aan de orde gekomen, niet omdat ze niet belangrijk zouden zijn, maar 

omdat naar onze verwachting vormaspecten slechts weinig variëren met 

structuurvariahelen . 

2.2.2 Qodsdienstig-kerkelijke achtergronden 

In zijn studie over het katholiek onderwijs stelt Van Kemenade dat de 

feitelijke deelname аал het katholiek onderwijs geen afdoende indicatie 

is voor de mate en aard van de behoefte daaraan onder de katholieken. 

Nog minder - zo menen wij - mag uit de deelname aan de zondagsdienst wor

den afgeleid dat de daarin gegeven verkondiging gelijkelijk voorziet in 

de behoeften van de kerkgangers. Vooreerst niet, omdat ook en vooral an

dere overwegingen tot het kerkbezoek motiveren: 65$ van de ondervraagden 

noemt als motief (o.m.) plicht of traditie, opvoeding of vanzelfsprekend

heid; slechts yjo verwijst daarentegen uitdrukkelijk naar het luisteren 

naar Gods woord of de preek als motief. Voorts biedt de kerkdienst meer 

dan de preek alleen en juist bij katholieken acht, in tegenstelling tot 

de protestanten, slechts een zeer kleine minderheid (7$) de preek het 

belangrijkste onderdeel van de zondagsdienst . 

Er is, gelet op de uit eerder onderzoek gebleken verscheidenheid aan 

oriëntaties op godsdienstig-kerkelijk terrein, alle aanleiding om te ver

onderstellen dat de zondagspreek niet, en zeker niet altijd, kan voldoen 

aan de met die verschillende oriëntaties samenhangende verwachtingen. Daar

tegenover staat, dat de kerkgangers zonder twijfel een - mede door het vi-

7) 

gerende aanbod in de kerken opgeroepen - selectie uitmaken van de gelo

vigen, en wel m die zin dat sterk van het overheersende aanbod afwijken

de behoeften onder de kerkgangers minder frequent voorkomen dan onder 

kerkgangers en met-kerkgangers tezamen. 

In het proces van toenemende godsdienstig-kerkelijke pluriformiteit en 

ondanks een tegelijkertijd selectieve vermindering van het kerkgangers-

publiek mag worden vermoed, dat de verwachtingen inzake thema en strek

king van de zondagspreek ook onder kerkgangers niet onbelangrijk varië

ren. 
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Daarmee is tegelijkertijd een kernelement van de zo vaak gesignaleerde 

'preekmalaise ' aangeduid. Niet een vermindering van de kwaliteit van het 

preekaanbod, maar de stijgende kwaliteitsverwaohtmgen en groeiende di

versiteit van de behoeften creëren die malaise. De predikanten zijn daar

aan niet schuldig inzoverre zij in die pluriforme behoeften met een col

lectieve voorziening als de preek niet adequaat kunnen voorzien. 

In onze opvatting is dus de toegenomen godsdienstig-kerkelijke plurifor

miteit bij de gelovigen een strategisch moment in de verklaring van de 

huidige preekwaardenng. In het vervolg van deze paragraaf zullen wij 

vooral nader bezien of deze vermoedens enige bevestiging kunnen krijgen 

voor wat betreft de relatie tussen preekverwachtingen en godsdienstig-

kerkelijke oriëntatie. 

In paragraaf 3 van bijlage 4 is uiteengezet hoe wij op basis van een 

lijst van 27 preekthema's zijn gekomen tot een viertal schalen die ver

schillende dimensies van thematische voorkeuren indiceren. De eerste di

mensie hebben wij bestempeld als 'transcendent' en verwijst naar een in

teresseveld dat jenseitige, leerstellige en bijbelse trekken vertoont. 

Deze interesse voor transcendente thema's is sterker naarmate de kerke

lijke binding sterker is . Van de traditioneel georiënteerde kerk

gangers scoort 63$ zeer sterk of sterk en 22$ zwak of zeer zwak op deze 

interessedimensie; van de progressief geonënteerden daarentegen slechts 
10 ") 

22% (zeer) sterk en 61% (zeer) zwak. Vermelding verdient tevens, dat 

de met deze schaal gemeten variatie in transcendente preekinteressen ook 

enigermate correleert met de mate waarin de respondenten een spanning 
11) 

tussen geloof en leven ervaren . Van hen die geen spanning ervaren 

heeft 30$ zeer veel interesse en ΐδ'β zeer weinig; voor hen die veel span
ai 

mng ervaren zijn deze percentages resp. 10 en 35 • Transcendente pre

ken acht mei derhalve minder geschikt om de dissonantie tussen geloof en 

leven op te heffen. 

De tweede interessedimensie hebben wij bestempeld als 'kerk en wereld'. 

Het gaat hierbij om actuele maatschappelijke thema's (Vietnam, geboorte

regeling, de Oder-Neisse grens en de inkomeneverdelmg). 
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De samenhang met de godedienstig-kerkelijke onBntatie is zwak (r = -.11), 

zwakker ook dan voor de andere drie interessedimensies. Wel is van belang 

dat de richting van deze samenhang tegengesteld is (nl. negatief) aan die 

van de correlaties van de andere drie interessedimensies met de godsdien-

stig-kerkelijke onSntatie. Met andere woorden, de belangstelling voor 

dergelijke maatschappelijke preekthema's neemt iets toe naaimate de ker-
13) kelijke binding zwakker wordt , terwijl die voor de andere dimensies 

dan juist (en sterker) afneemt. 

De derde dimensie, benoemd als 'christelijke verantwoordelijkheid', ver

toont inhoudelijk verwantschap met de dimensie 'kerk en wereld' inzoverre 

het ook hier gaat om aandacht voor de wereld, voor de medemens. Het onder

scheid zit evenwel in het abstractere en meer politieke karakter van de 

thema's in de dimensie 'kerk en wereld' en de concretere, meer intermen

selijke thema's m de dimensie 'christelijke verantwoordelijkheid': plich

ten in familie en beroep, respect voor het leven op de weg, honger in In

dia, zorg voor de oude en zieke mens, hoe als fatsoenlijk mens te leven. 

Ontdaan van het maatschappelijk-politieke accent, is naar verhouding de 

belangstelling van de sterker kerkelijk gebondenen weer groter dan van de 

zwakker gebondenen, al zijn de verschillen klein (r = .18) . 

De vierde dimensie, die werd benoemd als 'God is liefde' (God is liefde, 

God schenkt kracht en troost), vertoont een nagenoeg gelijke samenhang 

met de kerkelijke binding als de dimensie 'christelijke verantwoordelijk-
15) 

heid' (r = .20) , echter met dien verstande dat bij deze laatste dimen
sie de institutionele oriöntatie een nagenoeg gelijkwaardige bijdrage le-

16Ì 
vert aan deze samenhang als de normatieve oriëntatie . De bijdrage van 

de institutionele oriëntatie komt ook tot uitdrukking in enige samenhang 

van de kerkelijke deelname met de dimensie 'God is liefde'. Een overeen

komstige samenhang bestaat er tussen kerkelijke deelname en de dimen ..ie 

'transcendent'. De twee met-maatschappelijk gerichte interessedimensies 

zijn dus in tegenstelling tot de wel maatschappelijk gerichte dimensies 

'kerk en wereld' en 'christelijke verantwoordelijkheid' wat typerender 

voor meer kerkse gelovigen. 
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De vier Ъезргокап interessedimeneies zijn in het voorgaande bezien op hun 

relatie met de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie. Het technische karak

ter van deze schalen laat niet toe daaruit over de absolute omvang van 
17) de interessen voor de onderscheiden thema's iets te zeggen . Alhoewel 

een beschrijving van de uit de enquête verkregen gegevens in deze analy

tisch gerichte exploratie niet nadrukkelijk ιε beoogd, is het wel inte

ressant van de frequenties iets te vermelden. Berekent men het gemiddelde 

van de percentages personen met een interesse voor de thema's die in elk 

van de schalen zijn vervat, dan ontstaat het volgende beeld: 

interessedimensie 

transcendent 

kerk en wereld 

christelijke verant
woordelijkheid 

Qod is liefde 

Globaal concluderend kan men zeggen dat de extreem jenseitige en extreem 

binnenwereldlijke dimensies de minste belangstelling ondervinden, en dat 

concreet op de leefsituatie gerichte thema's die een verbinding zoeken 

tussen geloof en leven naar verhouding de grootste voorkeur genieten. 

Nog op andere wijzen is getracht de behoeften op het punt van de preek-

genchtheid vast te stellen en wel door een zevental preekdoelemden 

voor te leggen en de respondenten te vragen daaruit een eerste en tweede 

voorkeurskeuze te doen. 

Differentiatie van de eerste keuze naar een driedeling in. de normatieve 

oriëntatie levert het beeld op dat in tabel 2.2.2 staat vermeld. 

gemiddeld percentage 
mét interesse 

58 

41 

67 

83 

gemiddeld rangnummer 
Ъ п 27 items 

18 

24 

14 

4 
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ТаЪеІ 2.2.2 DE ЕЕНЕГГЕ VOORKEUR UIT EEN ZEVENTAL PREEKDOELEIHDEN NAAR 

NORMATIEVE GODSDUMSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

traditio-
п і п 

gematigd 
progres
sieven 

progres

sieven 
totaal 

1. De toehoorders de leer van 
de kerk uitleggen, zodat 
men weet waaraan men zich 
als christen heeft te hou
den 

2. Gods geboden uitleggen met 
het oog op een fatsoenlijk 
en rechtschapen leven 

3. De mensen hulp, troost en 
levensmoed geven 

4. Oproepen tot geloof aan de 
Verlosser en tot bekering 

5. Ingaan op de problemen van 
de toehoorders en hen hel
pen in het leven van alle 
dag als een christen te 
leven 

6. De mensen opwekken hun 
verantwoordelijkheid voor 
de wereld waar te maken 

7. De geestelijke rijkdom 
van het christelijk ge
loof toelichten 

geen keuze gemaakt 

totaal 

36 

10 

10 

2 

100 

(482) 

24 

H 

16 

20 

0 

100 

(442) 

11 

22 

24 

21 

100 

(зоб) 

26 

17 

11 

8 

12 

10 

4 

9 

6 

7 

13 

9 

7 

13 

15 

16 

100 
(1230) 

chi-kwadraat = 218.6 D.P. =35 P< .001 

Deze tabel bevestigd de conclusies die eerder werden getrokken op basis 

van de relatie tussen de thematische interessedimensies en de godsdien

st ig-kerkelijke oriëntatie. De meer vanuit een jenseitige denkwijze ge

formuleerde doelstellingen (nrs. 1 en 2 in de tabel) en de compensatie-

gedachte (nr. 3) slaan meer aan bij de traditioneel georiënteerden; de 

vanuit een diesseitige optiek geformuleerde doelstellingen (de nrs. 5 θ η 
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6) gemeten een grotere voorkeur tij de progressiever geonönteerden. 

Doeleinde nr. 7 IB, ofschoon niet expliciet Ъіпп пиег іаіізк geformu

leerd, voor de progressieven klaarblijkelijk een meer aanvaardbare for

mulering geweest van de doelstelling geloofsbezinning dan de nrs. 1 en 

De samenhang met de normatieve oriëntatie is ook voor deze zeven preek-

doeleinden belangrijk sterker en algemener dan die met de institutione

le oriëntatie. Slechts de doeleinden nr. 1 en б in tabel 2.2.2 correle

ren niet onbelangrijk met de institutionele oriëntatie, zij het zwakker 

dan met de nonnatieve oriëntatie. De jenseitige formulering van nr. 1 

ondervindt meer voorkeur bij de institutlonelen en de diesseitige formu
lo) 

lering van nr. 6 meer bij de gematigd mstitutionelen . 

Ook bij de gestelde open vraag naar de verwachtingen van een goede preek 

komen overeenkomstige tendensen voor de normatieve en institutionele 

oriëntaties aan het licht. 

Tabel 2.2.3 VERWACHTINGEN MET BETREKKIUG TOT DE GERICHTHEID VAU DE 
PREEK (OPEN VRAAG) NAAR NORMATIEVE GODSDIENSTIG-KERKE-
LIJKE ORIËNTATIE 20) 

traditionelen gematigd progrès- totaal 
progrès- sieven 
sieven 

geloofsverdieping 

verbinding tussen geloof 
en leven 

gericht op de menselijke 
situâtie/de wereld 

Alleen de in de categorie 'geloofsverdieping' gecodeerde antwoorden ver

tonen geen samenhang met de normatieve oriëntatie. Dit is vermoedelijk 

het gevolg van de moeilijkheid dat de gegeven antwoorden juist hier nog

al eens te weinig genuanceerd waren om met voldoende precisie te onder

scheiden tussen de categorieën 'geloofsverdieping' en 'verbinding tus

sen geloof en leven'. Daarenboven moet men bedenken dat juist voor de 

24 

14 

15 

25 

21 

34 

29 

26 

47 

26 

19 

30 
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verwachting 'geloofsverdieping' in de codering niet is onderecheiden (en 

vaak ook niet kon worden onderscheiden) tussen traditionele en moderne 

vormen van geloofsverdieping. 

Ten aanzien van de drie in deze tabel vernielde verwachtingsoriBntaties 

is wederom de samenhang met de institutionele oriëntatie van veel min

der helang. De verwachting 'geloofsverdieping' wordt eigener beweging 

genoemd door 29$ van de institutionelen en door 22$ van de gematigd in-

stitutionelen. Voor de verwachting 'verbinding tussen geloof en leven' 

zijn de overeenkomstige percentages 18 en 21 en voor de verwachting 

'gerichtheid op de menselijke situatie/de wereld' 26 en 35· 

Verwachtingen met betrekking tot de vorm, opbouw of 'toon' van de preek, 

althans voorzover ze hij een open vraag naar voren zijn gebracht, va

riëren nauwelijks met de aard van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie, 

al is dit aspect niet onbelangrijk in de beleving van velen, getuige het 

feit dat 34$ van de antwoorden bij de open vraag naar de preekverwach-

tingen op deze aspecten (begrijpelijk/goed van opbouw, aansprekelijk, 

niet te lang, humaan, niet-autoritair) betrekking heeft. 

Voorzover men de nadruk legt op een praktische, bruikbare boodschap die 

concrete handreikingen biedt voor het leven (16$ van de ondervraagden), 

manifesteert zich evenmin een differentiatie naar godsdienstig-kerkelij

ke oriëntatie. Wèl is dat het geval waar de verwachtingen over de bruik

baarheid van de preek in algemene en vage termen worden gehouden (37$ 

van de ondervraagden). Antwoorden die tot die categorie moeten worden 

gerekend, komen meer voor bij de traditionele katholieken, namelijk bij 

43$ tegen 30$ bij de progressieve katholieken. Dit verschil vloeit naar 

onze overtuiging echter vooral voort uit het feit dat dergelijke onge

nuanceerde antwoorden naar verhouding meer zijn gegeven door personen 

met een lager opleidingsniveau, waaronder relatief meer traditioneel 

georiënteerde katholieken voorkomen. 

Dat de kerkgangers met een meer traditionele oriëntatie op drie van de 

vier onderscheiden interessedimensies een sterkere belangstelling ver-
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tonen, wil niet zeggen dat zij dus ook meer betekenis toekennen aan de 

preek in het kader van de kerkdienst. Integendeel, naarmate de kerkelij

ke binding en met name de institutionele oriëntatie afneemt, groeit die 

betekenis. Van hen die de sterkste institutionele oriëntatie vertonen 

acht 58$ andere elementen van de eredienst belangrijker dan de preek. 

Dit percentage daalt constant tot 36 voor degenen met de zwakste insti

tutionele oriëntatie (r = -.21). 

Een en ander blijkt ook uit de samenhang tussen de interessedunensies 

en het oordeel over de plaats van de preek in de kerkdienst. Van hen 

die de preek het belangrijkste deel van de eredienst noemen heeft 13?° 

een zeer grote belangstelling voor de dimensie 'transcendent ', tegen 

28% van hen die andere onderdelen van de kerkdienst belangrijker ach

ten dan de preek. Voor de meer uitgesproken diesseitige dimensie 'kerk 

en wereld' daarentegen zijn de overeenkomstige percentages 32 en 21. 

Een minder traditionele interesse-oriëntatie op de preek impliceert der

halve nog niet dat de kerkgangers de preek als traditionele vorm van 

verkondiging met meer zouden willen aanvaarden. Integendeel, juist zij 

die de nadruk leggen op een diesseitig gerichte verkondiging benadruk

ken de betekenis van de preek meer dan anderen. 

De hier gesignaleerde samenhang is in ons onderzoek weliswaar zwak, 

maar onmiskenbaar. Wij vermoeden dat een ruimer en beter op de dies

seitige verwachtingen afgestemd aanbod deze tendens onder de kerkbe

zoekers zou kunnen versterken en dat het onvoldoende tegemoetkomen aan 

die verwachtingen mede - zij het in geringe mate - een rol speelt in de 

afnemende kerkelijkheid van katholieken met een zwakke normatieve bin

ding aan de kerk. Voor deze laatste conclusie biedt met name de samen

hang tussen kerksheid en het oordeel over de plaats van de preek onder

steuning: van hen die zeggen op zondag altijd naar de kerk te gaan acht 

48$ de preek van minder belang dan andere delen van de kerkdienst; van 

hen die niet altijd gaan daarentegen 26$ (r = -.15). 

De beperkte analyse van de samenhang tussen de kerkelijke binding en de 

preekverwachtingen samenvattend, moet worden vastgesteld dat deze inder-
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daad, zij het gematigd aanwezig is. Met name geldt dat voor de verwach

tingen inzake thematiek en gerichtheid van de preek; vormaspecten verto

nen daarentegen geen of weinig variatie met uiteenlopende godsdienstig-

kerkelijke oriBntatiea. Een - vooral in normatief opzicht - traditione

le oriëntatie manifesteert zich sterker in jenseitige, transcendente ver

wachtingen en een meer progressieve oriöntatie meer in diesseitige, Ъіп-

nenwereldlijke verwachtingen. 

Het lijkt niet verantwoord in dit verband te stellen dat die uiteenlopen

de preekverwachtingen zonder meer zouden volgen uit een verschil in gode-

dienstig-kerkelijke oriëntatie. Men doet aan de samenhang meer recht door 

de preekverwachtingen te beschouwen als een element in een geheel van 

godsdienstig-kerkelijke oriëntaties die onderling verband hebben en waar

toe behalve de hier besproken elementen bijvoorbeeld ook behoren de op

vattingen over het priesterambt, de motivatie tot de deelname aan het 
21 ) 

katholiek onderwijs en de opvattingen over verzuiling '. 

Wel is duidelijk dat de onderzochte samenhang van de preekverwachtingen 

met de godsdienstig-kerkelijke oriöntatie zwakker is dan voor de zojuist 

genoemde onderwerpen. Alhoewel door het gebruik van niet geheel vergelijk

bare meettechnieken enig voorbehoud moet worden gemaakt, kan van dat ver

schil in sterkte van de samenhang een - althans gedeeltelijke - interpre

tatie worden gegeven. Dit onderzoek is beperkt tot kerkbezoekers, het 

kerkse deel van de katholieken. Men meg aannemen dat daarbinnen de ver

scheidenheid aan godsdienstige opvattingen en kerkbeelden geringer is dan 

onder de gehele katholieke populatie. Met andere woorden, een analyse 

van de opvattingen over de preek bij kerkse en niet- of minder kerkse 

katholieken tezamen zou meer verscheidenheid terzake en ook meer samen-
22) 

hang met de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie vertonen . 

De op basis van een kerkse steekproef gevonden relaties tussen preekver

wachtingen en godsdienstig-kerkelijke oriëntatie, manifesteren zich, zo

als is gebleken, dan ook vooral onder degenen met een meer extreme oriën

tatie. Er is, met andere woorden, onder de kerkgangers een grote midden

moot met een weinig pregnant (en wellicht ook weinig intensief) verwach-
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tingspatгоon die openstaat voor п vrij brede scala van thema's en strek

kingen. De nagenoeg altijd hoge percentages van wel geïnteresseerden voor 

de aan de ondervraagden voorgelegde uiteenlopende preekthema's wijzen daar 

op zichzelf al op . 

2.2.3 Maatschappelijke achtergronden 

Dat de predikant klaarblijkelijk bij een groot deel van zijn publiek een 

grote speelruimte heeft met betrekking tot thematiek en gerichtheid van 

zijn verkondiging, is een conclusie ontleend aan een momentele situatie. 

Er is gerede aanleiding voor de verwachting dat deze speelruimte geringer 

wordt. Het proces van groeiende pluriformiteit in de godsdienstige opvat

tingen onder katholieken zet zich immers voort in de richting van een 

afbrokkeling van de traditionele, volkskerkelijke opvattingen, alhoewel 

moet worden aangenomen dat het tempo waarin zich dit proces voltrekt, in 

de kring van de kerkse katholieken trager is, omdat daarbinnen al een 

vôôr-selectie is opgetreden. Deze verechrompeling van het aantal kerk

bezoekers is op zichzelf overigens aanleiding genoeg om te werken aan het 

creëren van alternatieve vormen van godsdienstige communicatie buiten de 

kerkdiensten. 

Ook voor de preek, of m ruimere zin de verkondiging als onderdeel van de 

kerkdienst, zal met de differentiële onBntatie van de aanwezigen meer en 

meer nacLrukkelijk gerekend moeten worden. Die conclusie dringt zich al op 

wanneer men de feitelijke ontwikkelingen in het kerkelijk leven overziet. 

De gegevens uit dit onderzoek bieden daarenboven een bevestiging van die 

conclusie; te meer als behalve op de betekenis van de godsdienstig-kerke-

lijke onöntatie van de preekverwachtingen ook enige aandacht wordt ge

schonken aan de betekenis van de factor leeftijd. 

In de appendix bij bijlage 4 wordt gewezen op de ook in dit onderzoek 

bestaande belangrijke samenhang tussen leeftijdsklassen en kerkelijke 

binding. De traditionele, volkskerkelijke instelling blijkt belangrijk 

meer typerend voor de oudere generatie. Aannemende dat deze relatie 

met in belangrijke mate wordt bepaald door ontwikkelingspsychologische 
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mechanismen, maar in hoofdzaak door maatschappelijke factoren - en wij 

zijn overtuigd van de juistheid van die assumptie -, dan zal de ontwik

keling m de richting van een vrijwilligheidskerk zonder twijfel met de 

tijd opschuiven naar de oudere generaties. 

Dit opschuifproces en daarmee de toenemende verkleining van de receptie

ve speelruimte liij de toehoorders van de preek verloopt derhalve in deze 

gedachtengang via de zich wijzigende godsdienstig-kerkelijke oriëntatie. 

Dit onderzoek bevestigt de juistheid van de veronderstelling echter 

slechts ten dele. Be verschillen in leeftijd blijken namelijk ook onaf

hankelijk van de invloed van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie een 

eigen bijdrage te leveren aan de aanwezige verscheidenheid in preekver-

wachtingen. Met andere woorden, jongeren tenderen, althans wat betreft 

de kerkgangers onder hen, ook ongeacht hun godsdienstig-kerkelijke oriën

tatie wat meer naar een diesseitig verwachtingspatroon met betrekking 

tot de preek. Weliswaar zijn de correlaties zwak als gevolg van het reeds 

gereleveerde feit dat deze tendens zich vooral beperkt tot de meer extre

me categorieën van de onderscheiden verwachtingsdimensies, maar het beeld 

is duidelijk 4'. 

Het gecombineerde effect van beide ten dele van elkaar onafhankelijke fac

toren is in de extreme gevallen aanzienlijk, zoals uit het onderstaande 

overzicht blijkt. 

Tabel 2.2.4 PERCENTAOES VAN HEN DIE (ZEER) STERK EK (ZEER) ZWAK SCOREN 
OP VIER IHTERESSEDIMENSIES VOOR EEH TWEETAL EXTREME COMBI
NATIES VAN DE GEGEVmS LEEFTIJD EN KERKELIJKE BINDING 

transcendent kerk en we- christelijke God is 
reld verantwoor- liefde 

delijkheid 
ster- zwak- ster- zwak- ster- zwak- ster- zwak
ker ker ker ker ker ker ker ker 

16-25 jarigen met 
een progressief/ 
gematigd institu- 25 61 52 32 16 70 36 61 
tionele kerkelij
ke binding 

65-jarigen en ou
deren met een 
traditioneel/in- 69 17 36 48 59 23 64 13 
stitutionele ker
kelijke binding 
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Andere persoonsgegevens dan leeftijd, i.e. geslacht, opleidingsniveau, 

beroepsklasse en urbanisatiegraad van de woongemeente Ъіідкеп in het al

gemeen niet of weinig een van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie en 

leeftijd onafhankelijke samenhang te vertonen met de vier dimensies van 

preekverwachtingen. De correlaties tussen deze persoonsgegevens en de 

preekverwachtingen moeten dan ook veel meer worden opgevat als een uit

vloeisel van een ongelijke spreiding van de onderscheiden typen van ker

kelijke "binding onder katholieken met een verschillend opleidingsniveau, 

een verschillend sociaal niveau en in kleinere of grotere woonkernen . 

Deze gegevens zijn weliswaar van belang voor het inzicht in achtergron

den van de uiteenlopende aard van de kerkelijke binding, maar leveren 

veel minder een eigen bijdrage aan de verscheidenheid in preekverwach

tingen. 

Samenvattend kan worden gezegd dat van de onderzochte variabelen de gods-

dienstig-kerkelijke oriëntatie de belangrijkste onafhankelijke samenhang 

vertoont met de preekverwachtingen, op de voet gevolgd door het gegeven 

leeftijd en dat andere maatschappelijke achtergronden in dit verband 

meer indirect van belang zijn 

Overigens zij nog eens herhaald dat de zojuist gegeven samenvattende con

clusie betrekking heeft op de relatieve betekenis van de onderscheiden 

achtergronden van de preekverwachtingen. De sterkte van de multiple samen

hang van enige persoonsgegevens met de scores op de interessedimensies is 

in absolute zin bescheiden en manifesteert zich vooral pas bij degenen die 
27) 

Binnen de schaal extreem hoog of laag scoren 

Deze beperkte analyse van de preekverwachtingen heeft zich vooral bepaald 

tot inhoudelijke aspecten. Vanuit het vermoeden dat vormaspecten minder 

zouden differentiëren naar de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie dan ande

re gegevens, hebben wij ons daarover nog sterker beperkt. Ten aanzien van 

deze vormaspecten is al eerder geconcludeerd dat zij niet of nauwelijks 

variëren met de aard van de kerkelijke binding. Ook voor de andere per

soonsgegevens die hiervoor werden gereleveerd, is van geen enkele syste

matische samenhang met de onderscheiden vormaspecten (goede vorm en op-
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bouw, oorspronkelijk, niet "te lang en humaan/niet autoritair) gebleken. 

Misschien is een open vraagstelling, zoals door ons ten aanzien van de 

vormaspecten gebruikt, niet de meest geschikte om tot zekere conclusies 

te komen , maar wij menen toch, gelet op de wel gebleken differentia

tie met thematische categorieën afgeleid uit dezelfde open vraagt ast 

deze conclusie een redelijke ondersteuning biedt voor de veronderstel

ling dat verwachtingen met betrekking tot de vorm veel meer dan thema

tische verwachtingen een algemene, niet typisch met bepaalde publiekca-

tegorieën samenhangende, gelding hebben. 
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2.3 Het oordeel over de preek in het algemeen 

2.3.1 Inleiding 

Dat niet alleen - en vanzelfsprekend - het preekaahbod verscheidenheid 

vertoont, maar ook aan de vraagzijde uiteenlopende verwachtingen bestaan 

over met name thematiek en gerichtheid van de preek, is in de voorgaande 

paragraaf empirisch bevestigd. 

Wanneer deze verscheidenheid van verwachtingen, zoals door ons geïnventa

riseerd, realiteitswaarde heeft - en we hebben met het oog daarop enige 

voorzorgen getroffen, zoals eerder is toegelicht - dan zou de beoorde

ling van de preek reeds op die grond eveneens verscheidenheid moeten ver

tonen. 

De bestanddelen van het aanbod die daarbij klaarblijkelijk voor bepaalde 

publiekcategorieën de beoordeling meer of minder beïnvloeden en aie ver

wijzen naar de aanwezige verscheidenheid in verwachtingen, komen in hoofd

stuk 3 aan de orde. 

Het is evenwel niet aan te nemen, dat de mate van parallelliteit tussen 

vraag en aanbod uitsluitend bepalend zou zijn voor het oordeel over de 

preek. Vooreerst niet, omdat de marge waarbuiten althans een aantal van 
29) 

de kerkgangers een preek niet meer als 'goed' kwalificeert, ruim is . 

De kritische drempelwaarde ligt met andere woorden nogal laag. Voorts 

speelt een rol dat de aandacht voor en perceptie van de preek vaak on

volledig is; de toehoorder oordeelt dan - gewild of ongewi]d - op grond 

van beperkte informatie. En tenslotte is van belang dat ook los van de 

min of meer bewuste verwachtingen psychische en sociale predisposities 

de beoordeling kunnen beïnvloeden. 

Fet is daarom nuttig de analyse van de preekbeoordeling niet alleen, en 

zelfs niet vooral, te fixeren op de (dis)congruentie tussen verwachtingen 

en aanbod maar ook aandacht te schenken aan andere factoren. In hoofd

stuk 3 zal dan ook worden ingegaan op de aandacht voor en herinnering 
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van de Ъеііи^ ічі рг к п op de betekenis van het beeld van de ' zender ' 

en in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal de relatieve positie van 

de preek te midden van andere vomen van godsdienstige communicatie aan 

de orde zijn. 

In deze paragraaf zal aandacht worden gegeven aan de godsdienstig-kerke-
31) 

lijke en maatschappelijke achtergronden van de preekbeoordeling en 

32 ) 
wel voor de preek in het algemeen . De overweging om de exploratie van 

deze achtergronden in eerste instantie te verrichten op het oordeel over 

de preek in het algemeen is al in de inleiding tot dit hoofdstuk toege

licht. Daarnaast zijn er nog enige technische redenen die voor een ge

splitste behandeling van het preekoordeel pleiten: op de eerste plaats 

menen wij dat zó de attitude-bepalende werking van de onderzochte achter

grondvariabelen beter tot zijn recht komt, dan wanneer de beoordeling 

van de beluisterde preek als eenmalig en gecompliceerd samenstel van ele

menten tot uitgangspunt zou worden genomen. Bevestiging van de juistheid 

van deze veronderstelling is ons inziens te vinden in de als regel ster

kere correlaties van deze achtergrondvariabelen met het algemene preek

oordeel in vergelijking met die met het oordeel over de beluisterde preek. 

Voorts biedt een abstractie van het bijzondere karakter van de 25 ver

schillende preken het voordeel dat de samenhang van de achtergronden met 

de preekwaardering in zoverre meer genuanceerd kan zijn, dat niet over

wegend met samenvattende oorrelatiecoëfficiënten behoeft te worden ge

werkt; een beperking tot twee of drie variabelen laat namelijk een ta

belopstelling bij een steekproefgrootte van 1231 respondenten toe. Ten 

derde kan het van belang zijn, dat een eventueel ongelijke verdeling 

van de ondervraagde toehoorders over de onderscheiden preektypen en 

preekkenmerken door het hanteren van een meer algemene beoordelingscate

gorie minder invloed heeft op de vast te stellen betekenis van de achter

grondvariabelen voor de preekbeoordeling 

2.3.2 Godsdienstig-kerkelijke achtergronden 

Het algemene oordeel over de preek is bij het merendeel van de ondervraag

den bepaald gunstig; 13% kwalificeert ze als zeer goed, 48% als goed, ter-
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wijl Blechts 5^ het oordeel 'slecht' afgeeft; 2$ heeft geen mening' .34) 

Deze algemene preekwaardering varieert vrij sterk en systematisch met de 

aard van de kerkelijke binding, zoals in tabel 2.3.1 blijkt (r = .34). 

Tabel 2.3.1 WAARDERING VOOR DE PREEK IN HET ALGEMEEN NAAR TYPEN VAN KER
KELIJKE BINDING 

waardering 

zeer ^ slecht totaal gem. waar
goed dering 35) 

traditioneel/institutioneel 

traditioneel/gematigd institu
tioneel 

gematigd progressief/institutio
neel 

gematigd progressief/gematigd 
institutioneel 

progressief/institutioneel 

progressief/gematigd institu
tioneel 

totaal 

23 59 15 2 1 100( 301) 2.00 

12 60 21 6 1 100( 171) 2.25 

12 49 30 7 2 100( 235) 2.37 

8 49 27 11 5 100( 202) 2.55 

9 36 29 14 12 100( 153) 2.86 

12 26 29 19 14 ioo( 145) 2.96 

14 48 24 9 5 100(1207) 2.42 

Gamma = .35 

Sprekender nog wordt het beeld als men de twee gunstigste beoordelmgscate-

gorieön samen neemt; dan daalt de gunstige waardering van 8?$ voor de tra-

ditioneel/institutionelen via 72, 61, 3? en 45$ tot 38$ voor de oro-

gressief/gematigd institutlonelen. Uit deze consequent dalende reeks is 00K 

af te lelden dat het gegeven institutionele godsdienstig-kerkelijke oriën

tatie een eigen bijdrage levert, zij het belangrijk zwakker dan de norma

tieve oriëntatie . 

De hier aangeduide samenhang wijst erop dat het preekaanbod in het alge

meen beter aansluit bij de verwachtingen van de traditionele katholieken 

dan bij die van de meer vrijzinnig georiönteerde kerkgangers. Herhaalde 

kennisname van het onderzochte preekmatenaal bevestigt in ieder geval 
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dât het overgrote deel van de 25 preken op bepaalde peildata tot het tra

ditionele preektype behoort, hetgeen ook weerspiegeld wordt in het feit 

dat in het overzicht van preekkenmerken aan het einde van bijlage 3 elechts 

acht preken zijn ingedeeld onder het hoofd 'diesseitige gerichtheid' en 
37 ) slechts drie preken een meer uitgesproken 'confrontatiekarakter' hebben . 

Toch blijkt de oorzaak van een hogere preekwaardering bij de meer traditio

nele kerkgangers met uitsluitend toegeschreven te kunnen worden aan het 

klaarblijkelijk overwegend traditionele aanbod. In paragraaf 2 van hoofd

stuk 3 wordt er namelijk op gewezen dat ook preken met kenmerken die min

der m overeenstemming moeten worden geacht met het verwachtingspatroon 

van de traditionele katholieken, van hen niet zelden toch een gelijke of 

zelfs hogere waardering krijgen dan van de meer progressieve kerkgangers. 

Zo is de gemiddelde waardering voor preken met een sterk diesseitige ge

richtheid bij de traditioneel/institutionele kerkgangers met 1.87 aanzien

lijk hoger dan bij de progressief/gematigd institutionelen met gemiddeld 

2.62. Dit verschijnsel wijst er naar onze mening op, dat de speelruimte 

waarbinnen een preek door de meer traditionelen nog in gunstige zin wordt 

beoordeeld, ruimer is dan bij de progressieven. Anders gezegd, alhoewel 

de traditionele kerkgangers in hun preekvoorkeuren eveneens meer traditio

nele accenten vertonen (zoals in de vorige paragraaf is besproken), staan 

zij minder afwijzend tegenover een van die voorkeursaccenten afwijkend 

preekaanbod dan bij de progressieven het geval is. Een dergelijke grotere 

receptieve speelruimte past ook wel bij het ideaal-typische beeld dat 

Schreuder van de volkskerkelijke katholiek heeft geschetst en bij de 

daarbij behorende beeldvorming over de priester als ' drager van de sociaal-

ethische traditie ' die op autoritaire wijze de normen van de groep dient 

en aan wie de gelovigen zich vol vertrouwen en ontzag overgeven . In die 

optiek is er ean grotere bereidheid om te aanvaarden en goed te dunken wat 

de officiële ambtsdrager als representant van de kerk te zeggen heeft, zo

wel uit ontzag voor de autoriteit en deskundigheid van de verkondiger als 

vanuit een houding van welwillendheid ten opzichte van de ambtsdrager. 

Anders ligt het bij de kritisch geëngageerde gelovige bij wie volgens 

Schreuder meer het verwachtingsbeeld leeft van de priester als 'profeet ', 

als degene die de wereld op relevante wijze religieus noet duiden en inspi-
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reren. In die rolopvatting is er een nadrukkelijke en meer exclusieve ac

centuering van een levensnabije, diesseitige verkondiging. Het vanzelf

sprekende respect voor de autoriteit ontbreekt; de optiek is die van een 

vrijwilligheidskerk. De beoordeling van de ambtsdrager vindt plaats vol

gens meer individuele maatstaven. Bij een dergelijk ajiibtsbeeld is er ook 

minder bereidheid om de ambtsdrager en zijn ambtsvervulling a priori wel

willend te beoordelen. 

Een andere indicatie voor het bestaan van differentiële drempelwaarden bij 

de beoordeling van preken voor kerkgangers met een meer en minder sterke 

kerkelijke binding bieden de gegevens uit de navolgende tabel, waarin 

steeds de gemiddelde algemene preekwaardering is vernield voor de sterkst 

en zwakst geïnteresseerden op de vier in de vorige paragraaf besproken 

interessedimensies, onderscheiden naar de zes typen van godsdienstig-ker-

kelijke oriëntatie. 

Tabel 2.3.2 DE GEMIDDELDE WAARDERINCi3^ VOOR DE PREEK IH HET ALGEMEEN' 
BIJ EEM STERKE OP ZWAKKE INTERESSE VOOR VIER DIMENSIES, 
PER TYPE VAN GODSDIEHSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

transcendent kerk en wereld christelijke God is liefde 
verantwoor
delijkheid 

sterk zwak sterk zwak sterk zwak sterk zwak 

godsdienstig-
kerkelijke 
oriëntatie 

traditioneel/ 
institutioneel 

traditioneel/ 
gematigd in
stitutioneel 

gematigd pro
gressief/in
stitutioneel 

gematig pro-
gre s sιe f/gema— 
tigd institu

tioneel 

progressief/ 

in stitutloneel 

progressief/ 
gematigd in
stitutioneel 

totaal 

1.92 2.27 

2.36 2.58 

2.07 2.70 

2.28 2.65 

2.78 3.01 

2.33 3.22 

2.13 2.84 

1.80 2.07 

2.18 2.28 

2.10 2.28 

2.65 2.51 

2.93 2.86 

З.50 2.61 

2.48 2.3b 

I.90 2.O6 

2.17 2.36 

2.24 2.5З 

2.37 2.71 

2.81 2.89 

2.84 3.06 

2.26 2.63 

2.00 2.13 

2.3J ¿.55 

2.5O 2.61 

2.І0 2.48 

2.67 3.12 

2.9O 3.28 

2.44 2.77 
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Aaimemende dat het preekaanbod voor de ondervraagde kerkgangers ook in het 

algemeen overwegend traditioneel is, zou men mogen verwachten, dat hij een 

zwakke interesse voor transcendente preken de algemene beoordeling onder 

traditioneel/institutionelen belangrijk lager is dan bij een sterke inte

resse voor dergelijke preken. Mutatis mutandis is deze redenering van toe-

39) 

passing op de drie overige interessedimensies . De desbetreffende gemid

delden vertonen echter bijna steeds een gering verschil . Bovendien 

blijkt, dat ongeacht de aanwezige verschillen in interessen de algemene 

preekwaardenng steeds - en sterker - daalt, naarmate de kerkelijke bin

ding zwakker is. Opmerkelijk is ook dat voor de twee dimensies die het 

duidelijkst betrekking hebben op het onderscheid jenseitig-diesseitig 

('transcendent' en 'kerk en wereld') de verschillen m gemiddelde waarde

ring bij variatie m interessen voor progressief/gematigd institutionele 

kerkgangers het grootste zijn, hetgeen er ons inziens op wijst dat daar 

het aanbod nadrukkelijker een rol speelt in de beoordeling. 

Vooruitlopend op een nadere analyse van deze differentiële speelruimte 

in het volgende hoofdstuk geven de bovenstaande constateringen ons aan

leiding tot de conclusie dat de preekwaardenng niet zonder meer de re

sultante is van een toetsing van het aanbod aan de verwachtingen, maar 

dat daarbij de aard van de godsdienstig-kerkelijke betrokkenheid een niet 

onbelangrijke rol speelt; dit niet slechts in die zin dat deze van belang 

is voor de strekking van de - vooral materiële - preekverwachtmgen (zoals 

in paragraaf 2 van dit hoofdstuk is vastgesteld), maar ook doordat deze 

onafhankelijk van die verwachtingen de preekwaardenng beïnvloedt. Bij 

een goeddeels traditioneel preekaanbod resulteert dat in versterkte mate 

in een gunstiger preekbeoordelmg door de sterker kerkelijk gebondenen, 

doch zelfs indien dat aanbod goeddeels niet traditioneel zou zijn, mag 

verwacht worden dat de preekwaardenng m die kring tenminste niet lager 

zou zijn dan bij de met-traditioneel georiënteerde kerkgangers. 

Het hier beschreven verschijnsel zal zich in overeenkomstige z m ook wel 

voordoen ten aanzien van andere onderwerpen dan de preek. Het is aanne

melijk dat een sterke gehechtheid aan een politieke partij er toe bij

draagt dat de beoordeling van het gevoerde beleid milder is dan bij kie-
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zers met een geringere betrokkenheid, ook al zouden ÏJIJ personen met een 

verschillende gehechtheid de concrete politieke desiderata gelijk zijn. 

Anders gezegd, de betreffende partij kan zich ten opzichte van zijn kem 

van sympathisanten meer permitteren dan ten opzichte van zijn marginale 

kiezers, zonder die sympathie en stemmen te verliezen. Een nauwkeurige 

marktverkenning van de politieke denkbeelden onder de kiezers, gekoppeld 

aan een toetsing van die denkbeelden aan het gevoerde beleid is dan ook 

alleen al op die grond geen toereikende basis voor de verklaring van de 

'floating vote ' of ал het ontbreken daaivan. 

De gegevens uit ons onderzoek bieden geen of onvoldoende mogelijkheden 

tot een empirische onderbouwing van een interpretatie van het verschijn

sel van de differentiële drempelwaarden in de preekbeoordeling, zodat de 

navolgende poging tot interpretatie een hypothetisch karakter heeft. 

Een viertal interpretaties zijn m dit verband te noemen, die bovendien 

nog m verschillende combinaties kunnen optreden. 

De eerste is die dat de grotere speelruimte in de beoordeling voortvloeit 

uit een ruimer geheel van verwachtingen. Onze analyse van de variaties in 

preekverwachtmgen biedt voor die veronderstelling enige contra-indicaties 

De tweede interpretatie houdt in, dat de intensiteit van de verwachtingen 

varieert bij de onderscheiden categorieën van kerkgangers, vooral in die 

zin dat het ontbreken van interesse voor een bepaald type preken bij de 

traditioneel georiënteerde kerkgangers minder effect heeft отз de waarde

ring van het aanbod dan voor progressief geonënteerden. Alhoewel voor 

deze veronderstelling geen indicaties bestaan, is het toch wel mogelijk 

dat de verbalisering van de preekverwachtmgen bij de eerstgenoemden meer 

is ingegeven door een daar aanwezige perceptie van ' social desirability ' 

dan bij de minder door volkskerkelijke trekken gekenmerkte katholieken, 

zeker waar het bij deze categorie blijkens hun kerksheid niet om sterk 

indifferente gelovigen gaat. 
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Een derde interpretatie kan worden gevonden in wat genoemd kan worden een 

verschil in voorgegeven welwillendheid. Men kan namelijk veronderGtellen 

dat bij het traditionele type van katholieken de kerk meer crediet geniet. 

Dat grotere crediet zou ook bij een niet of in verminderde mate voldoen 

aan bestaande preekverwachtingen veel minder resulteren in een dienover-

eenkometig lagere waardering. Omgekeerd zou het geringere crediet bij de 

kritisch-geëngageerde kerkgangers de preekbeoordeling dan m ongunstige 

z m beïnvloeden. Als deze veronderstelling juist is, dan zou men voor het 

hanteren van meer objectieve waarderingsgegevens steeds de gegeven waar

dering met een - overigens met vast te stellen - coefficient moeten cor

rigeren . 

Tenslotte is het mogelijk dat de verschillen in waardering worden beïn

vloed door het verschijnsel van de selectieve evaluatie. Dat wil zeggen, 

dat de volkskerkelijken vanuit hun minder cntische houding tegenover 

de kerk meer dan de progressieve kerkgangers geneigd zijn hun preekbeoor

deling te baseren op die aspecten die congrueren met hun verwachtingen dan 

op de met die verwachtingen discongruente elementen. Deze selectieve eva

luatie kan worden versterkt door een voorafgaande selectieve aandacht en 

selectieve perceptie . 

Van de hier genoemde verklaringen achten wij met name de laatste drie alle 

plausibel. Een combinatie van deze drie factoren lijkt ons het meest waar

schijnlijk, doch over de sterkte van die factoren afzonderlijk is geen ge

fundeerde uitspraak mogelijk. 

Hoe het ook zij, in het voorafgaande is wel gebleken dat de betekenis van 

de factor godsdienstig-kerkelijke onöntatie voor de preekwaardenng, ook 

ongeacht de samenhang daarvan met de aard van de preekverwachtingen, van 

meer betekenis is dan de preekverwachtingen op zichzelf . Dat deze fac

tor verhoudingsgewijs zo belangrijk is, vloeit ons inziens mede voort uit 

het vaak weinig bewuste, weinig nadrukkelijke en weinig intense karakter 

van de denkbeelden en verlangens inzake de verkondiging, een punt dat al 

m de tweede paragraaf van dit hoofdstuk werd gereleveerd. 
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Bij het overheersend traditionele preekaanhod draagt de godsdienstig-ker-

kelijke oriëntatie er dan ook belangrijk toe bij dat de waardering van de 

preek gemiddeld belangrijk ongunstiger is onder de progressieve en minder 

institutionele kerkgangers. Behalve uit tabel 2.3.2 is dat af te leiden uit 

de navolgende tabel waarin de gemiddelde algemene preekwaardering is ver

meld per eerste voorkeur uit een zevental voorgelegde preekdoeleinden 

voor elk van de zes typen van godsdienstig-kerkelijke oriëntatie. 

Tabel 2.3.3 DE GEMIDDELDE WAARDERING VOOR DE PREEK IN HET ALGEMEEN PER 
EERSTE VOORKEUR UIT EEH ZEVEMTAL PREEKDOELEINDEN, VOOR ELK 
VAN DE TYPEN VAN GODSDIENSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

tradit./ progr./gem. 
instit. * instit. totaal 

1. De toehoorders de leer 
van de kerk uitleggen, 
zodat men weet waaraan 2.04 2.32 2.17 2.42 2.45 2.20 2.19(30?) 
men zich als christen 
te houden heeft 

2. Gods geboden uitleggen 
met het oog op een fat- ^ 2>22 2_48 2>o8 ^ 2>62 2.19(164) 
ΞΟΘΠΧΙ JK 6ti recnxscna

-

pen leven 

3. De mensen hulp, troost
 2

 2.49(110) 
en levensmoed geven

 ч
 ' 

4. Oproepen tot geloof aan 
de Verlosser en tot be- 1.77 2.00 2.17 4-00 2.69 2.88 2.25( 79) 
kermg 

5. Ingaan op de problemen 
van de toehoorders en 
hen helpen in het Ie- 2.43 2.30 2.66 2.74 2.97 3.20 2.8o(l57) 
ven van alle dag als 
een christen te leven 

6. De mensen op te wekken 

hun verantwoordelijk-
 6 б б

 2.54(185) 

heid waar te maken voor ' ^ ' J J ч •" 
de wereld 

7. De geestelijke rijkdom 
van het christelijk I.96 2.00 2.52 2.56 3.16 3.32 2.63(194) 
geloof toelichten 

totaal 2.00 2.25 2.37 2.55 2.86 2.96 2.42(1196) 



-96-

Bat de preekwaardering in zo belangrijke mate afhankelijk is van de reli

gieus-kerkelijke positie van de gelovigen brengt one tot een wat paradoxa

le conclusie. Uit de vôôr-wetenechappelijke ervaring en uit ander onder

zoek ' is bekend, dat het proces van toenemende onkerksheid zich in bij

zondere mate voltrekt onder de progressief-vrijzinnige katholieken. Het 

aandeel van de rechtzinnig-traditionele gelovigen onder de kerkgangers 

neemt derhalve toe, al wordt het anderzijds ook weer wat verkleind door

dat ook aan de traditionele katholieken de klimaatveranderingen in het 

godsdienstig-kerkelijk denken niet voorbijgaan. Vergelijkenderwijs ech

ter, zal het aandeel van de categorie traditionalisten onder de kerkse 

gelovigen toenemen. Alhoewel het effect van deze ontwikkelingen op de 

preekwaardering niet nauwkeurig is te bepalen, mag toch worden aangenomen 

dat de preekwaardering onder de kerkgangers in de loop der jaren als ge

volg van de toenemende onkerksheid met sterk afneemt, wellicht zelfs toe

neemt , wanneer het preekaanbod in voldoende mate wordt aangepast aan de 

verzwakking van de volkskerkelijke, traditionele mentaliteit bij de ksrk-

gangers. 

Paradoxaal is deze conclusie inzoverre zulks impliceert dat de zo vaak uit

gesproken kritiek op en het onbehagen met de hedendaagse verkondiging, 

zich met of in verminderde mate manifesteert onder de kerkgangers, doch 

vooral bij de met-meer kerksen of minder kerksen. Onder bepaalde omstan

digheden is het zelfs mogelijk dat een toenemend onbehagen bij de predi

kanten дη bij het katholieke volksdeel aln geheel gelijk opgaat met een 

toenemende tevredenheid met de prediking onder de kerkgangers. 

De paradox zou nog kunnen worden vergroot, namelijk dan als de predikanten 

in grote getale zouden tegemoet komen aan de roep om ' eigentijdse verkon

diging' bij een publiek dat daaraan geen grote behoefte heeft. De waarde

ring voor de preken zou aldus kunnen dalen naarmate ze meer eigentijds 

wordt. Het effect op de waardering zou overigens waarschijnlijk van be

scheiden omvang zijn, omdat immers is gebleken dat de receptieve speel

ruimte bij de traditionele kerkgangers vrij groot is. 
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De hier geschetste paradox verwijst naar het dilemma waarvoor de kerke

lijke verkondiging is gesteld: het tegemoet komen aan de verkondigingsbe-

hoeften van de progressieve katholieken kan een belangrijk deel van hen 

met meer bereiken, terwijl het voldoen aan de verwachtingen van de ortho

doxe gelovigen er toe bijdraagt de meer vrijzinnigen uit de kerk te ' ja

gen ' en zeker ook niet zelden zal indruisen tegen de persoonlijke denk

beelden van de predikant. 

Een uitweg uit het dilemma binnen het kerkgebouw is dan ook slechts in be

perkte z m te vinden, hoewel de mogelijkheden daartoe nog onvoldoende en 

te weinig systematisch zijn beproefd en benut. Een verder doorgevoerde 

pluriformiteit van de verkondiging, een beter benutten van alternatieve 

presentatiewijzen, het beproeven van een andere opzet van de woorddienst, 

het betrekken van de gelovigen in themakeuze alsmede het voorzien in res-

ponsemogelijkheden van de kant van het publiek ontbreken te vaak of krij

gen door hun eenmaligheid te zeer een ' stuntkarakter '. 

De uitweg zal in belangrijke mate ook gezocht moeten worden buiten de 

kerkdienst en buiten het kerkgebouw. Pogingen daartoe zijn gaande. Gespreks

groepen en het benutten van radio en televisie zijn daarvan de meest op de 

voorgrond tredende exponenten. De godsdienstige publicaties verschijnen 

met een zeer grote frequentie. De balans van die buitenkerkelijke verkon

diging in de ruime zin van het woord is echter nog niet echt opgemaakt. 

Gelet op de frequentie en de grootte van het bereik is het medium tele

visie zonder twijfel de belangrijkste van de zojuist genoemde mogelijkhe

den. Of tot dat bereik ook en vooral behoren de met-meer kerksen is aan 

twijfel onderhevig. In de volgende paragraaf komen wij op de positie van 

de preek te midden van alternatieve vormen van godsdienstige communicatie 

nog terug. 

De analyse van de godsdienstig-kerkelijke achtergronden in deze paragraaf 

heeft zich tot dusverre geconcentreerd op het belang van het gegeven gods

dienst ig-kerkelijke oriëntatie voor de algemene preekwaardenng. Naast dit 

gegeven en dat van de eveneens besproken betekenis van de preekverwachtin-

gen is nog een derde factor in dit verband van gewicht, namelijk de indi-
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catie voor de door de respondenten ervaren spanning tussen geloof en leven. 

Van een verkondiging die aan haar doel Ъeantмooгdt, mag onder meer worden 

verwacht dat zij handreikingen loiedt voor het overbruggen van de afstand 

tussen geloof en leven. Juist daar waar de spanning meer wordt ervaren 

ligt er een bijzondere opdracht voor de verkondiging tot wat Festinger in 

44) 
zijn theorie der cognitieve dissonantie noemt 'release from tension' 

Die spanning nu blijkt te meer te worden gevoeld naarmate de kerkelijke 

binding zwaJcker is en juist daar is de preekwaardering relatief laag. 

Klaarblijkelijk kan het vigerende preekaanbod niet voldoende tegemoet ko

men aan die behoefte tot overbrugging van die spanning, zomin als ze bij 

machte is m de kring van traditionele kerkgangers bij te dragen tot be

wustwording van die spanningsverhouding of op zijn minst van de verschil

len tussen norm en feitelijkheid. 

Het ervaren van een spanningsverhouding is echter niet volledig te herlei

den tot de godsdienstig-kerkelijke positie. Het levert tevens een met te 

verwaarlozen zelfstandige bijdrage aan de preekwaardering, zoals tabel 

2.3.5 laat zien en zoals samenvattend uit de desbetreffende correlatie-

coëfficiënt is af te lelden. De correlaties tussen dit spanningsgegeven 

en de algemene preekwaardering (r = .28) bedraagt namelijk bij uitschake

ling van het effect van het gegeven godsdienstig-kerkelijke oriëntatie 

.1846). 

Tabel 2.3.5 DE GEMIDDELDE ALGEMENE PREEKWAARDERING NAAR DE MATE VAN ER
VAREN SPANNING TUSSEN GELOOF EN LEVEN VOOR ELK VAN DE TYPEN 
VAN OODSDIENSriG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 47) 

geen matige meer totaal 
spanning spanning spanning 

traditioneel/institutioneel 

traditioneel/gematigd institutio
neel 

gematigd progressief/institutioneel 

gemat ig progressief /gematigd insti
tutioneel 

progressief/institutioneel 

progressief/gematigd institutioneel 

totaal 

1.95 

2.16 

2.28 

2.56 

2.54 

2.66 

2.26 

2.24 

2.64 

2.76 

2.44 

3.20 

3.05 

2.75 

3.00 

2.00 

2.40 

2.76 

3.37 

3.35 

3.09 

2.00 

2.25 

2.37 

2.55 

2.86 

2.96 

2.42 



-99-

2.3.3 Het belang van enige Ъеоогаеііпевавресіеп 

Drie van de in paragraaf 2.3-2 behandelde factoren (te weten godsdienstig-

kerkelijke onöntatie, spanning geloof-leven an transcendente preekinteres-

в ), onderling tot op zekere hoogte sanienhangend , dragen, zo is geble

ken, in niet onaanzienlijke mate bij tot de bij de ondervraagde kerkgangers 

aanwezige waardering voor de preek in het algemeen. Bij een voor de preek-

waardering gunstige combinatie van deze drie factoren ligt het percentage 

kwalificaties zeer goed of goed rond de 90 en bij de meest ongunstige com

binatie tegen de 20™'. 

De vraag rijst nu of deze waardering nog nuances vertoont op enige specia

le aspecten die in het algemene preekaanbod zijn te onderscheiden, of lie

ver, door de kerkgangers worden onderscheiden. Om hierover uitsluitsel te 

krijgen is aan de ondervraagden een achttiental vragen voorgelegd die be

trekking hebben op allerlei waarderingsaspecten. In paragraaf 5 van bijla

ge 4 is uiteengezet hoe aan de hand van factoranalyse uit de antwoorden 

op deze 18 vragen een drietal factordimensies zijn afgeleid, die achter

eenvolgens zijn benoemd als 'boeiend', •aangenaam' en 'geloofwaardig'. 

Daarmee zijn onzes inziens drie gewichtige aspecten van de waardering onder

kend, namelijk het belangstelling wekkende, aansprekelijke en bruikbare 

in de dimensie 'boeiend' (samengesteld uit de aspecten interessant, prak

tisch, levensecht, wakker schuddend en niet te vroom), het aangename xa-

ralcter van de 'toon' van de preken (tot uitdrukking komend in de aspec

ten bescheiden, vriendelijk, gedistancieerd en tolerant), en tenslotte de 

overtuigingskracht (geïndiceerd door de termen overtuigend, geloofwaardig 

en zeker). Een vierde door ons beoogde dimensie inzake de vorm van de 

preek kon niet door een uit meer dan één aspect bestaande factordimensie 

worden afgeleid, reden waarom daarvoor het gegeven 'niet gecompliceerd' 

als enkelvoudige indicatie is gebruikt (benoemd als 'helder'). 

Bij een enigszins genuanceerde evaluatie van het preekaanbod zou het moge

lijk zijn dat de beoordelingen op deze vier aspecten zouden uiteenlopen . 

Met uitzondering van het vormgegeven 'helder' blijkt deze nuancering in 

de beoordeling slechts op beperkte schaal te bestaan zoals uit het onder

staande overzicht van correlatiecoBfficiënten blijkt. 
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BEOORDELING VAN DE PREKEN IN HET ALGEMEEN: 
ONDERLINGE SAMENHANG DER ASPECTEN 

algemene boeiend aangenaam geloof- helder 
waardering waardig 

algemene waardering 

boeiend 

aaiigenaam 

geloofwaardig 

Met name is er een sterke samenhang tussen de heoordelingsdimensies 

'boeiend', 'aangenaam' en 'geloofwaardig' . Zij die behoren tot de meest 

positieve scoreklaese op de dimensie 'boeiend', behoren voor 61% ook tot 

de meest positieve scoreklasse op de dimensie 'aangenaam' en voor 83$ tot 

de overeenkomstige klasse van de dimensie 'geloofwaardig'. Van hen die het 

meest positief scoren op de dimensie 'aangenaam' scoort 84% eveneens het 

meest positief op de dimensie 'geloofwaardig'. 

Veel minder sterk is de samenhang van het vormgegeven 'helderheid' met de 

drie dimensies 'boeiend', 'aangenaam' en 'geloofwaardig'. Deze meer afzon

derlijke positie van het gegeven 'helderheid' temidden van de onderschei

den beoordelingsnuances manifesteert zich eveneens in de samenhang met de 

totaalwaardering van de preek in het algemeen. In vergelijking met de drie 

andere blijft het ver achter in de sterkte van de correlatie met die to

taalwaardering (r = .13). Van deze drie is het aspect 'boeiend' stellig 

het belangrijkste voor de totaalwaardering (r = .62), het wordt gevolgd 

door het aspect 'geloofwaardig' (r = .48) en vervolgens door het aspect 

'aangenaam' (r = .36) . 

Uit de partiële correlatiecoëfficiënten van de vier aspecten met de to

taalwaardering blijkt bovendien, dat, onder uitschakeling van de bijdra

ge van steeds de drie overige, het aspect 'boeiend' de enige factor van 

betekenis is voor de verklaring van de totaalwaardering te midden van 
53) deze vier . 

' " " " " - ^ - - ^ . 6 2 

^ ^ ^ - ^ . 

.36 
^ ^ 4 8 

^ 

.48 

.61 

^ 5 6 

.13 

.26 

.24 

Alhoewel de hier onderscheiden nuances stellig onvolledig zijn, menen wij 
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toch te mogen zeggen, dat dit aspect van zich aangesproken weten, het als 

boeiend gepercipieerde karakter van de preken als sterk overheersende 

toetssteen voor de preekwaardering de beoordeling van andere nuances in 

gunstige of ongunstige richting kleurt alnaargelang het aangesproken zijn. 

Eerder, in paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk, werd geconcludeerd dat de preek

waardering in belangrijke mate, ten dele ook onafhankelijk van het aanbod, 

wordt beïnvloed door de aard van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie. Van

uit een aldus positioneel bepaalde predispositie ten opzichte van het vi

gerende - in de Bondsrepubliek waarschijnlijk overheersend traditionele -

preekaanbod is het begrijpelijk dat dit aangesproken willen of niet- willen 

worden door de preek een zo dominerende factor is in de preekwaardering ' 

dat het de beoordeling van andere aspecten beïnvloedt. 

2.3.4 Maatschappelijke achtergronden 

In paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk werd vastgesteld dat van de door ons 

onderzochte maatschappelijke posities slechts de variabele leeftijd een 

eigen, onafhankelijke bijdrage van belang levert aan de verscheidenheid 

in preekverwachtingen, naast het feit dat ook de verscheidenheid in gods

dienstig-kerkelijke oriëntatie nauw verband houdt met de leeftijdsver

schillen55^. 

Nu lijkt vooralsnog de betekenis van - vooral de thematische, materiële -

preekverwachtingen voor de preekwaardering niet bijzonder groot, gelet op 

de overheersende plaats van de factor godsdienstig-kerkelijke oriëntatie 

(waarmee overigens de preekverwachtingen samenhangen), zoals eerder werd 

vastgesteld, maar het is, gelet op de zojuist vermelde betekenis van de 

factor leeftijd voor de preekverwachtingen, te verwachten dat dit gegeven 

onder de verschillende maatschappelijke variabelen eveneens een bijzonde

re betekenis heeft voor de algemene preekwaardering. 

Dat vermoeden wordt in deze analyse bevestigd. Van de onderzochte maat

schappelijke posities vertoont het gegeven leeftijd de sterkste samen

hang met de waardering van de preek in het algemeen, met een r—correla-



-102-

tie van -.27 (dat wil zeggen, hoe ouder, hoe hoger de waardering is). De

tails van die samenhwig zijn af te lezen uit tabel 2.3.10. 

Tabel 2.3.10 

16 - 25 jaar 

25 - 35 jaar 

35 - 45 jaar 

45 - 55 jaar 

55 - 65 jaar 

DE WAARDERING 
KLASSE 

65 jaar en ouder 

totaal 

Gajrnna = -.29 

zeer -
goed 

6 

9 
14 

15 

17 

19 

13 

32 

43 

52 

47 

54 

60 

48 

VAN DE 

35 

27 

23 

27 

21 

14 

25 

PREEK 

-•> 

17 

12 

6 

7 

5 

7 

9 

IN HET 

slecht 

10 

9 
5 
4 

3 

-

5 

ALGEMEEN PEI 

totaal 

100 ( 176) 

100 ( 192) 

100 ( 215) 

100 ( 222) 

100 ( 203) 

100 ( 194) 

100 (1202) 

[ LEEFTIJDS-

gemiddelde 
waardering 

2.94 

2.69 

2.34 

2.36 

2.21 

2.08 

2.43 

Andere maatschappelijke achtergronden zijn in vergelijking daarmee van 

minder belang, hetgeen moge blijken uit de onderstaande staat waarin 

steeds het percentage ondervraagden met een zeer goede of goede algeme

ne preekwaardering en de gemiddelde algemene preelcwaardering zijn ver

meld voor enige publiekcategorieën. 

De in tabel 2.3·11 vermelde gegevens met betrekking tot de relatie tus

sen algemene preekwaardering en maatschappelijke achtergronden vertonen 

in hun tendensen een grote overeenkomst met die voor de relatie tussen 

de kerkelijke binding en de maatschappelijke achtergronden, zodat van

zelfsprekend de uitschakeling van de samenhang tussen kerkelijke bin

ding en maatschappelijke posities resulteert in veel zwakkere partiële 

correlaties tussen algemene preekwaardering en gegevens als leeftijd, 
1 л 56) opleiding enz. . 
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ТаЪеІ 2.3.11 НЕТ PERCENTAGE ONDERVRAAGDÍM DAT DE PREEK IN HET ALGEMEEN 
WAARDEERT ALS (ZEER) GOED EH DE GEMIDDELDE WAARDERING VOOR 
EWIGE CATEGORIEËN VAN ONDERVRAAGDEN 

percentage met gemiddelde 
zeer goed of algemene 
goed preekwaar-

mannen 

vrouwen 

alleen lagere school 

middelbaar onderwijs 

hogeschool/universiteit 

hogere beroepen 

middelbaar personeel 

zelfstandige middenstand 

zelfstandige agrariërs 

lager personeel 

geschoolde arbeiders 

ongeschoolde arbeiders 

agrarisch platteland 

middelgrote stad 

zeer grote stad 

30-50$ katholieken m de woongemeente 

80$ of meer katholieken in de woonge
meente 

totaal steekproef 

59 

65 

72 

60 

49 

52 

55 

75 

74 

64 

65 

69 

71 

65 

57 

57 

67 

62 

dering 

2.49 

2.35 

2.21 

2.46 

2.74 

2.68 

2.56 

2.27 

2.23 

2.36 

2.28 

2.26 

2.32 

2.34 

2.5O 

2.5O 

2.33 

2.42 

Slechts de factor leeftijd behoudt meer directe betekenis voor de preek-

waardenng naast het indirecte belang dat deze met vooral - zij het in 

mindere mate - opleiding, beroepsklasse en urbanisatiegraad heeft voor 

de bestaande verscheidenheid in kerkelijke binding en via dit gegeven 

voor de preekwaardenng. 

Dat directe belang manifesteert zich overigens niet binnen alle typen van 

kerkelijke binding m gelijke mate. Het blijkt namelijk dat dit belang 
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47) 
toeneemt naarmate de kerkelijke Ъіліілл̂  zwakker is . In het bijzonder 

van belang is, dat in het sterk kerkelijk gebonden milieu de variaties 

in waardering tussen jong en oud gering zijn. Vermoedelijk komt het in 

het algemeen voor de jongere generatie meer typerende ' diesseitige ' re

ligieuze behoeftenpatroon pas dan werkelijk tot gelding wanneer de mi

lieucondities ook tot een meer bewuste progressieve religieuze oriënta

tie hebben bijgedragen, want, alhoewel de transcendente preekinteresse 

in het kerkelijk traditionele milieu onder deze jongeren zwakker is, ma

nifesteert zich dat bij hen met m een substantieel lagere preekwaarde-
58) ring'' . 

Afgezien van deze nuance heeft de leeftijd dus wel degelijk een eigen en 

directe betekenis voor de preekwaardering en wel ongeveer even groot als 

59) 

voor de transcendente preekverwachtingen . Schakelt men de factor ker

kelijke binding uit dan daalt de - partiële - correlatie van de relatie 

tussen algemene preekwaardering en leeftijd van -.27 naar -.15· Daarmee 

is het directe belang van de leeftijd wel geringer dan van de kerkelijke 

binding; de samenhang van dit laatste gegeven met de algemene preekwaar

dering is namelijk na uitschakeling van de leeftijd met г = .26 hoger 

dan de zojuist genoemde partiële coëfficiënt. 

Beide factoren tezamen, kerkelijke binding en leeftijd, met hun van el

kaar onafhankelijke bijdrage aan de algemene preekwaardering van respec

tievelijk .26 en -.15 vertonen bijeen genomen een multiple correlatie 

van .37. Een combinatie met andore persoonsgegevens - opleiding, beroeps

niveau, urbanisatiegraad en percentage katholieken in de woongemeente -

resulteert slechts in een minimale stijging van die multiple correlatie 

van al deze gegevens met de algemene preekwaardering (r = .38) 

2.З.5 Tussenbalans 

De exploratie van de verhouding tussen preek en toehoorders heeft zich 

tot dusverre nagenoeg beperkt tot de vraagzijde, de toehoorders. Alvorens 

aandacht te schenken aan de positie van de preek temidden van alternatie

ve vormen van godsdienstige communicatie (paragraaf 4 van dit hoofdstuk) 
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en voordat de aanbodzijde uitcLrukkelijk in het vizier zal worden genomen, 

willen wij enkele van de belangrijkste conclusies bij wijze van tussenba

lans nog eens hernemen. 

Vermeldenswaard is dan vooreerst, dat de beoordeling van de preken door 

de kerkbezoekers overwegend positief bleek te zijn. Op grond daarvan zou 

men moeten concluderen, dat ofwel de regelmatig terugkerende klachten 

over de prediking niet zo terzake doen ofwel dat ze met name daar leven 

waar het kerkbezoek minder frequent is of ontbreekt. Ten.lotte is ook niet 

uit te sluiten dat de ambtsdragers, althans een deel van hen, een onbeha

gen over de preek vertolken dat niet werkelijk representatief is voor wat 

er onder de gelovigen leeft. Er zijn met voldoende gegevens om de juist

heid van elk van de drie mogelijkheden te testen. Persoonlijk achten wij 

het waarschijnlijk dat alle drie geopperde overwegingen een rol spelen. 

Het grootste gewicht moet ons inziens echter worden toegekend aan het 

feit dat de kerkbezoekers een - in getal afnemende - selectie vormen 

van de gelovigen. Wij vermoeden sterk dat onder de met-meer-kerksen 

het oordeel over de preek - zowel als over de gehele vormgeving van de 

eredienst - belangrijk minder gunstig is dan onder het kerkse deel van 

de gelovigen. 

De belangrijkste grond van de juistheid van dat vermoeden ligt m de 

constatering dat steeds die publiekcategoneön de preek minder gunstig 

beoordelen die blijkens het kerkelijkheidsonderzoek ook een minder hech

te en minder traditionele binding aan de kerk hebben. 

Wanneer men zich dan ook op het standpunt stelt dat de kerkelijke verkon

diging alle gelovigen zou moeten kunnen bereiken en aanspreken, dan is 

het onjuisx de gemiddeld gunstige preekwaardering onder de kerkgangers 

als een indicatie voor succes te hanteren. 

Een exploratie van dit waarderingsgegeven heeft getoond dat binnen het 

naar preekverwachtingen en preekwaardering relatief homogene kerkgangers-

publiek de beoordeling van de preek juist minder gunstig is onder die ge

lovigen die in belangrijke mate hun kerkelijke deelname beperken of beëmdi-
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gen en minder rechtzinnig en traditioneel staan tegenover kerk en reli

gie. Het vigerende aanbod is klaarblijkelijk juist voor deze categorie-

en nog het minst aantrekkelijk. 

Ondanks de in doorsnee gunstige preekbeoordeling is er dan ook geen aan

leiding tot grote tevredenheid. De verkondiging in de kerk is niet "bij 

machte het proces van toenemende onkerksheid te stoppen. Integendeel, 

naarmate de godsdienstlg-kerkelijke binding afzwakt en naarmate de gene

raties opschuiven zal bij gelijkblijvend preekaanbod het proces van ont-

kerksing voortschrijden. Het valt overigens zeer te betwijfelen in hoe

verre een grondige vernieuwing van het preekaanbod bij een in hoofdlij

nen ongewijzigde vormgeving van de kerkelijke diensten bij machte zou 

zijn om deze ontwikkeling substantieel te beïnvloeden. 

Het lijkt in dit verband niet van doorslaggevend belang of de preekwaar-

dering nu een echte evaluatie inhoudt van het preekaanbod of dat daarbij 

- ook positioneel bepaalde - vooroordelen jegens de preek op zichzelf 

een rol spelen. Het antwoord op die vraag moge wellicht van betekenis 

zijn voor de zelfbeoordeling van de predikant; voor de mogelijke en fei

telijke betekenis van de verkondiging voor de gelovigen is een vanuit een 

bepaalde vooringenomenheid als onvoldoende beoordeelde goede preek even 

weinig zinvol als een als onvoldoende beoordeelde slechte preek. 

Vooroordeel en vooringenomenheid zijn niet noodzakelijk identiek met ver

wachtingen en behoeften. Er is dan ook aanleiding een poging te onderne

men de conclusies waartoe deze exploratie van de achtergronden van de 

preekwaardering heeft geleid, te nuanceren door het relatieve belang van 

diverse elementen in het preekaanbod nader te bezien op hun betekenis 

voor de preekbeoordeling voor verscheiden categorieën van het toehoor-

derspubliek. Het is voor een zo goed mogelijke aansluiting van het aan

bod op de vraag belangrijk de bijdrage van het aanbod aan de preekwaar

dering en dus de speelruimte van de predikant temidden van sociaal - ook 

kerkelijk-sociaal - bepaalde verwachtingen raeer m details te verkennen. 

Aldus kunnen over de toekomstige mogelijkheden en betekenis van de predi

king meer gefundeerde vermoedens worden geformuleerd. 
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Alvorens dat te doen zal in de volgende paragraaf op de positie van de 

preek temidden van andere vormen vein godsdienstige comimmicatie worden 

ingegaan; een thema dat in het licht van de zojuist in deze tussenba

lans gereleveerde conclusies over de betekenis van de preek van bijzon

der belang is. 
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2.4 De preek en alternatieve vormen van godsdiens-tige communicatie 

2.4·1 Inleiding 

Met het afnemen van het kerkbezoek 'vermindert eveneens het Ъегеік 

van de preek als speciale vorm van godsdienstige communicatie. Met de 

inkrimping van dit bereik wordt de vraag naar gebruik en betekenis van 

alternatieve vormen van godsdienstige communicatie voor de met-meer-

62} 
kerksen van meer belang . Ons onderzoek onder kerkse katholieken 

biedt geen of nauwelijks mogelijkheden op deze kwestie in te gaan. 

Doch ook voor het nog kerkse deel van de katholieken is de vraag naar 

de positie van de preek ten opzichte van alternatieven van godsdiens

tige communicatie van belang. Binnen de beperkingen die wij ons m het 

onderzoek over dit onderwerp moesten opleggen, wordt in het bijzonder 

op een tweetal vragen ingegaan. 

1 . Inhoeverre doen zich binnen de categorie van kerkgangers variaties 

voor in de voorkeur voor en het gebruik van enige alternatieve vor

men ' 

2. Is er op grond van enerzijds de - in de vorige paragraaf - vermelde 

conclusies over variaties in de preekwaardenng en anderzijds van 

een differentieel gebruik van alternatieve vormen en uiteenlopende 

voorkeuren voor de preek en andere vormen, ook in relatie tot die 

preekwaardenng iets te concluderen over de relatieve betekenis van 

de onderscheiden communicatievormen voor verschillende publiekgroe-

pen onder de kerkgangers "> 

2.4.2 De positie van de preek te midden van de alternatieven in kwan-

titatief opzicht 

Cnsisverbchijnselen zijn zelden uitsluitend dysfunctioneel. Op kerke

lijk terrein kan ter illustratie worden gewezen op de kwestie van de ta

nende animo voor het geestelijk ambt. De vergrijzing en uitdunning van 

het priestercorps heeft zonder twijfel ook stimulerend gewerkt op een 

' zuivering ' van de ambtsvervulling en op het beproeven van andere vormen 

van pastoraat. 
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Zo is het ЪерааЫ ook plausibel om aan te nemen dat het veelvuldige ge

uite onbehagen over de preek mede heeft bijgedragen tot het zoeken en 

beproeven van alternatieve vormen van godsdienstige communicatie. In 

ieder geval is het zo, dat de huidige veelvuldigheid en reikwijdte van 

de alternatieven op het terrein van de godsdienstige communicatie groot 

is. Voor een aanmerkelijk deel is dat te danken aan de massa-media, in 

het bijzonder boeken, tijdschriften, radio en televisie. 

Gedetailleerde indicaties over de relatieve kwantitatieve positie van 

de verschillende vormen van godsdienstige communicatie zijn er vrijwel 

niet. Een gelukkige, zij het beperkte uitzondering, vormen enige gege

vens verkregen uit een onderzoek onder i860 personen in de Duitse Bonds

republiek in 1969 . De drie onderzochte media, te weten de ' Kirchen-

presse ' en de godsdienstige programma's van radio en televioie, bereiken 

afzonderlijk of in combinatie 90 $ van de ondervraagden en 41 $ zelfs re

gelmatig. Wanneer deze percentages voor het katholieke bevolkingsdeel 

daarvan niet sterk afwijken , dan is het gezamenlijk belang van deze 

drie media voor de godsdienstige communicatie naar kwantitatieve maatsta

ven niet sterk verschillend van die van de zondagse preek waarbij 51 $ 

van de katholieken regelmatig en 77 % regelmatig of onregelmatig aanwe-
• 65) 

Zig I S y ' . 

Verge l i jk t men de d r i e media evenwel a f z o n d e r l i j k met de p r e e k , dan neemt 

de l a a t s t e onbetwist de e e r s t e p l a a t s m , zoa l s u i t de navolgende t a b e l 

b l i j k t . 

Tabel 2 . 4 . I GEBRUIKERS M REGELMATIGE GEBRUIKERS VAU DE MEDIA PREKKL, 
' KIRCHENPRESSE ' EH GODSDIENSTIGE RADIO- EN TELEVISIEPRO
GRAMMA'S IN DE DUITSE BONDSREPUBLIEK 66) 

a l l e g e b r u i k e r s rege lmat ige gì 
b r u i k e r s 

preek (ka tho l i eken) 77 51 

preek (evangel i schen) 42 12 

' K i r c h e n p r e s s e ' 73 18 

godsd iens t ig« radioprogramma's 49 13 

godsd iens t ige te levis ieprograj i ima 's 67 29 
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Van deze vier bereikt dus de preek meer katholieken regelmatig dan de 

andere afzonderlijk. Inclusief de ongeregelde gebruikers b l i j f t de 

'voorsprong' van de preek eveneens gehandhaafd, doch h i j i s kleiner 

dan onder de regelmatige gebruikers . De kleinere verschillen t u s 

sen het gebruik van de vier media voor a l l e gebruikers tezamen wijzen 

er wel op dat minder- of met-kerksen van de drie andere media naast de 

preek waarschijnlijk eveneens een ongeregelder gebruik maken. Deze con

clusie kr i jg t bevestiging in andere uitkomsten van het Infratest-onder-

zoek, waaruit b l i j k t , dat z i j die van zichzelf zeggen een zwakke bin

ding met de kerk te hebben in kleinere getale de 'Kirchenpresse' lezen 

en/of godsdienstige programma's volgen dan personen met een zeer sterk 

kerkelijke binding. De percentages voor personen met respectievelijk 

een a ls zwakke en zeer sterk ervaren kerkelijke binding zijn voor de 

Kirchenpresse 34 en 85, voor de godsdienstige radioprogramma's 46 en 79 

en voor de te lev i s ie 66 en 75· Gelet op deze verschillen concluderen de 

onderzoekers dan ook, dat het medium te lev i s ie het meest geschikt i s 

voor godsdienstige informatie b i j personen die een zwakkere binding met 

de kerk hebben, al wordt daarbij aangetekend dat deze conclusie niet voor 

a l l e soorten televisieprogramma's even sterk opgaat, terwij l ook de zend-

t i jds t ippen en de s i tuer ing van de programma's te midden van andere voor 
68) de reikwijdte, de kijkdichtheid, van belang zijn . 

Voor onze steekproef van kerkse katholieken staat de preek in percentages 

van regelmatig of onregelmatig 'gebruik * uitgedrukt, vanzelfsprekend bo

venaan. Nagenoeg a l le ondervraagde kerkbezoekers komen namelijk zeer r e 

gelmatig in de kerk (94 % a l t i j d en 4 % tenminste drie maal per maand). 

Van de overige door ons in het onderzoek betrokken godsdienstige communi

catievormen zijn de percentages regelmatige gebruikers en de percentages 

van hen die he tz i j regelmatig, hetz i j onregelmatig van deze alternatieven 

gebruik maken vermeld in tabel 2 .4 .2 . 
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Tabel 2.4.2 GEBRUIKERS EN REGELMATIGE GEBRUIKERS VAN DE PREEK EN ENI
GE ANDERE VORMEN VAN GODSDIENSTIGE COMMUNICATIE VOOR DE 
ONDERVRAAGDE STEEKPROEF VAU KERKGANGERS 69) 

alle gebruikers regelmatige ge
bruikers 

preek 100 98 

lezen van godsd iens t ige pe r iod ieken 

of a r t i k e l e n over godsdiens t 91 51 

godsd iens t ige radioprogramma's 57 18 

godsd iens t ige t e l ev i s i ep rogramma ' s 80 26 
gesprekken over godsd iens t ige onder 
werpen 85 44 

deelname aan gespreksgroepen, b i j e e n 
komsten of cursussen over g o d s d i e n s t i 
ge thema 's 63 34 

De r e l a t i e v e p o s i t i e van de v e r s c h i l l e n d e communicatievormen, zo b l i j k t 

u i t deze t a b e l , i s voor de be ide onderscheiden c a t e g o r i e ë n van g e b r u i 

ke r s nagenoeg g e l i j k ; s l e c h t s de deelname aan s p e c i a l e Dijeenkomsten 

neemt b i j de rege lmat ige geb ru ike r s een wat hogere p l a a t s m t en kos te 

van de t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s . 

Het lezen i s na de preek he t b e l a n g r i j k s t e a l t e r n a t i e f , s l e c h t s op ko r t e 
TO) 

a f s tand gevolgd door he t gesprek . De deelname aan s p e c i a l e b i j e e n 

komsten neemt grosso modo een g e l i j k e p l a a t s i n a l s he t medium t e l e v i s i e ; 

het medium rad io s l u i t de r i j . 

Reeds u i t de u i teen lopende pe rcen tages m t a b e l 2 . 4 . 2 i s af t e le iden 

dat het benu t t en van de v e r s c h i l l e n d e mogelijkheden t o t godsd iens t ige 

communicatie n i e t t o t op g ro te hoogte g e l i j k opgaa t . Van enige supplemen-
71) 

t a r i t e l i in het gebruik i s e c h t e r wêl sprake ge tu ige het navolgende 
72) 

overz ich t van r - o o r r e l a t i e s ' . 
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1. godsdienstige prograjrana's van 
radio en/of t e lev i s ie 

2. praten over godsdienst 

3. lezen van godsdienstige periodieken 
of art ikelen jver godsdienst 

4. deelname aan gespreksgroepen of an
dere bijeenkomsten over eodsdiensti-
ge thema's 

Met andere woorden, er i s een matige tendens tot het gecombineerd gebruik 

van onderscheiden mogelijkheden. Voor wat het 'georganiseerde' aanbod be

t r e f t , i s daarbij de supplementanteit tussen lezen en het bijwonen van 

bijeenkomsten het s te rks t ; van hen die geregeld over godsdienstige the

ma's lezen, neemt 43 $ vaker deel aan bijeenkomsten; voor hen die nooit 

lezen is het percentage 28. Daarentegen heeft slechts 11 $ van hen die 

nooit godsdienstige t i jdschr i f ten of art ikelen lezen vaker deelgenomert 

aan bijeenkomsten over godsdienstige thema's en 65 % nooit ' . 

De combinatie van de ' consumptie ' van godsdienstige prograTima's met het 

lezen en vooral met het bijwonen van bijeenkomsten i s daarmee vergeleken 

geringer, hetgeen naar onze overtuiging verband houdt met het fei t dat 

godsdienstige radio- en televisieprogramma's deel uitmaken van een geva

rieerd samengesteld aanbod en als zodanig ook in mindere mate, althans 

door een groot deel van het publiek, nadrukkelijk geselecteerd worden . 

Het gecombineerd gebruik van de genoemde communicatievormen i s ecnter be

paald niet zo groot dat men zou mogen spreken van onderlinge u i twisse l 

baarheid van de verschillende communicatievormen. Voor het publiek heeft 

elk van de mogelijkheden k laarb l i jke l i jk een verschillende betekenis, die 

bovendien kan variëren voor bepaalde publiekcategoneën. Voor wat de ge

organiseerde vormen van het godsdienstige communicatie-aanbod (naast de 

preek) bet ref t , і з de beperkte supplementanteit tens lot te ook n;g af te 

lezen ui t de ver e l ing van de ondervraagden op een gecombineerde gebruiks-
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index van de gegevena ' lezen, radio en te lev i s ie en bijeenkomsten'. De 

spreiding over de onderscheiden gebruiksklassen is groot en zeer g e l i j -
75) keiijk (zie par. 7 van bijlage /|) . 

2./]. 3 Het gebruik van enige alternatieven 

Uit de globale kwantitatieve positiebepaling van enige al ternatieve com-

muriicatievormen ten opzichte van de preek is gebleken, dat deze a l terna

tieven naar globale kwantitatieve maatstaven te oordeelen van niet te 

verwaarlozen belang z i jn. Ons interesseert vervolgens in hoeverre dat 

belang, afgaan e op gebruiksindicaties binnen het geheel van de kerkse 

gelovigen zekere var iat ies vertoont, zowel naar de aard van de godsdien-

tig-kerkeli jke posit ie als naar enige maatschappelijke achtergronden. 

Voor wat betre 14 de godsdienstig-kerkelijke achtergronden bl i jkt b i j 

analyse de samenhang met het gebruik van de vier onderzochte a l t e r n a t i e 

ven, dat deze zowel qui s terkte als qua r ichting van de samenhang zoda

nig verschillen, dat moet worden gesproken van niet geringe di f ferent ia

t ie . ; . 

Zo i s opvallend, dat het gebruik van sommige alternatieven meer varieert 

met de normatieve godMlienstig-kerkc lijke or iëntat ie enandereweer s t e r 

kei met de ins t i tu t ione le o r i ën ta t i e . Het gesprek over godsdienst vindt 

rneer plaats onder de progressief georiënteerde katholieken en is weinig 

afliinkelij ' van de ins t i tu t ione le binding, althans onder kerkgangers. 

Onder dit opzicht i r het bijwonen van speciale bijeenkomsten nog het 

iiiee'jt verwant aan het gesprek. Ook voor het gesprek geldt dat het meer 

wordt gevoerd door personen met een /wakkere normatieve binding aan de 

kerk, doch tevens wat meer door personen met een sterkere ins t i tu t ione le 

binding (dat laats te wellicht vooral omdat deze bijeenkomsten m veel ge

vallen uitgaan vin kerkelijke i n s t an t i e s ) . 

Duidelijk anders is het gesteld met het lezen. Dat gebeurt meer daar waar 

de ins t i tu t ionele binding sterker i s , terwijl de samenhang met de norma

tieve or iënta t ie weliswaar eveneens posi t ief i s , doch belangrijk zwakker 
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Het zwakste is de relatie van het gebruik van de media radio en televi-

77) 

sie met de kerkelijke binding. Voorzover een samenhang bestaat is de

ze naar de richting nog het meest verwant aan die voor het lezen, dus 

sterker bij een sterkere normatieve en institutionele binding, zij het dat 

de samenhang minder sterk is dan voor het lezen. 

De zojuist aangeduide samenhangen presenteren wij in corre latlewaarden in 

het navolgende overzicht, samen met de multiple coëfficiënten voor de sa

menhang van normatieve en institutionele binding met de vier alternatie-
• *• 78) ve vormen van communicatie 

normatieve institutionele beide oriën-
onëntatie oriëntatie taties samen 

(multiple) 

gesprekken 

bijeenkomsten 

lezen 

godsdienstige programma's 

.24 

.21 

.11 

.08 

.07 

.17 

.27 

.12 

.26 

.30 

.28 

.13 

Alhoewel blijkens de correlatiecoëfficiënt de saлlenhaлg tussen de norma

tieve oriëntatie en het gesprek over godsdienstige thema's niet zeer sterk 

is (van de personen met de sterkste normatieve oriëntatie voert 32$ dikwijls 

dergelijke gesprekken en van hen met de zwakste normatieve oriëntatie 60 

% ) , is het op zichzelf toch belangrijk dat juist de categorie van kri

tische kerkgangers (met een vaak ook lagere preekwaardenng) over het 

thema kerk en religie naar verhouding vaker met anderen spreekt. Het wijst 

naar onze mening op een meer bewust bezig zijn met vragen naar de eigen

tijdse godsdienstige duiding van het bestaan waarbij vermoedelijk ook kri

tiek en onbehagen over de institutionele kerk veelvuldig in de gesprekken 

zullen doorklinken. 

Van gelijke strekking is, zoals gezegd, de samenhang van het gegeven 'bij

eenkomsten' met de normatieve oriëntatie. Van de sterkst normatief geon-

enteerden heeft 23 % daaraan vaker meegedaan, tegen 45 % van de naar ver-
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houding zwakst normatief georiënteerde, traditionele kerkgangers 

Niet veel minder sterk is voor dit gegeven de samenhang met de institu

tionele oriëntatie, doch wel naar richting tegengesteld aan die met 

c'è normatieve oriëntatie. Van de Gterkst institutionelen heeft /|/) $ 

vaker deelgenomen aan bijeenkomsten; dit percentage daalt tot 21 voor 

de zwakst institutionelen. Het percentage ondervraagden, daarentegen, 

dat nooit een bijeenkomst heeft bijgewoond, loopt op van 28 onder· de 

sterkst institutionelen tot 46 bij de zwaküt institutionelen. Het bij

wonen van bijeenkomsten is derhalve met alleen, mét de gesprekken, 

meer typerend voor de progressief georiënteerde kerkgangers, maar in 

onderscheid met wat voor de gesprekken geldt, ook duidelijk meer type

rend voor de sterker institutionele kerkgangers. De minder in

stitutionelen geven naar verhou* ing meer de voorkeur aan een vrijere 

vorm van dialoog over kerk en religie. In dat licht is ook begrijpelijk 

dat de participatie aan bijeenkomsten sterker correleert met de kerke

lijke deelname op zichzelf dan het 'ongeorganiseerde' gesprek (de corre

latiecoëfficiënten voor de samenhang tussen de kerkelijke deelname en 

de deelname aan bijeenkomsten en gesprekken zijn respectievelijk .20 

¿η .08). 

Het lezen, althans van godsdienstige tijdschriften en artikelen, is een 

bezigheid die meer typerend is voor institutioneel ingestelde kerkgan

gers. Van hen die dat geregeld doen is }( fo sterK inatitu Lionee 1 en 1 l'/u 

nwak institutioneel; van hen die het nooit doen іь daarentef̂ cii 9 $sterk 

-ί
 8

1) 

institutioneel en 43 % zwak institutioneel . Het lezen и het eni^e 

van de onderzochte alternatieven dat zowel bij de sterker normatieveti 

als de sterker institutionelen niet onbelangrijk meer gebeult, en het 

is daarmee te kwalificeren als de vorm met de meest traditionele reik

wijdte (althans voor wat betreft tijdschriften en irtike Ieri). 
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De massamedia radio en t e l ev i s i e bereiken meer dan de andere drie vor

men vr i j gel i jkel i jk de onderscheiden categorieën van kerkgangers met 

een l ichte nadruk op t radi t ionele en ins t i tu t ione le kerkgangers 

De zwakke samenhang tussen het kijken en luis teren naar godsdiensti

ge programma's en de godsdienstig-kerkelijke or iënta t ie moet overigens 

ook wel worden begrepen u i t grotere interesse - althans consumptie -

van de ouderen voor dit soort programma's, de categorie waar in het b i j 

zonder ook voor wat betreft de kerkgangers de normatieve oriëntat ie s t e r -
83) ker is 

Van de vier al ternatieve vormen (programma's, lezen, bijeenkomsten en ge

sprekken) zijn de godsdienstige programma's niet de enige die van de ou

deren meer belangstell ing ondervinden. Dit geldt namelijk m nog s terke

re mate voor het lezen van godsdienstige t i jdschr i f ten en art ikelen 

(r = - .27) · Het percentage geregelde 'consumenten' van godsdienstige pro-

gramma's neemt toe van 8 voor de 16 - 25 jarigen tot 44 voor de 55 - 65 

jarigen (voor de oudste categorie van 65 jaar en ouder is het percentage, 

zeer waarschijnlijk als gevolg van het eerder naar bed gaan en/of l icha-
A/l ^ 

melijke handicaps, lager, namelijk 32) ; het percentage geregeld l e 

zen neemt toe van 24 voor de 1 6 - 2 5 jarigen tot 70 voor de oudste leef-

t i jdsklasse 

Daarentegen i s het bijwonen van bijeenkomsten over godsdienstige thema's 

en het - zo maar - spreken over godsdienstige onderwerpen, i e t s dat meer 

door de jongere generatie wordt gedaan. Van e 16 - 25 jarigen heeft 47% 

vaker dergelijke bijeenkomsten bijgewoond en voert 49 % regelmatig zulke 

gesprekken; voor de 65-jarigen en ouderen zijn deze percentages achtereen-

volgens 27 en 35 · 

Vergelijking van de hier besproken samenhangen van het gebruik van de on

derzochte al ternatieve vormen van godsdienstige communicatie met enige 

achtergronden leer t , dat de gebruikswaarde van het lezen en godsdienstige 

programma's scherp moet worden onderscheiden van die van de bijeenkomsten 

en het gesprek. De eerste twee worden meer gebruikt bi j de kerkgangers 

met zwakker normatieve en vooral zwakkere ins t i tu t ionele binding en door 

ouderen; de andere twee door vooral meer piogressief georiënteerden en 

jongeren. 
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Verschil is er ook in dit opzicht, dat de samenhang met de normatieve 

oriëntatie verdwijnt voor het lezen en radio en televisie als de fac

tor leeftijd wordt uitgeschakeld, terwijl in dat geval voor de andere 

twee communicatievormen (bijeenkomsten en gesprekken) de samenhang met 

de normatieve oriëntatie naar verhouding veel minder afneemt . Met 

andere wjorden, voor de twee laatstgenoemde vormen is de normatieve 

oriëntatie een veel belangrijker achtergrondsfactor dan voor de twee an

dere die primair samenhangen met generatieverschillcn. 

Gesprekken en bijeenkomsten als communicatievormen op godsdienstig ter— 

jein vti Luiioii in tegenstelling tot he+ ip̂ en en dp radio en televisie 

overigens over bijna de hele lijn een sterkere correlatie met de diverse 

maatschappelijke achtergronden, zoals uit het onderstaande overzicht 

blijkt. 

HET GEBRUIK VAN ENIGE ALTERNATIEVE COMMUNICATIEVCPMEN OP GODSDIENSTIG 
TERREIN NAAR ENIGE MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN (r-CORRELATIES) 88) 

godsdien
st ige ra
dio- en 
t e l e v i s i e 
programma's 

-.21 

.05 

-.00 

-.01 

ite .05 

lezen van 
godsdien
st ige t i j d 
schriften 
en artikelen 

-.27 

-.04 
.08 

.08 

-.02 

ge: зргеккеп 

.13 

-.24 

.10 

.17 

-.17 

bijeenkom
sten 

.19 

-.26 

.15 

.13 

-.18 

leeftijd 

opieiaing 

beroepsklasse 

arbanisatiegraad 
/an de woongemeente 

percentage katholie
ken in de woongemeente 

Met andere wouiden, de gesprekken en bijeenkomsten worden behalve donr 

de ouderen ook meer benut door personen met een lagere opleiding, een 

lager beroepsniveau, m kleinere gemeenten en in gemeenten met een klei

ner percentage katholieken, terwijl mp+ uitzondering van de leeftijd der

gelijke tendensen niet of zeer zwak voorkomen met betrekking tot de gods-

cienstige programma's en het lezen. 
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Toch kan niet worden gezegd dat het gebruik van het gesprek en de bijeen

komsten ook m die mate meer dan het lezen en de godsdienstige programma's 

werkelijk worden bepaald door deze maatschappelijke factoren. De hogere 

correlaties moeten namelijk in belangrijke mate worden begrepen via de 

vrije sterke samenhang tussen de normatieve dimensie van de godsdienstig— 
89) 

kerkelijke oriëntatie en de maatschappelijke factoren '. 

Deze exploratie van het gebruik van alternatieve godsdienstige communica-

tievormon heeft betrekking op een steekproef van kerkse katholieken. 

De vraag in welke mate met-kerksen van dergelijke mogelijkheden gebruik 

maken, kan hier niet worden beantwoord. Aangenomen moet worden dat in het 

bijzonder de specifiek in kerkelijk verband geboden mogelijkheden (kerk

bladen en bijeenkomsten) buiten de kerkse kring zeer belangrijk minder 

aftrek vinden dan daarbinnen. Een indicatie daarvoor biedt het eerder ver

melde Infratest-onderzoek naar de godsdienstige televisieprogramma's. 

Daarin wordt vermeld dat onder hen die zichzelf zeer sterk kerkelijk ge

bonden noemen, 85 % (al dan niet geregeld) de ' Kirchenpresse' leest, te

gen 34 procent van hen die hun kerkelijke binding als zwak bestempelen. 

Voor een meer algemeen toegankelijk en veel gebruikt medium als televi

sie is dat verschil tussen personen met een zeer sterke en zwakke kerke

lijke binding veel kleiner, namelijk 75 tegen 66 $ . Voorzover er bin

nen de door ons onderzochte steekproef variatie bestaat in kerkelijke 

deelname blijkt ook daar dat het kijken of luisteren naar godsdienstige 

programma's minder frequent is bij de minder kerksen. Het percentage dat 

zelden of nooit dergelijke programma's volgt is 20% onder hen die zeggen 

zondags altijd naar de kerk te gaan en 31 % onder hen die zeggen niet al

tijd te gaan (r = .07). 

Zwakker en te verwaarlozen is de relatie tussen de kerkelijke deelname en 

het voeren van gesprekken over godsdienstige thema's, namelijk г = .02. 

Voor de overwegend in kerkelijk verband georganiseerde alternatieve vor

men (godsdienstige tijdschriften en bijeenkomsten) is ook de correlatie 

sterker met de kerkelijke deelname, namelijk respectievelijk r = .14 en 

г = .11. Van hen die altijd naar de kerk gaan leest 53% geregeld godsdien-



-119-

stige tijdschriften en artikelen en woont 35$ vaker bijeenkomsten bij over 

godsdienstige onderwerpen. Voor degenen die niet altijd op zondag naar de 
91) kerk gaan zijn deze percentages respektlevelijk 27 en 11 . 

De vraag blijft echtpr, of de hier gereleveerde tendensen voor zeer

en minder—kerksen ook 'doorlopen' naar de geheel onkerksen. Zonder uit 

spraken te kunnen doen over de rechtlijnigheid van die extrapolatie, 

menen wij dat zulks het geval is, zij het met variaties per alterna

tief; vermoedelijk neemt het gebruik van de meer nadrukkelijk te kie

zen alternatieven, gespreksgroepen, boeken en bepaalde tijdschriften, 

sterker af bij de onkerksen dan het gebruik van alternatieven met een 

niet zo sterk van de kerkelijke deelname afhankelijk bereik (krantenar

tikelen, radio-en televisieprogramma's). 

Uit de op grond van globale indicaties m deze paragraaf getrokken con

clusies over het differentiële gebruik van alternatieve communicatie

vormen op godsdienstig terrein is duidelijk tot uitdrukking gekomen 

dat reeds m kwantitatief opzicht het gebruik van deze alternatieve^ 

patroonmatige tendensen vertoont. Een verdere analyse van dat patroon 

is van groot belang voor een optimaal benutten van de behoeften aan 

en mogelijkheden tot een pluriform godsdienstig communicatiebeleid. 

Nadat in deze oaragraaf 2./'.3 de kwantitatieve aspecten aan de orde 

zijn gesteld, zal vervolgens op enige kwalitatieve aspecten worden in

gegaan, met name op de verhouding tussen de onderzochte alternatieven 

en de preek. 

2.4.4 De voorkeuren voor de preek en enige alternatieven 

Niet alleen is de preek zowel betrokken op de katholieke populatie als 

geheel, als voor de regelmatige kerkgangers onder hen,de communicatie

vorm die het grootste percentage regelmatige gebruikers kent, het is 

ook de vorm die ds grootste voorkeur heeft, althans onder de kerkganger3. 
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Van de voorgelegde keuzemogeli jkheden o p t e e r t 55 І° v a n d-6 onder

vraagden voor de p r e e k , 17 $ voor groepsgesprekken, 14 1° voor gods

d i e n s t i g e r a d i o - of t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s en 1 3 І« voor t i j d s c h r i f t e n en 

boeken over g o d s d i e n s t i g e onderwerpen (l $ h e e f t geen v o o r k e u r ) . Ook 

de tweede voorkeur m aanmerking nemende, behoudt de preek z i j n e e r s t e 

p l a a t s (77 $) en b l i j f t n a a r verhouding a l l e e n h e t groepsgesprek (33 $) 

meer t e n a c h t e r b i j g o d s d i e n s t i g e programma's (43 %) en het lezen over 

g o d s d i e n s t i g e onderwerpen (48 $ ) . 

Alhoewel een v e r g e l i j k i n g t u s s e n e e r s t e en tweede voorkeur geen v o l l e 

d i g bee ld kan geven van de d i v e r s e v o o r k e u r s p a t r o n e n i s i e t s daarvan 

t o c h wel u i t t a b e l 2 . 4 . I 4 af t e l e z e n . 

Tabel 2 .4.14 DE EERSTE VOORKEUR UIT EHIGE VORMEN VAM GODSDIENSTIGE 
COMMUmCATIE IN VERGELIJKING MET DE TWEEDE VOORKEUR 

tweede voorkeur 

e e r s t e voorkeur preek groepsge- godsd ien- t i j d - t o t a a l 
sprekken s t i g e p r o - s c h n f -

gramma's t e n en 
boeken 

46 36 ioo( 651) 

14 30 ioo( 197) 

41 ioo( 171) 

16 - 100( 157) 

16 23 100(1176) 

x 2 = І З І 9 . 2 D.F. = 16 P. < .001 

preek - 1С 

groepsgesprekken 56 

g o d s d i e n s t i g e p r o 
gramma's 37 22 

t i j d s c h r i f t e n en 
boeken 57 27 

t o t a a l 30 31 
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Verge l i jk ing van s t e e d s de p e r c e n t a g e s tweede voorkeur p e r c a t e g o r i e 

van de e e r s t e voorkeur l e e r t dat de gespreksgroepen en de g o d s d i e n s t i 

ge programma's h e t v e r s t van e l k a a r verwi jderd z i j n en dat van deze 

twee de gespreksgroepen v e r d e r van ae ргеек a f s t a a n dan de godsd ien

s t i g e prograjjima's. 

De motieven van de voorkeuren l iggen s l e c h t s voor een minderheid van 

de ondervraagden voora l m de inhoud van h e t gebodene zoals t a b e l 

2.4.15 l a a t z i e n . 

Tabel 2 .4.15 HET EERSTGENOEMDE MOTIEF PER EERSTE VOORKEUR UIT DE 
VOORGELEGDE COMMUNICATIE-ALTERHATIEVEN 

e e r s t e оогкеиг 

preek g r o e p s 
gesprek
ken 

program
ma ' s van 
r a d i o en 
t . v . 

•tijd
s c h r i f 
t e n en 
boeken 

t o t a a l 

de e igen mogel i jk
heden of de s i t u a t i e 
van het a l t e r n a t i e f 

i n h o u d e l i j k e gronden 

overige motieven/geen 
antwoord 

t o t a a i 

67 

24 

9 

100 

(675) 

86 

12 

2 

100 

(201) 

56 

31 

13 

100 

(171) 

67 

30 

3 

100 

(162) 

68 

24 

8 

100 

(1209) 

Het duideli jkst i s dat het geval voor de groepsgesprekken. Dat bete

kent evenwel niet dat de verschillende mogelijkheden niet verschi l

lend zouden worden gewaardeerd. Het i s bijvoorbeeld interessant dat, 

gevraagd naar de motieven voor een kwaliteitsvergeli jking tussen ae 

preek en godsdienstige toespraken op radio en t e l e v i s i e , van hen die 

de preek beter vinden (46% ) slechts 3 $ uitdrukkeli jk naar inhoude

li jke aspecten verwijst en 57^ vooral naar de eigen mogelijkheden 

van de preek en s i t u a t i e waarin gepreekt wordt; van de ondervraagden, 

daarentegen, die de godsdienstige toespraken op radio en te lev i s ie 
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hoger waarderen ( 2 3 $ ; 31$ acht be ide k w a l i t a t i e f g e l i j k ) , ve rwi j s t 

83$ naar i nhoude l i j ke aspec ten en s l e c h t s 15$ naa r de mogelijkheden 

en de s i t u a t i e . Zo heef t zeer w a a r s c h i j n l i j k ook met inhoude l i jke ove r 

wegingen t e maken dan van he t - over igens ge r inge a a n t a l (9$ ) - onder

vraagden dat e r v a r i n g heef t met d ia loogpreken , 75$ daar ook vóór i s , 
93) t egen 44$ van hen die deze nog m e t hebben meegemaakt . 

Hoe he t ook z i j , men mag verwachten dat een voorkeur voor andere vormen 

dan de preek gepaard gaat met een freciuenter gebru ik van die a l t e r n a t i e -
94) ven . Tabel 2 .4 .17 b e v e s t i g t dat ook 

Tabel 2 .4 .17 HET GEBRUIK VAU ENICE GODSDIENSTIGE COMMUNICATIEALTERNA-
TIEVEN NAAR DF ERRRTE VOORKEUR VOOR DIE ALTERNATIEVEN 

alternatief 

godsdienstige 
programma's 

lezen van gods
dienstige tijd
schriften en 
boeken 

groepsgesprekken 

eerste voorkeur 

met eerste voor
keur 

totaal 

eerste voorkeur 

niet eerste voor
keur 

totaal 

ι eerste voorkeur 

niet eerste voor

keur 

totaal 

meer — 

49 

26 

29 

69 

49 

51 

62 

28 

34 

gebruik 

37 

52 

50 

28 

42 

40 

22 

31 

29 

minder 

14 

22 

21 

3 

9 

9 

16 

41 

37 

totaal 

ioo( 176) 

100(1038) 

100(1214) 

100( 162) 

100(1052) 

100(1214) 

100( ¿01) 

100(1013) 

100(1214) 

Uit deze tabel b l i jk t echter ook , dat de verschil len in gebruiksfrequen

t i e voor de bijeenkomsten belangrijk groter zijn dan voor de godsdienstige 

programma's en het lezen. Dit verschil in s terkte van de samenhangen voor 

de groepsgesprekken enerzijds en de godsdienstige programma's en het lezen 
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anderzijds loopt parallel met het onderscheid waartoe wij eerder al aan

leiding vonden in de analyse van deze vormen, samen met het gesprek, 

naar godsdienstig-kerkelijk en maatschappelijke achtergronden. Betrekt 

men het gebruik van de vier onderscheiden vormen op de voorkeursplaats 
55) 

van de preek dan komt deze dichotomie nog duidelijker uit . 

Tabel 2.4.18 HET PERCENTAGE GEREGELDE GEBRUIKERS VAN ENIGE VORMEN VAN 
GODSDIENSTIGE СОММШПСАТІЕ NAAR Ш VOORKEURSPLAATS VAN DE 
PREEKTE MIDDEN VAS ENIGE ALTERNATIEVEN 

percentage geregelde gebruikers 

jodsdien- godsdien- gesprekken 

s t i g e 
gramma 

28 

32 

31 

p r o 
' s 

s t i g e t i j d 
s c h r i f t e n 
en a r t i k e 
len 

50 

51 

57 

bijeenkom

sten 

preek op Ie p l a a t s 

preek op 2e p l a a t s 

preek op l a g e r e p l a a t s 

36 

53 

58 

22 

46 

51 

t o t a a l 29 51 44 M 

Deze c o n c l u s i e s op giond van de r e l a t i e s t u s s e n voorkeur voor de preek 

of andere vormen en h e t gebruik van d i e a l t e r n a t i e v e n wi jzen, t e g e n de 

achtergrond van de e e r d e r besproken samenhangen t u s s e n h e t gebru ik van 

de a l t e r n a t i e v e n en de k e r k e l i j k e b i n d i n g , eveneens i n de r i c h t i n g dat 

het gesprek, de d i a l o o g , een c o m m u n i c a t i e - a l t e r n a t i e f i s dat n e e r b e 

l a n g s t e l l i n g g e n i e t i n de m g o d s d i e n s t i g opz icht i i inder t r a d i t i o n e l e , 

maar wel k e r k e l i j k geëngageerde k r i n g , en dat j.n v e r g e l i j k i n g daarmee 

andere vormen d i e vee l meer of u i t s l u i t e n d momo l o o g - k a r a k t e r hebben 

daar r e l a t i e f minder b e l a n g s t e l l i n g g e n i e t e n , a l t h a n s naar verhouding 

minder n a d r u k k e l i j k worden gezoch t . Weliswaar s t aan z i j , ge tu ige he t 

kerkbezoek, nog onder he t b e r e i k van de verkondig ing m de k e r k , maar 

men zou vermoeden dat m de ¿e meer v r i j z i n n i g - geëngageerde k r i n g de 

preek n i e t zelden een wein ig p o s i t i e f , zo n i e t n e g a t i e f , t o t k e r k b e 

zoek motiverend element van he t k e r k e l i j k aanbod i s y . Gelet op de 
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ontwikkelingen in de richting ал е п vrijzinnig en vrijwilligheids-

kerkelijk katholicieme is deze relatief kwetsbare positie van de preek 

reden te meer tot een meer nadrukkelijke zorg en wetenschappelijke aan

dacht voor de vernieuwing van de kerkelijke verkondiging en voor ande

re vormen van communicatie over religieuze en kerkelijke thema's. 

Een illustratie van de uiteenlopende betekenis van de preek en enige 

alternatieven voor kerkgangers met een uiteenlopende normatieve oriën

tatie biedt tabel 2.4.20. De plaats van de preek daalt mét een verzwak

king van de normatieve oriëntatie; die van de dialoogvorm, het groeps

gesprek neemt dan daarentegen toe. De godsdienstige programma's corre

leren veel zwakker met de normatieve oriëntatie, terwijl de wat sterke

re voorkeur bij de progressieven voor godsdienstige boeken en tijd

schriften zeer waarschijnlijk vooral betrekking heeft op die boeken 

en die tijdschriften die niet zoals de 'Kirchenpresse' in naar verhou

ding groter getale verspreiding vinden en worden (aangeschaft en) ge

lezen op grond van gerichte behoeften. 

Tabel 2.4.20 IE EERSTE VOORKEUR VOOR DE PREEK EN ENIGE MDERE COMMU
NICATIEVORMEN NAAK NORMATIEVE GODSDIENSTIO-KERKELUKE 
ORIËNTATIE 

пол 
o n 

ste 

Ì 

matieve 
ëntat ie 

rk 

' 
zwakker 

t o t a a l 

godsdienstige 
programma's 

16 

21 

19 

9 

9 

15 

t i 
en 

]dschriften 
boeken 

6 

10 

14 

15 

20 

13 

groepsge
sprekken 

6 

7 

11 

25 

30 

17 

preek 

72 

62 

56 

51 

41 

55 

to taa l 

100(276) 

100(205) 

100(214) 
100(226) 

100(307) 

100(1228) 

χ = 149.2 D.F. =12 Ρ < .001 
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Het i s als aanvulling op de gegevens u i t tabel 2.4.20 vermeldenswaard, 

dat de dialooepreek, het kanselgesprek, ook een groter percentage voor

standers kent naarmate de normatieve binding afneemt. Het percentage 

voorstanders s t i j g t van 30 onder de s terkst normatieven t o t 67 onder de 

zjakst normatieven; het percentage tegenstanders daalt dan van 48 naar 

19 . Opmerkelijk i s daarbi j , dat deze corre la t ie (r = -.2?) alleen 

betrekking b l i jk t te hebben op de 91 % die met kanse Igesρrekken geen 

ervaring heeft . Traditionele kerkgangers die dat wel eens hebben meege

maakt zijn met de progressieven voor een vrijwel geli jk percentage zeer 
98) overwegend voorstander . Het biedt een i l l u s t r a t i e van de - a l eerder 

besproken - grotere receptieve speelruimte die er met betrekking tot het 

preekaanbod onder volkskerkelijk georiënteerde kerkgangers bes taa t . 

I s er voor wat betreft de sanenhang van de normatieve or iënta t ie met de 

gebruiksfrequentie van enige alternatieven een duidelijke p a r a l l e l l i t e i t 

met de r e l a t i e s tussen no matieve or iënta t ie en voorkeurspatroon, voor 

de ins t i tu t ione le binding l ig t dat anders. Deze laa t s te varieert name

l i jk nauwelijks met het voorkeurspatroon in tegenste l l ing tot met name 

het lezen van godsdienstige t i jdschr i f ten en ar t ikelen en het bijwonen 

van bijeenkomsten. Met andere woorden, de preek behoudt ook bi j de ¿wak

ker ins t i tu t ionee l gebundenen de eerbte voorkeursplaats, maar het ge

bruik van de alternatieven i s daar toch frequenter. Vermoedelijk opeelt 

h ierbi j een rol ddt ook bi j de zwakker ins t i tu t ionelen de even grote 

voorkeur voor de preek vooral wordt ingegeven door de s i tua t i e waarbin

nen deze i s geoteld en minder door kwalitatieve overwegingen met betrek

kingen to t de preek zelf. 

De samenhangen van de voorkeuren voor bepaalde communicatievormen met de 

normatieve or iënta t ie zijn overigens ten dele te herleiden tot de factor 
99) 

leef t i jd , die ook hier weer m tegenste l l ing tot andere maatschappe

l i jke posi t ies een eigen invloed heeft, t e rwi j l de sami nhangen voor ge

gevens ais opleiding, beroepsklasse en urbanisatiegraad met de voorkeuren 

enerzijds voortvloeien ui t de r e l a t i e tussen elk van deze variabelen en de 

leef t i jd en anderzijds wordt geïntervenieerd door de r e l a t i e met de norma

tieve or iënta t ie . 
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Wij hebben er al eerder op gewezen dat de voorkeur voor bepaalde conununi-

catievormen behalve op de mogelijkheden en situatie die aan een bepaalde 

vorm eigen zijn, ook berust op kwalitatieve overwegingen, zij het in min

dere mate. Die kwalitatieve maatstaven zullen dan te maken hebben met de 

verwachtingen over vorm en inhoud van de godsdienstige communicatie. Voor

zover wij hebben kunnen nagaan, onderscheiden zich dan met name de voor

standers van groepsgesprekken enigszins door wat meer diesseitig gerichte 

preekverwachtingen en de voorstanders van de preek wat meer door jensei

tige verwachtingen. Groot zijn deze verschillen echter niet, zoals uit 

tabel 2.4.24 blijkt. 
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Tabel 2.4.24 DE EERSTE VOORKEUR UIT ENIGE ALTERNATIEVEN VAN GODSDIEN
STIGE COMMUNICATIE NAAB DE EERSTE KEUZE UIT ZEVEN VOORGE-
LEGDE PREEKDOELEINDEN 

godsdien- godsdien- groeps- de preek totaal 

stige pro- stige boe- gesprek-

gramma's ken en tijd- ken 

schriften 

1. De toehoorders de 

leer van de kerk uit

leggen, zodat men 

weet waaraan men zich 

als christen heeft te 

houden 18 12 10 60 100(311) 

2. Gods geboden uitleg

gen met het oog op 

een fatsoenlijk en 

rechtschapen leven 16 5 8 71 100(165) 

3. De mensen hulp, troost 

en levensmoed geven 12 5 9 74 100(113) 

4. Oproepen tot geloof 

aan de Verlosser en 

tot bekering 10 23 11 56 100( 80) 

5· Ingaan op de proble

men van de toehoor

ders en hen helpen in 

het leven van alle dag 

als een christen te 

leven 19 14 27 40 100(160) 

6. De mensen opwekken hun 
verantwoordelijkheid 
voor de wereld waar te 
maken 13 17 24 46 100(190) 

7· De geestelijke rijkdom 
van het christelijk ge
loof toelichten 7 20 26 47 100(198) 

Totaal 15 12 17 56 100(1217) 

x
2
 = 139·- D.F. =28 Ρ < .001 
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Een overeenkomstige, doch vermoedelijk als gevolg van de combinatie boe

ken en tijdschriften zwakkere, tendens is aanwezig voor degenen die een 

voorkeur hebben voor het lezen. 

Dat deze samenhangen niet sterk zijn moet o.i. vooral worden gezocht m 

het feit dat de voorkeur voor de communicatie-alternatieven niet overwe

gend op kwaliteitsbeoordelingen berust en wellicht ook daarin, dat de 

verwachtingen met betrekking tot thematiek en gerichtheid niet voor elk 

van de alternatieven gelijk zijn. 

2.4.5 Alternatieven en ρ reekwaarde ring 

Een analyse van gebruik van en voorkeur voor enige alternatieve communi

catievormen op godsdienstig terrein naast de preek heeft aan het licht 

gebracht dat met name enige vormen waarvan het bereik beperkt is en meer 

afhankelijk van doelgerichte actie (keuze) van de 'ontvanger' (boeken, 

bijeenkomsten en gesprekken), met voor alle categorieën van het kerkse 

publiek een gelijke betekenis hebben en dat deze vormen grosso modo meer 

betekenis hebben bij de minder institutionele en vrijzinnige christenen. 

Onze analyse heeft betrekking op een kerks publiek. Dat wil zeggen, dat 

een sterkere voorkeur voor en/of gebruik van alternatieve media gemeten 

naar oppervlakkige maatstaven van reikwijdte niet concurrerend is voor 

de preek; zij stellen zich immers iet hun kerkgang onder het bereik daar

van. 

Het zou evenwel voorbarig zijn te concluderen, dat het gebruik van de zo

even genoemde alternatieven uitsluitend als een puur supplementaire, aan

vullende voorziening in religieuze communicatiebehoeften te beschouwen is, 

dat wil zeggen, als een naar vorm en inhoud verschillende, doch in kwali

tatief opzicht gelijkwaardige verbreding van de godsdienstige communicatie. 
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In deze paragraaf 2.4 is al eerder uitgesproken dat het godsdienstige com

municatiepatroon mede zal moeten worden begrepen via de differentiële 

waardering voor het bestaande aanbod. In het verband van de doelstelling 

van dit onderzoek gaat daarbij de belangstelling vooral uit naar de posi

tie van de preek. 

Wanneer men dan het geheel van de tot dusverre in dit hoofdstuk besproken 

samenhangen overziet, dan ligt het voor de hand vast te stellen, dat het 

gebruik van en de voi rkeur voor bepaalde alternatieve communicatievormen 

inderdaad met geheel kan wo den losgezien van de kwalitatieve positie 

van de preek. Immers, de grote lijn van deze samenhangen wijst toch dui

delijk ook in die richting ¿at de waardering van de preek minder gunstig 

is bij die publiekcategoneën die relatief gunstig tegenover andere com

municatievormen staan en deze (ook) gericht benutten. Het is daarom dat 

wij eerder hebben gesproken over een naar verhouding kwetsbare positie van 

de preek voor deze kerkgangers. 

Het zou meer gegevens vergen dan waarover nu kan worden beschikt om nauw

keurig na te gaan hoe die minder gunstige positie van de preek tot stand 

komt en eventueel in beweging is. Het is niet waarschijnlijk dat men uit

sluitend tot andere communicatievormen zijn toevlucht neemt uit onbehagen 

met de prediking. Een nadrukkelijke behoefte tot informatie en communica-' 

tie überhaupt lijkt een noodzakelijke voorwaarde samen met een specifiek 

behoeftenpatroon, dat kortheidshalve als diesseitig-vrijzinnig kan worden 

getypeerd. Voorts is het mogelijk zo, dat gunstige ervaringen met alter

natieve vormen een autonome bijdrage leveren aan de onvrede met de preek 

in dp Чегк. 

Over dergelijke verbanden en processen kunnen wij slechts in termen van 

vermoedens spreken. Te meer geldt dat wanneer m m zich richt op de bete

kenis van andere vormen van godsdienstige communicatie voor het niet- of 

zwak-kerkse deel van de katholieken. Men moet wel aannemen dat daar juist 

de vormen met een beperkte en meer van nadrukkelijke wilsacten afhanke

lijke reikwijdte in veel mindere mate compensatie zullen bieden voor het 

met onder het bereik van de preek staan. Voor de niet-(meer) kerksen 
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zijn de massa—media vee 1 meer aangewezen media tot het present s te l len 

van kerk en re l ig ie in de samenleving, tezamen met de religieuze vor

ming in het onderwijs. 

Ter afs lu i t ing van de verkenning van enige al ternat ieve vormen van gods

dienstige communicatie zal op de r e l a t i e tussen preekwaardenng en voor

keur voor en gebruik van al ternat ieve vormen van godsdienstige communica

t i e worden ingegaan, teneinde ook op die wijze de relat ieve posi t ie van 

de preek nader te bepalen. 

Vooreerst moet dan worden vastgesteld, dat de samenhang van de preekwaar

denng met de voorkeur voor andere vormen sterker i s dan met het gebruik 

van die andere vormen. Het percentage respondenten met een kwalificatie 

voor de preek in het algemeen van 'zeer goed' of 'goea ' is 70 voor hen 

die de preek op de eerste plaats s te l l en , 59 voor hen die een voorkeur 

hebben voor godsdienstige programma's, 52 onder degenen met een voorkeur 

voor godsdienstige beoeken en t i jdschr i f ten en 44 voor hen die de meeste 

voorkeur hebben voor groepsgesprekken 

Voor wat betreft het gebruik van enige andere mogelijkheden zijn de preek— 

waarcenngen slechts in twee gevallen lager b i j een frequenter gebruik 

daarvan en voor de twee andere vurmen j u i s t i e t s hoger. Van degenen die 

geregeld godsdienstige programma's volgen, waardeert 68% de preek in het 

algemeen als (zeer) goed, tegen 63% van hen die dat nu en dan doen en 

52% die het zelden of nooit doen (r = .12). Eveneens hoger is de algeme

ne preekwaardenng voor hen die geregeld godsdienstige t i jdschrif ten en 

art ikelen lezen, n l . 68% (zeer) goed tegen 57% voor de nu en dan-lezers 

en 51% voor hen die nooit lezen (r = .13). 

Zwak, maar wel tegengesteld aan de zojuist genoemde samenhang, is de cor

r e l a t i e van de preekwaardenng met het voeren van gesprekken en het b i j 

wonen van bijeenkomsten. Zij die vaker dergelijke gesprekken hebben, vin

den voor 58% de preek (zeer) goed, tegen 68% die zelden of nooit spre

ken over godsdienstige onderwerpen ( r = - . 0 8 ) . Van hen die vaker bijeen-
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komsten over g o d s d i e n s t i g e onderwerpen bijwonen v i n d t 6C$ de preek ( z e e r ) 

goed en van hen d i e dat n o o i t ЬеЪЪеп gedaan 67% ( r =· - . 0 5 ) · 

Nadat a l e e r d e r was gebleken dat h e t volgen van programma's en h e t lezen 

op andere wijze samenhangt met g o d s d i e n s t i g - k e r k e l i j k e en maatschappe

l i j k e f a c t o r e n dan h e t gesprek en h e t bijwonen van b i jeenkomsten, i s h e t 

a l l e e n maar consequent dat d i t ondersche id z ich m r e l a t i e t o t de p r e e k -

w a a r d e n n g wederom m a n i f e s t e e r t . 

Op grond van de z o j u i s t vermelde r e l a t i e s met de p r e e k w a a r d e n n g moet 

men e c h t e r toch wel v a s t s t e l l e n dat het geheel van de a l t e r n a t i e v e n geen 

g r o t e k w a l i t a t i e v e c o n c u r r e n t i e van be lang inhoudt voor de p r e e k . Dat 

b l i j k t ook nog d a a r u i t dat de gemiddelde p r e e k w a a r d e n n g van hen ^іе aan 

andere vormen de voorkeur geven boven de preek s l e c h t s weinig v e r s c h i l t 

voor hen die voor die voorkeur i n h o u d e l i j k e motieven geven en z i j die 

n a a r de mogeli jkheden en s i t u a t i e van h e t a l t e r n a t i e f verwi jzen. 

Tabel 2 .4 .26 Ш GEMIDDELDE PREEKWAARDERING PER EERSTE VOORKEUR VOOR 
ENIGE ALTERNATIEVEN VAN GODSDIENSTIGE С01ЩГПСАТІЕ, ON
DERSCHEIDEN NAAR VOORKEURSMOTIEVEN 

t o t a a l voork m r 

g o d s d i e n s t i g e 
programma's 

g o d s d i e n s t i g e 
boeken en t i j d 
s c h r i f t e n 

groepsgesprek
ken 

preek 

v< 

i n h o u d e l i j k e 
gronden 

2.54 

3 . -

2.79 

2.17 

Dorkeursmotieven 

andere 

2.43 

2.59 

2.84 

2.25 

2.50 

2.71 

2.83 

2.23 

totaal 2.39 2.46 2.44 
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Er is weliswaar verschil in de algemene preekwaardering tussen hen die 

de voorkeur geven aan de preek en hen die een andere voorkeur hebben, 

maar gelet op het beperkte belang van de inhoudelijke gronden en 

op de geringe verschillen in de waardering per motiefcategorie in tabel 

2.4«2б
|
 wordt dat verschil in waardering meer ingegeven door een commu

nicatiebehoefte die door de eigen mogelijkheden en situatie van de preek 

met toereikend кал worden vervuld dan door kwaliteitsoverwegingen. 

Van een kwetsbaarheid van de preek in kwalitatief opzicht te midden van 

alternatieve vormen, zo kan samenvattend worden geconcludeerd, is slechts 

in beperkte mate sprake. De winst aan communicatie via andere media, in 

kwantitatief opzicht van een niet te verwaarlozen orde, weegt daar ruim

schoots tegen op. Anders gezegd, het hanteren van andere media dan de 

preek is slechts in zeer bescheiden mate een uitvloeisel van onbehagen 

met de verkondiging in de kerk. Dat onbehagen bestaat weliswaar bij een 

deel van het kerkse publiek, doch is onvoldoende grond voor een over

schakeling op andere communicatiekanalen. 
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Hoofdstuk 3: IE COÏÏPROHTATIE МЕГ HET AAUBOD 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 hebben wij ons met de preek beziggehouden vanuit het pers

pectief van de vraagzijde, te weten de verwachtingen van de preek, de be

tekenis die men daaraan toekent, de waardering voor de preek in het alge

meen en de plaats en de betekenis van alternatieven van godsdienstige 

coimmaucatie naast de preek. 

Het ηυ volgende hoofdstuk zal overwegend ingaan op de confrontatie tus

sen vraag en aanbod, of, beter gezegd, op de betekenis van het aanbod 

voor de preekwaardenng. Daarmee komen wij tot de kem van dit onderzoek, 

nl. de analyse van de mate waarin uiteenlopende preektypen en aspecten 

van het preekaanbod meer of minder m overeenstemming zijn met de behoef

ten van de toehoorders, en van de verschillen die zich daarbij voordoen 

voor diverse publiekcategoneën; door ons de differentiële gevoeligheid 

voor het preekaanbod genoemd. 

Deze analyse, waarvan m par. 2 van dit hoofdstuk verslag wordt gedaan, gaat 

belangrijk verder dan wat tot dusverre in het preekonderzoek is gedaan, 

zowel wat betreft het aantal dimensies m het preekaanbod als wat betreft 

de confrontatie van onderzochte preken met een toereikend grote steek

proef van toehoorders. 

Behalve de analyse van de differentiële betekenis van het preekaanbod 

voor de preekwaardenng, zal in dit hoofdstuk nog nader worden ingegaan 

(par. 3) op de aandacht voor en herinnering aan de preken. Dit aspect 

van de opname is niet alleen van belang omdat het zich theoretisch on

derscheidt van de waardering en er een wisselwerking tussen beide kan 

bestaan, maar ook omdat rekening gehouden moet worden met de mogelijk

heid dat de betekenis van aspecten van het aanbod voor de waardering 

verschilt van de betekenis daarvan voor de aandacht en de herinnering. 
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Тег afs lu i t ing van di t derde hoofdstuk biedt paragraaf 4 een analyse van 

een ander facet van het aanbod, n l . het beeld van de 'zender' . In die pa

ragraaf zullen gegevens van bekendheid met en beoordeling van de predikant 

worden gerelateerd aan preekwaardermg, aandacht en herinnering teneinde 

vast te s te l len in hoeverre deze variabelen in het proces van opname en 

verwerking een interveniërende betekenis hebben. 
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3.2 Preekkenmerken en ргеекЪеoordeling 

3.2.1 Inleiding 

In het vcnge hoofdstuk is onder meer vastgesteld hoe de r e l a t i e is tus

sen het oordeel over de preek in het algemeen en enige godsdienstig-ker-

kelijke en maatschappelijke kenmerken van de toehoorders. Daarbij kwam 

met name naar voren dat de aard van de kerkelijke binding en de leef t i jd 

niet onbelangrijk variëren met het algemene preekoordeel. Weliswaar werd 

toen het voorbehoud gemaakt, dat de door de ondervraagden gegeven waar

dering zeer waarschijnlijk m overwegende mate betrekking heeft op een 

t radi t ioneel preekaanbod, maar - vooruitlopend op hetgeen m deze pa

ragraaf aan de orde i s - werd tevens het vermoeden uitgesproken dat de ge

signaleerde samenhangen niettemin, althans naar hun r icht ing, ook los van 

de aard van de prediking indicatief zijn voor de ins te l l ing van u i teenlo

pende toehoorderscategorieën. 

In deze paragraaf willen wij meer m deta i l nagaan in hoeverre dat vermoe

den stand houdt met betrekking tot preken met uiteenlopende kenmerken. 

Het gaat er h ier dus om vast te s tel len welke elementen van het aanbod b i j 

welke toehoorderscategorieën meer of minder aanslaan, met andere woorden 

in welke r ich t ing en/of in welke mate bepaalde delen van het publ±ek var ia

t i e s vertonen op de in paragraaf 3 van het vorige hoofdstuk besproken ten

densen, al naargelang de preken meer of minder uitgesproken zekere kenmer

ken vertonen. 

Daarmee komen wij tot de kem van dit onderzoek, namelijk, de different ië le 

waardering van de preek. In paragraaf 5 van hoofdstuk 1 i s a l uiteengezet 

dat wij ons b i j de opzet van dit onderzoek hebben laten leiden door de ver

onderstelling dat de d i f fe rent ia t ies m de waardering behalve door een ze

kere ap r ions t i sche ins t e l l ing tegenover de preek ook worden beïnvloed 

door de mate waarin het concrete aanbod tegemoet komt aan de eigen verwach

tingen of verlangens omtrent de prediking (consonantie), en wel sterker 

voor die preekkenmerken die kunnen worden begrepen onder de noemer inhoud 
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en strekking dan voor de vorm- en presentatiekenmerken. 

De manier waarop deze analyse is verricht is kwantitatief van aard. Om 
i) eerder veimelde redenen menen wij, dat een kwalitatieve interpretatie 

op basis van vergelijking van 'cases' voor ons doel minder geschikt is. 

Deze keuze van methode heeft niettemin nadelen. Ondanks en deels ook dank 

zij alle zorg besteed aan een objectieve bepaling van de kenmerken, kan 

niet worden voorkomen dat deze kwantificerende benadering een stuk reduc

tie of verschraling van de werkelijkheid met zich mee brengt. Nadeel is 

zonder twijfel ook, dat als gevolg van de onafhankelijk van elkaar gecon

strueerde schalen van de (hoofd)kenmerken, uitspraken over het relatieve 

gewicht van de onderscheiden kenmerken voor de preekwaardenng slechts on-
2) 

der het nodige voorbehoud mogelijk zijn 

Dienen de ccnclusies over het belang van de afzonderlijke kenmerken al met 

omzichtigheid te worden gefommleerd, nog moeilijker wordt het, wanneer 

men zou streven naar het nuanceren van het belang van de kenmerken m sa

menhang met meerdere andere, met andere woorden, wanneer zou worden ge

tracht bepaalde kenmerken m hun belang voor de preekwaardenng te bezien 

in combinatie met andere kenmerken in een variërende configuratie. Op 

zichzelf is deze vraagstelling interessant genoeg; het is namelijk zeer 

wel mogelijk dat bij voorbeeld de kwaliteit van de voordracht een wisse

lend eigen belang heeft naargelang een goede voordracht samengaat met 

bij voorbeeld een heldere opbouw of een onsamenhangende opbouw van het 

betoog. Ook met het beperkte aantal hoofdkenmerken dat hoofdzakelijk in 

onze analyse is gebruikt, zijn aldus theoretisch een groot aantal con

figuraties mogelijk. Slechts 25 preken zijn in ons onderzoek betrok

ken. Wanneer men zich dan vervolgens realiseert, dat het publiek bij elk 

van deze 25 preken ook in maatschappelijk en godsdienstig^-kerkelijk op

zicht heterogeen is, dan is wel duidelijk dat de mogelijkheden tot een 

dergelijke, de hoofdksnmerken omvattende, configurât leve analyse vrijwel 

nihil zijn. Wij zullen ons dan ook sterk moeten beperken in dit opzicht. 
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Voor wat betreft de in de analyse gebruikte kenmerken en de wijze waarop 

deze zijn vastgesteld, wordt verwezen naar bijlage 3 | waar de verrichte 

inhoudsanalyse ui tvoerig i s toegelicht en verantwoord. 

3.2.2 Beoordelingsaspecten en preekwaardenng 

De waardering voor de 25 preken die in de inhoudsanalyse zijn betrokken, 

onders heidt zich voor het geheel van de onderzochte populatie n ie t sterk 

van die voor de preken in het algeireen: 62$ acht deze preek gelijkwaardig 

aan de preken in het algemeen, 18$ vindt haar beter , 15$ minder goed en 

5$ heeft geen oordeel. Dit gegeven wettigt de conclusie dat de onderzoch

te preken vanuit kwaliteitsoverwegingen v r i j nauwkeurig het doorsnee aan

bod weerspiegelen en dat dus ook de extra zorg die de predikanten met het 

oog op het onderzoek eventueel aan hun preek besteed hebben, niet heeft geresul

teerd in een per saldo duidelijk gunstiger beoordeling b i j de toehoorders . 

Wat voor de totaalwaardering geldt, i s ook op de beoordelingen op een aan

t a l aspecten van toepassing: de preek m het algemeen en de beluisterde 

preken worden tot op grote hoogte gel i jk en overwegend pos i t ie f beoordeeld 

met betrekking tot diverse facetten . 

Daar de meerderheid van de toehoorders de beluisterde preek op vrijwel a l l e 

voorgelegde aspecten posi t ief waardeert en deze preken ook in meerderheid 

een gunstige totaalwaardering krijgen (14^ zeer goed, 55$ goed en maar 3$ 

s lecht) , kan het m e t verwonderen dat het oordeel over deze aspecten onder

l ing en met het totaaloordeel over de beluisterde preek nogal sterk sa

menhangt. In de nu volgende tabel i s dat voor wat betref t de cor re la t ies 

met de totaalwaardering duidelijk te zien. 
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Т а Ъ е І 3 . 2 . 2 CORHEUTIECOEFFICrEHTEN VAN DE SAMENHANG VAN 23 BEOORIELING^s 
ASPECTEN MET BE TOTAALWAARIERING VOOR DE BELUISTERDE PREKEN °' 

interessant 

wakker schuddend 

praktisch 

overtuigend 

grondig 

inhoudsvol 

instemming met de inhoud 

levensecht 

oordeel over de voorbereiding 

van de preek 

niet te vroom/zakelijk 

begripvol 

geloofwaardig 

zeker 

feestelijk (niet 'droog') 

bescheiden 

goed te volgen 

niet koel/gevoelvol 

tolerant 

duur van de preek 

niet gecompliceerd 

vriendelijk 

vrije voordracht 

niet opdringend 

• 59 

• 53 

• 52 

.48 

.48 

.46 

.46 

.46 

.41 

.40 

.38 

.35 

• 31 

.30 

.28 

.28 

.27 

.22 

-.22 

.19 

.16 

-.14 

.10 

7) Wij zouden u i t dit overzicht de tendens willen aflezen dat velen slechts 

op beperkte schaal nuanceringen aanbrengen in hun beoordeling van de Oreek. 

Dat i s to t op bepaalde hoogte ook wel begri jpel i jk. Het maken van derge l i j 

ke nuanceringen i s in de gegeven s i tuat ie l a s t i g en niet noodzakelijk, 

terwi j l de aandacht voor en de herinnering aan het gezegde vaak (zeer) on-
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volledig i s . In een ref lec t ie achteraf komt men er dan gemakkelijk toe 

de overheersende indrukken of totaalwaardering op de evaluatie van aspec

ten van het beluisterde te laten doorwerken. Die mogelijkheid l i j k t ons 

des te groter naannate de preekverwachtingen weinig uitgesproken zijn 

en de ins te l l ing ten opzichte van de preek pos i t ie f en/of weinig kr i t i sch 

i s . 

De wijze waarop di t proces van waarderingsgelijkschakeling verloop^kan 

verschillend z i jn . Een dominerende indruk, b i j voorbeeld de p re t t ige , 

soepele voordracht, een aspect van de communicatie dus, kan met behulp 

van een selectieve herinnering m sterke mate de totaalwaardering bepalen, 

van waaruit vervolgens andere aspecten waaromtrent de indrukken minder 

posi t ief of duideli jk zijn, in de beoordeling worden opgevijzeld . Het 

kan echter ook zijn - al achten wij dat b i j een redelijke aandacht en 

herinnering minder waarschijnlijk - dat u i t een combinatie van positieve 

vooringenomenheid jegens de preek, onvolledige herinnering en de idee 

dat aan het routine-procédé van de preek op met-schokkende wijze i s vol 

daan, een globaal gevoel van tevredenheid onstaat dat op zijn beurt de 

aspectbeoordeling i n f i l t r e e r t . Deze processen kunnen vanzelfsprekend ook 

in tegenstelde zin verlopen en uitmonden in een ongunstige preekbeoor-

delmg op meerdere aspecten. 

De overwegingen waartoe tabel 3.2.2 ons aanleiding heeft gegeven zijn be

langrijk genoeg om ze m onderzoek te toetsen. De communicatietheorie en 

het communicatieonderzoek bieden in dit stadium te weinig specifiek hou

vast met betrekking tot de juistheid van onze overwegingen. Ons onderzoek 

kan slechts par t iee l bijdragen aan vergroting van het inzicht terzake door 

te speuren naar het belang van bepaalde kenmerken voor de waardering. 

Overigens moet de draagwijdte van de constatering over het proces van de 

waarderingsnivellering niet worden verabsoluteerd. Reeds het f e i t , dat 

de in tabel 3.2.2 vermelde correlatiecoëfficiënten variëren wijst er op 

dat deze tendens zeker niet algemeen i s . Met een niet via n ive l l enngs -
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prooessen opgeroepen, eigen bijdrage van uiteenlopende aspecten en on

derdelen van de preek aan de waardering daarvan moet men rekening b l i j 

ven houden. 

Aangezien ju is t het exploreren van deze r e l a t i e tussen aspecten van 

het preekaanbod en de preekwaardenng het voornaamste oognerk i s van 

deze paragrafen, zullen wij hier verder n ie t a l te veel s t i l s taan b i j 

de algemene waardering voor de beluisterde preken, zonder tege l i jker 

t i j d de kenmerken van het aanbod in de analyse te betrekken. Over die 

algemene preekwaardenng, en in het bijzonder over de samenhang t u s 

sen preekwaardenng en maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke ach

tergronden, i s reeds het nodige gezegd in paragraaf 3 van het vorige 

hoofdstuk waar de beoordeling van de preek in het algemeen i s besproken. 

Deze verwijzing i s zeker gerechtvaardigd, omdat na vergelijking i s ge

bleken, dat de daar vernielde samenhangen v n j nauwkeurig overeenstemmen 
9) met die voor de beluisterde preek . Alleen zijn de laa ts te a l s regel 

zwakker, hetgeen wel daaruit zal voortvloeien, dat b i j een oordeel over 

een concrete preek de voonngencmenheid een minder grote rol speel t . 

Daarenboven speelt wellicht een rol dat een deel van het toehoorderspu-

bliek een preek heeft gehoord die afwijkt van het algemeen overheersende 

aanbod dat kerkel i jk- t radi t ionelen en ouderen, lager geëduceerden en l a 

gere beroepsklassen meer aanspreekt; de tendens to t een lagere waardering 

b i j kerke l i jk-progressieven en hoger geëduceerden en lagere beroepsmilieus 

i s aldus wat verzwakt (echter om ons onbekende redenen nie t voor de jon

geren) . 

Alvorens over te gaan to t het onderzoek van de r e l a t i e s tussen preekken-

merken en preekwaardenng, willen wij b i j wijze van overgang nog kort 

i e t s releveren van de samenhang tussen de totaalwaardering en enige ande

re beoordelingsaspecten; aspecten die n ie t zijn gehanteerd b i j de onder

vraging over de preek in het algemeen. 

Aan de respondenten i s gevraagd te vertel len wat hen in de beluisterde 

preek i s bevallen en wat n ie t . De antwoorden zi jn in beide gevallen 
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gerubnceerd in 12 categorieën. 

Voor wat betref t de pluspunten valt het op dat deze zich onderling niet 

onderscheiden door een sterk verschillende samenhang met de totaalwaarde

ring van de preek . Wel i s er een belangrijk verschil in preekwaarde-

n n g tussen hen die wel en hen die geen positieve punten hebben genoemd; 

de gemiddelde waardering b i j de eerstgenoemden i s 2.09 en l31^ de anderen 

2 .75 1 2 ) . 

Ie t s meer verscheidenheid biedt de r e l a t i e tussen waardering en k r i t i ek 

op de preek . Op de waardering l i j k t negatiever u i t te werken: de k r i 

t iek van onvoldoende gerichtheid op het geloof (gemiddelde waardering 3.53) 

het me t aanspreken van de preek (3.51) en de klacht over haar geringe 

bruikbaarheid (3.66). Klachten over de duur van de preek - veelal bedoeld 

als te lang - resulteerden daarentegen nog het minst in een lagere waar

dering (2.52). Ook met betrekking tot de k r i t i ek i s het echter zo, dat de 

onderlinge verschillen tussen de samenhangen van de detailklacht met de 

totaalwaardering veel kleiner zijn dan het verschil in waardering tussen 

hen die wel en hen die niet kr i txseren. Zij die wèl kr i t iek hebben waar

deren de preek gemiddeld met 3·06, z i j die geen k r i t i ek hebben geven een 

gemiddeld veel gunstiger waardering (1.97)· 

Deze uitkomsten doen vermoeden, dat de aard van de tevredenheid of de k r i 

t iek betrekkeli jk weinig betekenis heeft voor de totaalwaardering, doch 

wel het besef daarvan überhaupt . Zïen uitzondering zou slechts moeten 

worden gemaakt voor het aangesproken zijn door de preek, een kwalitei t 

die al eerder het sterkst bleek samen te hangen met de preekwaardenng. 

Onze conclusie 13 voorzichtig geformuleerd, omdat het zeer zwak discrimi

nerende karakter van de onderscheiden (dis-)kwali tei ten betrekking heeft 

op spontane antwoorden op een open vraagstel l ing, een basis die voor een 

nogal omvangf' jke communicatie als de preek waarschijnlijk minder geschikt 

is om het respectieve belang van bepaalde aspecten te bepalen dan een sys

tematische check-list van aspecten met gestandaardiseerde antwoordcatego-

rieën. 
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Ook naar aanleiding echter van de resultaten op basis van een dergelijke 

check-list hebben wij eerder in deze paragraaf geconcludeerd, dat er b i j 

de toehoorders een tendens bestaat om zowel een positieve a ls een nega

t ieve opstel l ing op onderdelen van het aanbod te laten u i t s t ra len naar 

andere aspecten. Met andere woorden - en overdreven sterk geformuleerd - , 

de preek i s u i t een oogpunt van waardering zo kwetsbaar a l s haar zwakste 

onderdeel. Of daarbij een onderdeel zwak of sterk i s , hangt daarbij dan 

wel n ie t u i t s lu i tend , doch s t e l l i g in belangrijke mate af van de algemene 

ins te l l ing jegens de preek en van de vaak weinig uitdrukkelijke verwach

tingen van de preek, die met name voor wat betreft thematiek en strekking, 

weer liggen ingebed m maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke condi

t i e s . 

Men moet dergelijke overwegingen evenwel niet verabsoluteren. Wij heoben 

gesproken van een tendens. Onze tendens manifesteert zich m e t voor al le 

aspecten even sterk. Het b l i j f t dan ook zinvol die nuances te onderkennen. 

Wij zullen dat met name doen door ons te richten op zo veel mogelijk ge

objectiveerde kenmerken, dat wil zeggen, door n ie t te vertrekken vanuit de 

individuele percepties van de elementen van het preekaanbod b i j de onder

vraagden, maar door te vertrekken vanuit gesystematiseerde 'meting' van 

die elementen door onafhankelijke beoordelaars. Een dergelijke werkwijze, 

mits steeds zoveel mogelijk gericht op het operationaliseren van aspecten 

die voldoende aansluiten b i j mogelijke percepties en belevingen van de 

ondervraagden, biedt betere mogelijkheden om ook de betekenis van niet 

sterk bewuste, doch wel werkzame indrukken te achterhalen. Een voorbeeld 

ontleend aan een andere communicatie kan di t i l l u s t r e r en . Wanneer men 

te levis ieki jkers vraagt naar een motivering van hun oordeel over een aan

t a l programma1s, he tz i j m een open vraagstel l ing he tz i j middels een check

l i s t van aspecten, dan i s het zeer wel mogelijk dat aspecten a l s 'ont

spanning bieden' of 'leerzaam' zich a ls positieve waarderingsmomenten in 

hun r e l a t i e tot de totaalwaardering niet opvallend onderscheiden van ande

r e . Toch i s n ie t u i t te s lui ten dat genoemde twee aspecten b i j nadere nu

ancering of andere omschrijving wel een specifieke betekenis hebben, b i j 

voorbeeld wanneer men Ontspanning1 onderscheidt in avonturen, show en 
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t o n e e l en ' leerzaam' n u a n c e e r t in enige t o e p a s s i n g s g e b i e d e n a l s dage

l i j k s leven, beroepswere ld, en algemene o n t w i k k e l i n g . 

Wij z i j n in i e d e r geval in het vermoeden van de b e t r e k k e l i j k e g e b r u i k s 

waarde van aspect sgewi jze e v a l u a t i e v e p e r c e p t i e s voor een e x p l o r a t i e van 

de p r e e k w a a r d e n n g v e r s t e r k t door de m het voorgaande vermelde ui tkom

s t e n . 

Tabel 3.2.6 ЛЕ BELANGRIJKSTE (DOOR IE TOEHOOREËRS) GEPERCIPIEERDE BOOD
SCHAP VAN DE PREEK NAAR BE TOTAALWAARDERING VOOR DE BELUIS
TERDE PREEK ^ 

zeer ^ s l e c h t t o t a a l gemiddelde 
goed ' waarder ing 

1. 

2. 

3 . 

4-

5· 

6. 

7 . 

8. 

9-

10 

11 

12 

t r o o s t en vrede 

levensmoed en k rach t 

ge loofskenn i s 

meer d u i d e l i j k h e i d over 
de z m van he t leven 

hulp m g e l o o f s t w i j f e l s 

h e r i n n e r i n g aan p l i c h 
t en 

opwekking voor he t ge -
z i n s - en be roeps leven 

oproep t o t medeverant
woorde l i jkhe id voor de 
wereld 

oproep t o t boe te en 
beke r ing 

. zekerheid van v e r g i f 
f e n i s 

. geen antwoord 

. weinig of n i e t s 

t o t a a l 

24 

24 

14 

16 

21 

15 

15 

18 

21 

17 

8 

-

16 

62 

67 

66 

69 

65 

56 

70 

59 

69 

73 

51 

19 

60 

8 

5 

9 

9 

9 

13 

7 

10 

6 

7 

17 

22 

10 

5 

4 

10 

5 

3 

14 

7 

11 

4 

3 

21 

40 

11 

1 

-

1 

1 

2 

2 

1 

2 

-

-

3 

19 

3 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10C 

100 

100 

100 

100 

100 

( i n ) 

(144) 

(372) 

(211) 

( 58) 

(347) 

(Ho) 

(380) 

( 52) 

( 29) 

( 76) 

(143) 

(2063) 

1.95 

1.89 

2.17 

2.05 

2.00 

2.31 

2.10 

2.20 

1.92 

1.96 

2.59 

3.5Θ 

2.25 

x 2 = 425.4 D . F . = 4 4 Ρ <.001 

x) g e p e r c e n t e e r d op het a a n t a l antwoorden, omdat i e d e r van de responden

ten t e n hoogste twee van de voorgelegde an twoordca t egoneën mocht 

u i t k i e z e n . 
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Een ander ЪеоогііеІіпвБаэресі, namelijk de perceptie ÌJIJ de toehoorders 

van de belangrijkste boodschap die de preek hen heeft gebracht , biedt 

daarvan eveneens een i l l u s t r a t i e (vgl. tabel 3 .2 .6) . 

Ook nu weer b l i jk t het verschil vooral te bestaan tussen hen die een 

boodschap hebben herkend en hen die dat m e t konden (gemiddelde waar

dering i s respectieveli jk 2.14 en 3.24)· Binnen de eerstgenoemde ca te

gorie zijn de verschillen gering en moeilijk t e duiden. Preken met u i t 

eenlopende boodschappen a l s geloofskennis, herinnering aan plichten en 

oproep tot medeverantwoordelijkheid voor de wereld genieten een enigs

zins lagere waardering dan de andere, waartussen slechts zeer kleine 

verschil len in gemiddelde waardering bestaan. 

In paragraaf 2.4 van d i t hoofdstuk zal moeten blijken in hoeverre de r e 

l a t i e tussen de geobjectiveerde preekkenmerken en de waardering van on

derscheiden publiekcategoneën beter discrimineert dan die tussen beoor

de Imgsaspe et en en totaalwaardering voor de gehele onderzochte populatie. 

Daar zal nog uitvoeriger blijken dat slechts enkele van de door ons on

derzochte kenmerken van enig belang en de achtergrondvariabelen in dit 

verband naar verheniding van meer gewicht z i jn . In zoverre achten wij de 

in het voorgaande vermelde gegevens reeds relevant, dat z i j met die con

clusie n ie t s t r i j d ig zijn en eveneens verwijzen naar het betrekkelijk 

geringe belang van het aanbod in vergelijking met de ins t e l l ing van de 

toehoorders tegenover de preek. 

3-2.3 Preekkenmerken en preekwaardering 

Bij de opzet van ons onderzoek zijn wij e r , zoals m paragraaf 5·1 van 

hoofdstuk 1 al werd uiteengezet, van uitgegaan dat, zo het aanbod al ü-

berhaupt enige betekenis heeft vôor de preekwaardering, een principieel 

onderscheid moet worden gemaakt tussen aspecten van vorm enerzijds en 

van inhoud en strekking anderzijds. Het l ig t namelijk in de l i jn der 

verwachting dat verlangens met betrekking to t de vorm een al^menere gel

ding hebben dan die met betrekking tot de inhoud en strekking. 
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Dit onderscheid behoeft evenwel n ie t zeer sterk en consequent tot u i t 

drukking te komen in de te verrichten analyse. Enerzijds zijn er name

l i jk aspecten te onderkennen die zowel vorm- a l s inhoudkarákter ver

tonen, zoals b i j voorbeeld het door ons gehanteerde aspect humanitaire 

'toon' , anderzijds i s n ie t u i t t e sluiten dat de in primcipe meer un i 

versele gelding van vormverwachtingen wordt beïnvloed door de mate 

waarin naar het oordeel van de toehoorder aan de inhoudelijke behoeften 

wordt voldaan. Een tendens in overeenstemning met het zojuist gemaakte 

principiële onderscheid zou echter, zo was de overweging, toch zeer wel 

u i t het onderzoek naar voren kunnen komen, wanneer de samenhang tussen 

kenmerken en waardering voor de onderzochte populatie a l s geheel - dat 

wil zeggen zonder nog te onderscheiden naar de daarbinnen aanwezige maat

schappelijke en godsdienstig-kerkelijke verscheidenheid - zou worden 

vastgesteld. 

Tabel 3.2.7 vermeldt de correlatiecoëfficiënten van de samenhang tussen 

respectieveli jk de gemiddelde preekwaardermg per preek en de preekwaar-

denng per individu enerzijds en de door ons gehanteerde hoofdkenmerken, 

aangevuld me t enige niet in deze hoofdkenmerken vervatte andere aspec

ten. (Voor een uitvoerige verantwoording van de verrichte inhoudsanaly

se en de daaruit resulterende kenmerken zijn verwezen naar bijlage 3.) 
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ТаЪеІ 3 .2 .7 CORHELATIECOEPFICIENTEN VAN DE SAMENHAHQ VAN IE GEMIDDEL
DE PMEXWAAHDEBING PEE PREEK EN DE INDIVIDUELE PREEKWAAB-
IERING MET ENIŒ PREEKKENMERKEN 

kenmerken gemiddelde .¿s i n d i v i d u e l e 
waarder ing ' wcLardering 

Ъі^ЪеІз k a r a k t e r - . 5 5 _.18 

^ j e n s e i t i g e of d i e s -
° s e i t i g e g e r i c h t h e i d - .09 - . 0 3 

•H m t r o d u c e r e n d - c o n -
f r o n t e r e n d - .24 - .09 

^ aandacht voor h e t 
g b i n n e n w e r e l d l i j k e - . 3 8 - . 1 2 
o, 
g d i e s s e i t i g of j e n -

^ • s e i t i g preekbegm .04 .03 
ω 
g p o s i t i e v e 

§ ' t 0 0 n ' - .09 - . 0 4 

humaniteit -.36 -.14 

helderheid van de 

opbouw .06 -.01 

voordracht -.62 -.19 

duur van de preek .04 .05 

leeftijd predikant -.25 -.05 

ambtsduur predikant 

111 de parochie/gemeente -.OÉ -.01 

De hogere waarderingen Inj de katholieken hebhen betrekking op betere 

voordracht, sterker bijbels karakter, sterkere humaniteit en meer aan

dacht voor het binnenwereldlijke. Er kan dus niet worden gezegd dat 

de tendens dat vormaspecten eerder neigen naar een hogere correlatie 

met de preekwaardenng voor het publiek als geheel, uitgesproken en 

exclusief aanwezig is. 
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Nu is het mogelijk dat de in tabel 3-2.7 venne 1de correlaties met on

afhankelijk zijn, dat wil zeggen, dat ze worden beïnvloed door onder

linge samenhangen tussen de kenmerken. Inderdaad, blijkt dat voor wat 

betreft de sterkere correlaties vooral zo te zijn voor het gegeven aan

dacht voor het binnenwereldlijke, terwijl ook de correlatie met het ge

geven humaniteit dan wordt gehalveerd. Het beste handhaven zich dan nog 
17) het gegeven voordracht en bijbels karakter . Bovendien blijkt het zo 

te zijn dat de samenhang van de waardering met het gegeven bijbels karak

ter vrijwel geheel voortvloeit uit de hogere waardering van de zeer 
18Ί 

sterk bijbelse preken (7 van de 25) . Iets dergelijks doet zich ook 

voor bij de kenmerken aandacht voor het binnenwereldlijke en humani

teit. Alleen de preken met een sterke aandacht voor het binnenwereld-

19) 
lijkeenmet een sterke humaniteit vertonen een hogere waardering . 

Van de overige in tabel 3.2.7 en voetnoot 18 vermelde kenmerken ver

dient nog vermelding, dat het introductie- of confrontatiekarakter van 

de preek enigennate correleert met de waardering, en wel vooral in cae 

zin dat preken met een sterk confrontatiekarakter een hogere waar

dering genieten (gemiddeld 1.94) dan introducilepreken (gemiddeld 2.34) 

en preken van een zwakker confrontatiekarakter (gemiddeld 2.47) 

In tegenstelling tot wat nogal eens wordt gezegd, blijkt er mets van 

een lagere waardering voor langere preken. Weliswaar wordt de enige 

preek van meer dan 20 minuten duidelijk lager gewaardeerd (2.63) dan 

22) 

kortere preken (2.31) , maar deze ene langere preek vertoont even

eens een zwakkere voordracht. De partiële correlatie tussen preekduur 

en preekwaardenng onder uitschakeling van de acht hoofdkenmerken, is 

dan ook te verwaarlozen (namelijk .01). Dat de duur toch niet geheel 

van belang is verstoken voor de preekwaardenng, zou men niettemin daar

uit kunnen afleiden, dat de katholieke toehoorders die zeggen de preek 

'te lang' te vinden, deze met 2.99 duidelijk lager waarderen dan zij 
23) 

die ze met 'te lang' vinden (2.25) . Dit oordeel over de duur van 

de preek is echter zeer waarschijnlijk niet alleen oorzaak van een la

gere waardering, maar tevens gevolg, zodat aan dat gegeven met veel 

zekerheid terzake kan worden ontleend. 
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Enig belang voor de preekwaardering lijkt wèl te schuilen in een uitge

sproken heldere opbouw. Ook nu weer geldt dat het gegeven als zodanig geen cor

relatie van belang vertoont met de preekwaardering, maar wel is het zo 

dat de preken die naar verhouding zeer helder van opbouw zijn een hoge

re ^middelde waardering hebben (2.13) dan de weinig heldere (2.30) en 

de tussencategone (2.46). 

De in het voorgaande vermelde preekwaardering voor de extreme categorieën 

van een vijftal kenmerken (bijbels karakter, aandacht voor het binnenwe-

reldlijke, humaniteit, confrontatiekarakter en helderheid van opbouw) 

zou kunnen wijzen op het bestaan van bepaalde drempelwaarden; met andere 

woorden, dergelijke kenmerken zouden slechts van belang zijn voor de 

waardering wanneer zij m hoge raate tegemoet komen aan bepaalde ver

wachtingen. Een dergelijk verschijnsel is plausibel bij een publiek dat 

niet met zeer grote aandacht en vanuit vaak weinig gearticuleerde ver

kondigingsbehoeften de preek ondergaat. Houdt men rekening met de samen

hang van de genoemde vijf kenmerken met het kenmerk voordracht - het ken

merk met de sterkste eigen bijdrage tot de preekwaardering -, dan kan 

men de waarschijnlijkheid van dit veimoeden slechts enigszins staande hou

den voor zeer bijbelse preken, preken met een zeer heldere opbouw en voor 
24) 

preken met een sterk humanitaire 'toon ' . Het zijn nl. de preken met 

deze kenmerken die zwakker correleren met het kenmerk voordracht (respec

tievelijk .20, - .09 en.21 ) dan de andere twee (respectievelijk voor de 

aandacht voor het binnenwereldlijke .57 en voor het confrontatiekarak

ter .37). 

Rekening houdende met de m het voorgaande geschetste nuanceringen moet 

samenvattend worden vastgesteld, dat van de onderscheiden preekkenmer-

ken alleen het vormaspect voordracht een algemene, dat wil zeggen, voor 

het gehele toehoorderspubliek aanwezige en onafhankelijke betekenis van 
25) 

enig belang bezit . In die z m is er inderdaad sprake van een - zij 

het zwakke - tendens dat vormaspecten een meer universele gelding hebben 

voor de waardering bij het totale publiek dan inhoudsaspeeten. 
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Dat wij zijn ingegaan op de kwestie van de meer universele of differen
tiële betekenis van vorm- en inhoudsaspecten heeft praktisch belang. Een 
predikant heeft als regel te maken met een publiek dat maatschappelijk 
en godsdienstig - kerkelijk nogal verscheiden is en in verband daarmee uit
eenlopend reageert op de prediking. Met het oog op een gunstig effeot 
in zo ruim mogelijke kring - een uitgangspunt dat wel niet altijd, maar 
toch. als regel wel door de predikanten zal worden gehanteerd - is kennis 
over de betekenis van meer universele en differentiële preekbehoeften 
voor de preekwaardering van belang. In dit opzicht laat onze analyse 
zien dat de predikant bij een zeer overwegend kerks publiek weinig aan
grijpingspunten heeft voor het maximaliseren van het effect van zijn 
woord. Het meest zeker is dat een goede voordracht de waardering ver
hoogt, hetgeen ook daaruit blijkt dat van de 25 preken die met een relâ  
tief goede voordracht (categorie 5 of 6) alle behoren tot de tien hoogst 
gewaardeerde preken . Verder zal in de volgende paragraaf nog aange
toond worden dat het universele karakter van het voordrachtsaspect niet 
beperkt is tot een meerderheidscategorie uit het publiek maar voor jong 
en ■oud, progessief en traditioneel, enz. van belang is, zij het niet al
tijd evenveel. Dat deze universele tendens uiteindelijk toch nog beperkt 
is, zoals uit de (partiële) correlatiecoëfficiënten is af te lezen, im
pliceert, dat een goede voordracht geen patentmiddel voor hoge waardering 
is. Een communicatiesituatie als de preek omvat zowel aaij. .dëftoehoorders- 
zijde als aan de aanbodzijde zoveel waarderingbepalende com^bnenten, dat
de kans op een verstoring (neutralisering of zelfs verlaging) van het

21)waarderingverhogende effect van een goede voordracht, groot is . De 
correlatie van kenmerk voordracht met de preekwaardering is dan ook de 
' netto-bijdrage ' aan die waardering, dit wil zeggen een bijdrage die over
blijft, nadat de verzwakkende en versterkende effecten van andere kenmer
ken en achtergrondfactoren zijn geëlimineerd. De betekenis van het meer 
universele kenmerk voordracht is dan ook per saldo niet dominerend.

Men kan zich afvragen waarom nu juist het vormaspect voordracht wel en 
andere (als duur, helderheid, humaniteit) niet of in een sterk vermin
derde mate een universeel karalcter hebben. Daarvoor zijn meerdere hypothe-
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sen te geven die in het verband van dit onderzoek niet kunnen worden ge
toetst en waarover slechts plausibiteitsuitspr

een minder puur vormkarakter hebben. Er is ook iets te zeggen voor de hy
pothese dat voordrachtelementen eerder Opvallen dan andere vormaspecten 
of dat ze conditiefunctie hebben voor het percipiëren van andere kenmer
ken. Men kan het ook anders stellen; een goede voordracht is van univer
selere 'betekenis, omdat de verkondiging daardoor aan spreke lijk wordt. 
Goede voordracht is het vermogen om te boeien; ook afgezien van de in- 
houd; zij is basisvoorwaarde van aandacht en waardering. Dit vermogen 
tot opbouwen van een goede communicatieve verstandhouding, tot aanspre
ken, bleek ook al bij het onderzoeken van de samenhang tussen totaal- 
waardering en waarderingsaspecten (paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk) een 
relatief belangrijk gegeven voor de preekwaardering, al kon toen niet 
worden onderscheiden in aansprekelijkheid naar vorm en inhoud.

Wij hebben watuitvoeriger'stilgestaan bij het kenmerk voordracht vanwe
ge de relatief grote bijdrage van dit gegeven aan de preekwaardering.
Het belang van dit kenmerk mag evenwel de aandacht niet afleiden van de 
constatering dat de 'betekenis van het aanbod zoals die uit onze analyse 
van de relatie waardering - aanbod naar voren komt in het algemeen niet 
gröot blijkt te zijn. De totale samenhang (multiple correlaïî ) van de 
acht hoofdkenmerken (bijbels karakter, gerichtheid, canfronteÉbiekarakter, 
aandacht voor het binnenwereldlijke, positieve instelling, humaniteit, 
helderheid en voordracht) met de preekwaardering is .25. Ter vergelijking 
kan worden vermeld dat de totale samenhang van de vier belangrijkste 
godsdienstig-kerkelijke variabelen (normatieve oriëntatie, institutionele 
oriëntatie, spanning geloof-leren en kerkbezoek) met de preekwaardering 
.30 is en die van een viertal maatschappelijke kenmerken (leeftijd, op
leiding, beroep en urbanisatiegraad van de woongemeente) mét de preek
waardering .31 bedraagt. De genoemde godsdienstig-kerkeli jke en maat
schappelijke achtergronden tezamen hebben een multiple correlatie met 
de preekwaardering van .37 en zijn daarmee van veel meer gewicht dan de 
zojuist genoemde preekkenmerken^^. Eenzelfde tendens wordt zichtbaar,

lijkt het niet onredelijk te veronderstellen,
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a l s men zich bepaalt tot gegevens die binnen elk van de drie categorie-

er van variabelen - kenmerken, godsdienstig-kerkelijke en maatschappe

l i jke achtergronden - de sterkste samenhang bezitten met de preekwaai^ 

dering. De par t ië le correlat ie van het kenmerk voordracht (onder u i t 

schakeling van de zeven overige hoofdkenmerken) met de preekwaardenng i s 

- .12 , van de normat ieve onè'ntat ie (onder uitschakeling van ins t i tu t ione le 

or iën ta t ie , spanning geloof-leven enkerkbezoek) .24 en van het gegeven leef

t i j d (onder uitschakeling van opleiding, beroep en urbanisatiegraad) - . 26 . 

Het trekken van conclusies u i t deze gegevens vereist veel voorzichtig

heid. De genoemde coëfficiënten van samenhang hebben namelijk betrek

king op de r e l a t i e s tussen preekkenmerken, godsdienstig-kerkelijke en 

maatschappelijke achtergronden enerzijds en de preekwaardenng ander

zi jds voor het geheel van de onderzochte preken en de ondervraagde toe

hoorders. Het i s mogelijk - en het verifiëren daarvan is één van de 

belangrijkste oognerken van onze exploratie - , dat ju is t de corre la t ies 

tussen bepaalde kenmerken van inhoud en strekking en de preekwaarde

n n g sterker z i jn , wanneer men deze samenhangen beziet voor godsdien

st ιg-kerkelijk en maatschappelijk verschillende publiekgroepen af

zonderlijk. Het zijn namelijk ju i s t deze kenmerken van inhoud en strefe-

king, waarvan men kan vermoeden dat z i j meer dan vormaspecten van dif

ferentiële betekenis zijn voor onderscheiden publiekcategoneën, zo

dat een totaal-samenhang van die kenmerken met de preekwaardenng, als 

dat vermoeden juis t i s , een onjuist beeld geeft van de betekenis van die 

kenmerken voor de preekwaardenng. Evenzo i s het mogelijk, dat de sa

menhang van, b i j voorbeeld, gegevens a l s kerkelijke binding en leef t i jd 

met de preekwaardenng sterker i s dan m het voorgaande vernield werd, 

wanneer men die samenhangen vas t s te l t voor verschillende karalctens-

tieken, a l s b i j voorbeeld diessei t ige of jenseitige gerichtheid. 

De basis voor precíese conclusies moet dan ook gezocht worden in een d r i e 

dimensionale analyse, waarin steeds kenmerken, achtergrondvar:abelen en 

preekwaardenng gezamelijk zijn betrokken. Aan een dergelijke benadering 

zal in het vervolg van dit hoofdstuk aandacht worden geschonken. Zij zal 
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aantonen, dat de eerder op basis van een twee-dimeneionale analyse voor 

de gehele steekproef gevonden samenhangen daarvan dan met essentieel 

afwijken. Weliswaar blijken hier en daar graduele verschillen te be

staan bij een meer verfijnde analyse, maar toch houdt het beeld stand, 

dat de preekwaardering sterker varieert met vooral kerkelijke binding 

en de leeftijd dan met de kenmerken van het aanbod. 

Met deze conclusie voor ogen rijst een andere vraag. Hoe moeten we die 

sterkere samenhang van de kerkelijke en maatschappelijke achtergronden 

met de preekwaardering dan zien: als uitvloeisel van een los van het 

aanbod autonoom werkzame vooringenomenheid jegens het fenomeen preek ' 

Het feit dat ook die preken die meer tegemoet komen aan de verwach

tingen van kerkelijk-progressieven en jongeren, toch als regel door de

ze categorieën lager worden gewaardeerd dan door anderen pleit sterk 

voor de juistheid van die verwiderstelling. Intussen is naar onze over

tuiging nog iets anders m het geding. 

Op de eerste plaats is het niet aannemelijk, dat een dergelijke voor

ingenomenheid niet zou zijn gevoed vanuit een confrontatie tussen de 

met onderscheiden kerkelijke en maatschappelijke posities variërende 

preekbehoeften en -verwachtingen en de ervaringen met het preekaanbod 

m het verleden en met de betreffende preek m dit onderzoek. De voor

ingenomenheid is dus mede gevormd door het aanbod en zijn mate van 

congruentie met de vraag. Aanwijzingen daarvoor liggen zowel m de -

zij het vrij zwakke - variaties in preekwaardering al naargelang het 

aanbod meer of minder harmonieert met de m het onderzoek vastgestelde 

preekverwachtmgen (zie paragraaf 2.5 in dit hoofdstuk), als in het 

feit dat in een aantal gevallen de preekwaardering varieert met verschil

len m kenmerken, zij het minder sterk dan met het uiteenlopen van de 

achtergronden. 

Vervolgens moet men acht slaan op de aanbodsituatie van waaruit de on

dervraagden zich hebben uitgesproken over de prediking. De inhoudsana

lyse van de 25 preken laat zien, en herhaalde lezing van de preektekster 
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heeft de auteur in die indruk op meer gedetailleerde wijze vers terk t , 

dat deze preken - die wij, gelet op de sterke overeenkomst in de ana^ 

lyse van de waardering van de preken m het algemeen en van de be lu i s 

terde preken, a l s een v r i j goede afspiegeling beschouwen van het a lge

mene preekaanbod in de Duitse Bondsrepubliek - overwegend t rad i t ionee l 

van inhoud zijn en zwak van vorm. Slechts drie van de 25 preken zijn 

sterk confronterend, daarentegen 16 van het introductietype; 17 preken 

hebben een jenseit ige gerichtheid; slechts acht van de 25 preken bes te

den m sterkere mate aandacht aan het binnenwereldlijke; de meerder

heid van de preken (l9) vertoont een weinig heldere opbouw en slechts 
29) 

vier preken zijn beter qua voordracht . In een dergelijke aanbodsi
tuat ie kan veel minder worden voldaan aan de diessei t ige en kr i t i scher 
gehanteerde vormverwachtingen van het meer progressieve en jongere e l e 
ment van de kerkgangers dan aan de sterker jenseitige en minder vorm-
knt i sche ins te l l ing van de t radi t ioneel georiënteerde en oudere kerk
bezoekers. 

Men kan zelfs het vennoeden koesteren dat ook het kleine getal van de 

'moderne' preken nie t 'modem' genoeg i s om de progressief georiënteerde 

en de jongere toehoorders werkelijk aan te spreken. Hun vrijwel voortdu

rend lagere preekwaardenng zou dan op zijn minst ook voortvloeien u i t 

een te eenzijdig aanbod, hetgeen overigens de vooringenomenheid weer 

kan hebben vers terk t . 

De overwegingen m het vorenstaande zijn niet kwantificeerbaar. De 

vraag naar de mate waarin de met de godsdienstig-kerkelijke en maat

schappelijke verscheidenheid van het toehoorderspubliek optredende va

r i a t i e s in preekwaardenng voortvloeien u i t een reële confrontatie van 

vraag en aanbod, dan wel door een los van het aanbod aanwezige a t t i tude 

jegens de kerk in het algemeen en de preek in het bijzonder, b l i j f t dan 

ook in die zm onbeantwoord. Wij kunnen slechts het sterke vermoeden 

uitspreken dat beide factoren een rol spelen, die elkaar wederkerig 

versterken in hun effect op de preekwaardenng. 
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Als praktische conclusie i s ook zonder een def ini t ie f antwoord op de ge

opperde vraag wel te vermelden, dat de waardering van de prediking in 

de kerk in sterkere mate wordt ЪерааЫ door de piiblieksamenstelling 

dan door de aard van het preekaanbod, althans in een aanbodsituatie die 

n i e t belangrijk verschilt van de hier onderzochte preken en die wij in 

grote raate typerend achten voor de s i t u a t i e in de Bondsrepubliek. Voor 

de predikant bestaat dan eigenli jk nog s lechts de mogelijkheid om door 

een aansprekelijke vorm en presentatie die waardering te verhogen. Het 

besef van de beperkte manipulatiemogelijkheden i s voor hem wellicht 

deprimerend, al kan hi j zich anderzijds gesterkt weten door de in meer

derheid positieve react ies van de kerkgangers op zijn woord. 

Bij een met-fundamenteel inhoudelijke koerswijziging in de verkondi

ging is dan ook van een op speciale publiekgroepen gerichte verkondi

ging geen groot effect te verwachten. Gesteld a l dat het bestaande 

structuurbeginsel van een t e r r i t o r i a l e parochiële zielzorg zo kan wor

den aangepast .of gewijzigd dat categoriale , dat wil zeggen, op specia

le publiekgroepen met uiteenlopend verwachtingspatronen gerichte, z i e l 

zorg en verkondiging op grotere schaal verwerkelijkt; worden, dan kan 

dat slechts meer succes opleveren, wanneer het verkondigingsaanbod op 

de specifieke behoeften werkelijk i s afgestemd. Deze herziening en dif

fe ren t ia t ie van het aanbod i s dan vooral belangrijk voor die publiek-

categorieën wier kerkelijk engagement minder hecht i s zoals de ongere

gelde kerkgangers, de m godsdienstig-normatief opzicht meer autonoom 

georiënteerden, de jongere generatie en de hoger geëduceerden. Juis t 

voor deze categorieën, die binnen het geheel van de katholieken eer

der en meer zijn vervreemd van de t rad i t ionee l - ins t i tu t ione le kerk, i s 

de geijkte zondagspreek minder geschikt. Wij denken daarbij niet alleen 

aan de vorm en inhoud van de prediking maar eveneens aan de s i tua t ie 

daarvan. 

In paragraaf 4 van hoofdstuk 2 i s a l vastgesteld dat met name alterna^ 

tieve vormen van verkondiging a l s het lezen en het gesprek positiever 

worden ontvangen in vooral de kerkelijk zwakker gebonden milieus en 
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door de jongeren. Het benutten van dergelijke andere vormen van gods

dienstige ooram-unicatie verdient dan ook bijzondere aandacht, omdat het, 

althans voor de nog tot op bepaalde hoogte kerkelijk geëngageerden 

goede mogelijkheden biedt tot een gerichte verkondiging die niet wordt 

gehinderd door de kenmerken van de t radi t ionele kanseljnonoloog. Belang

r i jk i s het benutten van deze alternatieven ook daarom, omdat de mo

gelijkheden tot een gedifferentieerde prediking in de kerkdienst be

perkt zi jn . 

Wanneer wij bijzondere nadruk hebben gelegd op de wenselijkheid van een 

alternatieve en gedifferentieerde verkondiging voor de zwakker kerkelijk 

gebundenen, dan wil dat overigens nie t zeggen, dat voor de andere kerk

gangers m dit opzicht a l l e s b i j het oude zou hoeven bl i jven. De ver

richte analyse heeft ons versterkt m de overtuiging dat ju is t b i j de 

meer t radi t ionele gelovigen de kri t ische drempel van hun reactie op de 

prediking lager l i g t . Het maximaliseren van het verkondigingseffect zou 

gebaat zijn b i j pogingen tot een meer bewust en k r i t : scher betrekken 

van deze kerkgangers b i j de preek. Juis t vanuit de in die kring aanwe

zige grotere receptieve speelruimte lijken de perspectieven voor een 

verkondiging in nieuwe gedaante n ie t ongunstig. Het naar verhouding 

zeer gunstige onthaal van de t radi t ionele prediking b i j ju is t deze cate

gorie mag geenszins verleiden tot het onbeproefd laten van nieuwe voimen. 

Gelet op de door ons verrichte exploratie van de preek temidden van a l 

ternatieve vormen van godsdienstige communicatie bieden ju is t voor de

ze categorieën ook de massa-media naast het gesprek waardevolle mogelijk

heden. Dat is trouwens eveneens het geval voor de niet-meer-kerksen, a l 

zullen de vorm en inhoud van de godsdienstige communicatie voor t r a d i 

t i one el-kerk sen en onkerksen sterk moeten verschi l len. Het voordeel van 

media a l s t e l ev i s i e , radio en dagbladpers i s ju is t dat z i j dat gediffe-

rentieerde aanbod voor een zeer groot publiek kunnen verwezenlijken, 

gemakkelijker althans dan in de heterogene co l l ec t iv i t e i t van het kerk

se publiek 
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De exploratie van de betekenis van de preekkenmerken voor de preek-

waardenng heeft zich tot dusverre beperkt tot een analyse van ge

ïsoleerde kenmerken in hun relatie tot de waardering. 

Met uitzondering van het gegeven voordracht hebben zij daarvoor zeer 

beperkte betekenis. Er IB dan ook weinig aanleiding om nog uitvoerig 

stil te staan bij de relaties van gecombineerde kenmerken met die 

waardering. Eén uitzondering willen wij maken, en wel voor de drie ge

gevens die gelet op hun partiële correlatie met de preekwaardenng, 

naar verhouding nog het meest van belang zijn, te weten voordracht, 

bijbels karakter en humaniteit. 

Tabel З.2.16 IE CEMIDEELEE WAAREERING VAN IE BELÜISTERIE PREKEN" VOOR 
COMBDJATIES VAN DE KENMERKEN VOORDRACHT, BIJBELS KARAK
TER EK HUMAHITEIT ^ 

bijbels karakter 

zwak 

sterker 

sterk 

humaniteit 

zwak 

sterker 

sterk 

subtotaal 

zwak 

sterker 

sterk 

subtotaal 

zwak 

sterker 

sterk 

subtotaal 

totaal 

zwak 

2.56(5) 

2.64(1) 

-

2.57(6) 

2.45(2) 

2.65(1) 

-

2.51(3) 

1.92(1) 

2.20(1) 

-

2.06(a) 

2.45(11) 

voordracht 

matig 

2.56(4) 

2.11(1) 

-

2.46(5) 

2.38(1) 

2.02(1) 

-

2.20(2) 

2.14(1) 

-

2.17(2) 

2.16(3) 

2.32(10) 

goed 

-

-

2.11(1) 

2.11(1) 

-

2.20(1) 

-

2.20(1) 

1.94(1) 

-

1.60(1) 

1.77(2) 

1.96(4) 

totaal 

2.56 (9) 

2.37 (2) 

2.11 (1) 

2.48 (12) 

2.44 (3) 

2.30 (3) 

-

2.37 (6) 

2.00 (3) 

2.20 (1) 

1.97 (3) 
2.02 (?) 

2.32 (25) 

x) De getallen tussen haakjes hebben betrekking op het aantal preken 
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In іаЪеІ 3.2.16 ів ondanks de handicap dat het beperkte getal van 25 pre

ken blanco cellen oplevert, toch wel duidelijk te zien, dat alle drie ken

merken een bijdrage leveren aan de verscheidenheid in preekwaardenng. 

Het verloop in de tabel is zelfs zeer consecjuent, zij het niet rechtlij

nig. Voor een deel vloeit dit verloop voort uit de onderlinge samenhang 
32) 

van deze drie kenmerken , maar dat verklaart niet alles. 

Bij vergelijking van de verschillen tussen de categorieën van een ken

merk onder constanthouding van de overige twee kenmerken, blijven er ver

schillen bestaan. Het sterkst is dat het geval voor het kenmerk voor

dracht en het zwakst alsook het meest consequent voor het gegeven huma

niteit. Ten aanzien van het bijbels karakter blijkt het belangrijkste 

onderscheid te bestaan tussen de sterk en de met-sterk bijbelse preken. 

Voorts is het effect van de voordracht op de waardering bij de sterk bij

belse preken zwakker dan in andere gevallen. Dit roept de vraag op, of 

niet het vormgegeven voordracht belangrijker wordt voor de waardering 

naarmate andere, en met name inhoudelijke, aspecten minder aansluiten 

bij de verwachtingen. 

Een analyse van de combinaties van het kenmerk voordracht met steeds elk 

van de andere hoofdkenmerken in relatie tot de preekwaardenng laat zien 

dat van een verminderd belang van een goede voordracht voor de waardering 

in ieder geval geen sprake is voor een combinatie met de kenmerken ge

richtheid, helderheid van de opbouw en positieve 'toon'. Onzeker maar 

met uitgesloten is dat verminderd belang van het kenmerk voordracht bij 

een combinatie met een sterke humaniteit, een sterke aandacht voor het 

binnenwereldlijke en een confrontatiekarakter . In ieder geval kan de 

eerder gestelde vraag op grond van gegevens uit dit onderzoek met in al

gemene zin bevestigend worden beantwoord. Voor het publiek als geheel 

is met gebleken dat het vormgegeven voordracht een duidelijk secundaire 

functie heeft, dat wil zeggen, slechts dan belangrijk is, wanneer andere 

kenmerken belangrijk afwijken van hetgeen wordt verwacht. In het vervolg 

van dit hoofdstuk zal nog worden ingegaan op een verwante kwestie, na

melijk in hoeverre de kwaliteit van de voordracht voor uiteenlopende 

publiekgroepen van gelijk belang is. Dan zal blijken dat het vormgegeven 

voordracht m sterkere mate een differentiële gevoeligheid bezit. 
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Onze analyse van de r e l a t i e tussen ргееккешпегкеп en waardering voor 

het toehoorderspubliek a.1 s geheel heeft met uitzondering van het dui

delijke belang van het kenmerk voordracht geen samenhangen van alge

mene importantie opgeleverd. De voordracht verklaart echter evenmin 

m overwegende mate de var ia t ie s in preekwaardenng die er hinnen de 

groep van ondervraagden bestaan. Ook wanneer wij de vier onderscheiden 

beoordelingsdimensies hanteren t e r vergelijking met de waardering is 

er geen aanleiding tot herziening van deze conclusie 

In het vervolg van deze paragraaf zulxen wij ingaan op de vraag in 

hoeverre een di f ferent ia t ie van de r e l a t i e kenmerken - waardering 

naar godsdienstig-kerkelijke en maatschappelijke achtergror den het 

m het voorgaande geschetste beeld nog wijzigt, met andere woorden, 

in hoeverre deze overwegende ongevoeligheid voor de verscheidenheiu 

van het aanbod - afgezien van het gegeven voordracht - algeneen i s . 

З.2.4 De d ifferent iële betekenis van de ргееккепліегкеп; een dr ie-

dimensionale analyse 

Bij de bespreking van de analyse van de r e l a t i e ргееккешпегкеп - waar

dering, onderscheiden naar enige achtergronden, zullen wij ons vooral 

beperken tot de acht gehanteerde hoofdkenmerken en tot die achtergron

den waarvan a l in hoofdstuk 2 (paragraaf 3) i s geDleken, dat zi j een 

onafhankelijke betekenis hebben voor de preekwaardenng, te weten de 

godsdienstig-kerkelijke bindingen de lee f t i jd . 

Het vermoeden was aanvankelijk, dat d i f ferent ia t ies in de betekenis van 

de preekkenmerken voor de waardering van uiteenlopende publiekcatego-

rieën het sterkst die kenmerken zouden betreffen die betrekking hebben 

op inhoud en strekking van de preek. Deze zijn m termen van de door 

ons verrichte inhoudsanalyse vooral de aspecten bi jbels karakter, jen

sei t ige of diessei t ige gerichtheid, de introducerende of confronterende 

aard en de mate van aandacht voor * et binnenwereldlijke. Het i s immers 

redeli jk te veronderstellen, dat ju is t op deze punten de interessen en 
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verwachtingen uiteenlopen of zelfs tegengesteld zijn Ъід ouderen en 

jongeren, b i j kerkgangers met een sterkere of zwakkere kerkelijke Ъіп-

Een eerste indruk over de juistheid van deze veronderstel l ing kan wor

den verkregen u i t tabel 3.2.18. 

Deze tabel leer t primair, dat b i j de vier meer inhoudelijke preekken-

merken de samenhangen van de waardering met enige achtergronden geens

zins m tegengestelde r icht ing omslaan, wanneer men preken met sterk 

verschillende inhoud of strekking vergehjkt. Met andere woorden, de 

eerder beschreven tendensen in de r e l a t i e tussen preekwaardenng en 

achtergronden manifesteren zich qua r icht ing ongeacht de inhoud en strek

king van de preek. 

Zijn de tendensen derhalve van gelijke r icht ing, wel i s er hier en daar 

een verschil , een enkele maal niet onbelangrijk, m de sterkte van de 

in tabel 3.2.18 vermelde corre la t ies voor verschillende categorieën van 

enige kenmerken. Het sterkste i s dat b i j preken met een meer ui tgespro

ken confrontatiekarakter, en wel vooral voor de achtergronden leef t i jd 

en godsdienstig-kerkelijke binding. Deze preken slaan b i j de jongere ge

nerat ie beter aan dan men op grond van hun algemene reac t ies op de preek 

zou verwachten . Daalt voor preken van het introductietype de waarde

ring konsekwent van 1.92 b i j de oudste kerkgangers to t 2.73 b i j de 16 -

25 jarigen (in percentages voor de kwalif icaties zeer goed of goed van 

89 naar 52) en i s het beeld voor de preken met een m e t zo sterk confron

tat iekarakter daarmee sterk identiek, b i j de preken met een sterk con

frontatiekarakter ontbreekt dit verloop nagenoeg geheel, en wel vooral 

omdat de jongeren duidelijk posit iever op dergelijke preken reageren dan 

in het algemeen (de I6-25-jarigen kwalificeren deze preken voor 90/1 a l s 

(zeer) goed; voor de toehoorders van 65 jaar en ouder i s dat percentage 

96, voor de 25 - 35-jarigen 90, van de 35 -45-ia.Tigen 80, voor de 45 -

55-jarigen 85 en voor de 55 - 65-jarigen 83). 
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T a b e l З . 2 . І 8 ЕЕ r - C O R H E L A T I E S VAU DE SAMENHANGEN TUSSEH E N I G E P E R S O O N S 
KENMERKEN VAN DE TOEHOORDERS EN DE TOTAALWAARDERING VOOR 
TE B E L U I S I E R D E PREEK VOOR ATZONDERLIJKE CATEOORIEiÎN VAN DE 
ACHT HOOFDKENMERKEN 
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bijbels nietbijbelB 10 -.27 .lB -.13 .28 .24 .10 .14 

karakter sterker 6 -.21 .23 -.16 .29 .30 .14 .23 
sterk 9 -.28 .13 -.04 .28 .28 .10 .21 

jenseit ig/ jensei t ig 17 --29 
d ies se i t i g d i e s s e i t i g 8 -.29 .16 

-.11 
-.10 

.31 

.23 
.28 
.24 

.14 

.05 
.21 
• 15 

confronta

tiekarakter 

aandacht 

voor het 

birmenwe-

introduce-

rend 

confronte

rend 

sterk con

fronterend 

zwak 

matig 

sterk 

16 

6 

3 

10 

7 
8 

-.28 

-.36 

-.11 

-.33 

-.26 

-.24 

.20 

.19 

• 15 

.20 

.23 

.13 

-.10 

-.16 

-.14 

-.16 

-.11 

-.09 

.34 

.27 

.07 

.26 

.36 

.23 

.32 

.25 

.10 

.27 
• 32 

.21 

.13 

• 14 

-.05 

.06 

.20 

.08 

.26 

.09 

• 05 

.22 

.26 

.08 

re ld l i jke 

positieve 

'toon' 

humaniteit 

voordracht 

helderheid 

van opbouw 

zwak 

matig 

sterk 

zwak 

matig 

sterk 

zwak 

matig 

goed 

zwak 

meer 

sterk 

7 

9 
9 

15 
6 

4 

11 
10 

4 

9 
10 

6 

-.25 
-.26 

-.32 

-.33 
-.25 
-.08 

-.32 

-.30 

-.17 

-.23 

-.24 
-.37 

• 15 
.15 
.21 

.19 

.18 

.18 

.29 

.12 

.14 

.18 

.20 

.12 

-.14 
-.06 

-.11 

-.13 
-.10 

-.14 

-.20 

-.09 
.01 

-.13 

-.15 
.01 

.30 

.16 

.36 

.31 

.34 

.08 

• 41 

.24 

.07 

.23 

.30 

.31 

.27 

.18 

• 33 

• 30 

• 30 

.12 

.36 

• 25 

.13 

.24 

.27 

.30 

.13 

.03 

.15 

.13 

.14 
-.02 

.22 

.08 

-.13 

.10 

.13 

.08 

.18 

.14 

.24 

.20 

.22 

.03 

.24 

.18 

.11 

.15 

.17 

.25 

to taa l 25 -.28 .17 - .10 .27 .26 .10 .18 
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Ιπ overeenstemming daannee i s , dat ook de progressieve katholieken, 

waaronder de jongeren r e l a t i e f sterk zijn vertegenwoordigd- van de 16 -

25-jarigen i s 45$ progressief, tegen 25$ voor de gehele steekproef -, 
37) d i t typen preken m e t veel lager waarderen dan de t radi t ionelen 

Daalt namelijk voor de overige preken de waardering aanzienli jk naar

mate de kerkelijke binding zwakker i s , voor de uitgesproken confronta

tie-preken i s dat in veel mindere mate het geval. Hier gaat namelijk 

de daling van 1.73 voor de t rad i t ionee l/ ins t i tu t ione le katholieken 

naar 1.Θ7 voor de progressief/gematigd ins t i tu t ione len . ( t e r vergel i j

king: voor de introductie-preken i s d i t verloop van 2.03 naar 3·05 en 

voor de preken met een gematigd confrontatiekaralrter van 2.09 naar 

2.92) 3 8 ) . 

De in het voorgaande vermelde graduele verschillen in waardering van 

bepaalde preektypen tussen uiteenlopende putliekgroepen vormen - met 

enige andere, nog te bespreken var ia t ie s - echter een uitzondering. 

Met betrekking tot de inhoudelijke kenmerken biedt tabel 3.2.18 dui

deli jk het overheersende beeld van een gelijkgerichte en ongeveer even 

sterke react ie op de var ia t ie s m het onderzochte preekaanbod: jonge

ren waarderen de preek minder dan ouderen; kerkgangers met een hoger 

opleidingsniveau en personen u i t de hogere beroepsmilieus dan z i j die 

een lager opleidingsniveau hebten; de meer t rad i t ione le en meer i n s t i -

tuionele kerkgangers slaan de preken hoger aan dan hun zwakker kerke

l i jk gebonden medekerkgangers. 

Voor twee vormkenmerken i s de conclusie in grote li jnen dezelfde; varia

t i e s in de helderheid van de opbouw en de p o s i t i v i t e i t ал de ' t o o n ' heb

ben g'.en of zeer weinig uiteenlopend effect op de waardering van de ver

schillende publiekcategoneën. Ie ts anders liggen de zaken voor preksn 

met een goede voordracht en preken die getuigen van een sterke humaniteit. 

Bij de preken met een zwakke of matige voordracht i s sprake van een dui

deli jk stijgende waardering naarmate de godsdienstig kerkelijke binding 

sterker i s , namelijk van 3.42 voor de zwakst kerkeli jk gebunde

nen naar 2.О4 voor de s terkst kerkeli jk gebondenen b i j preken 
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met een zwakke voordracht en van 2.79 naar 2.05 voor de preken met 

een matige voordracht. Bij de preken met een goede voordracht is dit 

verloop veel beperkter, namelijk van 1.77 voor de traditionelen via 

2.07 voor de gematigd progressieven tot 2.04 voor de progressieven. Op

merkelijk voor de preken met een goede voordracht is, dat de gematigd 

mstitutionelen steeds hoger waarderen dan de institutionelen; dil in 

tegenstelling tot preken met een zwakke of matige voordracht. Een en 

ander blijkt uit tabel 3.2.21. 

Tabel 3.2.21 DE ŒMIDDELDE PREEKWAARIERnfO PER TYPE VAU GODSDIENSTIG-
KERKELIJKE BINDING VOOR HET KENMERK VOORDRACHT 

voordracht 
zwak matig goed totaal 

traditioneel/ 2.04 2.05 1.81 2.01 (297) 
institutioneel 

traditioneel/ 
gematigd insti-
tutioneel 

gematigd pro- ' 
gre ssi e f/insti
tutioneel 

gem. progressief/ 
gem. institutio
neel 

progressief/ 
institutioneel 

progressief/gem. 
institutioneel 

totaal 

2.27 

2.28 

2.59 

2.86 

3-42 

2.47 
(505) 

2.13 

2.37 

2.36 

2.59 

2.79 

2.31 
(473) 

1.68 

2.23 

1.85 

2.32 

1.87 

1.96 
(192) 

2.13 (167) 

2.30 (229) 

2.36 (188) 

2.65 (145) 

2.81 (144) 

2.32 (1170) 

In tegenstelling tot uit wat tabel 3.2.18 duidelijk is te zien voor pre

ken met een zwakke of matige voordracht, is bij preken met een sterke 

voordracht bij uitzondering de correlatie tussen preekwaardenng en in

stitutionele godsdienstig-kerkelijke oriëntatie duidelijk negatief. 0— 

vengens is het ook nu weer zo dat de geringere verschillen m apprecia

tie van de goed voorgedragen preek vooral zijn terug te voeren op de 
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duidelijk positievere reactie van de progressieven en zwakker institu-

tionelen op een goede voordracht, zoals zij ook positiever dan 'nor

maal' reageren op preken met een sterk confrontatiekarakter (ook ten 

aanzien van dit laatste type preken blijkt uit tabel 3.2.20 dat de min

der sterk institutioneel georiënteerde kerkgangers sterke confrontatie-

preken in dooraiee wat hoger waarderen dan sterk institutionele toe-

39) hoorders 

Het heeft er dus alle schijn van, dat kerkelijk zwakker gebundenen ge

voeliger zijn voor de kwaliteit van de voordracht dan de sterker kerke

lijk gebundenen; althans zij laten dat aspect naar verhouding zwaarder 

wegen bij hun beoordeling van de preek. Het sterkst komt dat wel tot 

uitdrukking warmeer men de gemiddelden uit tabel 3.2.21 vergelijkt voor 

de traditioneel/mstitutionelen en de progressief/gematigd mstitutio-

nelen. Bij" de eerstgenoemden is het verschil in waardering tussen pre

ken met een uiteenlopende voordrachtkwaliteit bescheiden (nl..23) en 

bij de laatsten uitgesproken groot (nl. 1.55)· Zo is het percentage van 

de traditioneel/mstitutionelen dat de preken met een zwakke voordracht 

als zeer goed of goed kwalificeert 86, tegen 91 van deze kerkgangers 

die een preek met een goede voordracht hebben gehoord; voor de progres

sief/gematigd mstitutionelen is ait verschil veel groter, namelijk ZTfo 

tegen 81$. 

Gelet op de sterke partiële samenhang tussen leeftijd en godsdienstig-

kerkelijke binding verwondert het niet, dat ook de correlatie tussen 

preekwaardenng en leeftijd belangrijk lager is voor preken met een goe-
41 ) de voordracht . Het zijn vooral de kerkgangers beneden de 35 jaar die 

gevoeliger zijn voor de voordrachtkwaliteit; van hen vindt 50$ preken 

met een zwakke voordracht zeer goed of goed en 83$ waardeert preken met 

een sterke voordracht als zodanig. Voor de ouderen (55 jaar en ouder) is 

het verschil in waardering voor beide typen preken veel geringer met 

respectievelijk 86$ en 93$ (zeer) goed. 
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In dezelfde l i jn l ig t het grotere belang van de voordracht Ъід de kerk-

gangers met een hogere opleiding en u i t een hoger beroepsmilieu 

Het sterkst op de kwaliteit van de voordracht reageren z i j die een hogere 

opleiding genoten hehhen en z i j die tot het hogere beroepsmilieu beho

ren. Uitgesproken gering daarentegen, i s de var ia t ie m preekwaarde-

ring ten aanzien van preken met een zwakke en goede voordracht bi j de 

ondervraagden met alleen lagere school, b i j agrar iërs en arbeiders. 

In tegenstel l ing e^chter to t hetgeen voor het geg;ven leef t i jd en gods-

dienstig-kerkelijke binding geldt, kan voor de twee zojuist besproken 

persoonsgegevens nie t worden gezegd, dat z i j ook evenveel reële bete

kenis hebben voor de gereleveerde var ia t i es in preekwaardering b i j een 

verschillende vcordrachtkwaliteit . De samenhang van zowel opleidings

niveau a l s beroepsmilieu met de preekwaardering i s , zoals eerder bleek, 

ten dele een gevolg van de samenhang van deze achtergronden met de gods-

dienstig-kerkeli jke binding en - voor het opleidingsniveau - met de 

l ee f t i jd . De par t ië le correlat ie van het gegeven opleidingsniveau en be

roepsklasse met de waardering van de beluisterde preek onder uitschakeling 

van de overige relevante achtergronden bedraagt slechts respectieveli jk 

.04 en - .04 tegen .15 voor de par t ië le corre la t ie van de godsdienstig-

kerkelijke binding met de preekwaardering en -.19 voor de par t ië le samen-
41) hang van het gegeven leef t i jd met de preekwaardering . 

Met betrekking tot een ander vormkenmerk, de humaniteit van de ' t oon ' , 

doen zich overeenkomstige tendensen voor. Tabel 3.2.18 laat dat in samen

vattende zin a l duidelijk zien. 

Zo i s het percentage toehoorders met een zeer sterke kerkelijke binding 

( t rad i t ionee l / ins t i tu t ione len) dat een preek met een zwak humanitair ka

rakter heeft beluisterd en deze a ls (zeer) goed beoordeelt, 85, hetgeen 

slechts zeer weinig verschil t met het overeenkomstige percentage voor 

een preek met een sterke humaniteit, te weten 87. Bij de kerkgangers met 

de zwakste kerkelijke binding i s dat verschil aanzienlijk groter, name

l i jk respectieveli jk 45$ e n 79$· Het zijn alleen de progressief-kerkel i j 

ken die sterker reageren op het gegeven humanitaire ' t oon ' ; de gematigd 

progressieven en de t radi t ionelen doen dat n ie t (de inst i tut ionelen) of 

weinig (de minder ins t i tu t ione len) . 



-165-

Evenzo geldt met betrekking tot het vormgegeven humanitaire ' t o o n ' , dat 

jongeren to t 35 jaar s terker op d i t kenmerk reageren dan de ouderen. 

Van de 16 -25-jarigen die een zwak-humanitaire preek hebben beluis terd, 

waardeert 50$ met zeer goed of goed; voor een sterk-humanitaire preek 

i s d i t percentage 90· Voor de 65-jarigen en ouderen i s het verschil 

met respect ievel i jk 90$ en 92$ te verwaarlozen. 

Opmerkelijk i s wel, dat opleidingsniveau en beroepanilieu - d i t in af

wijking van hetgeen voor het kenmerk voordracht het geval was - n ie t 

duidelijk verschillend correleren met de preekwaardenng al naargelang 

de meer of minder sterke humaniteit van de beluisterde preken. Hieruit 

b l i j k t dat deze persoonsgegevens in hun re la t i e tot de preekwaardenng 

niet gehéél afhankelijk zijn van factoren a l s l eef t i jd en godsdienstig-

kerkelijke binding. Deze onafhankelijkheid valt tevens b i j andere preek-

kenmerken op, en wel b i j b i jbe ls karakter en helderheid van de opbouw. 

Uit tabel 3.2.18 i s af te leiden dat de hogere opleidingsniveaus en de 

hogere beroepsmilieus ook afgezien van godsdienstig-kerkelijke binding 

en leef t i jd gunstiger reageren a l s het sterk bijbelse preken en/of pre

ken met een zeer heldere opbouw be t re f t . 

Van betekenis i s in di t verband vooral het gegeven beroepanilieu. Het 

zijn met name de personen u i t het hogere beroepsmilieu en u i t de kring 

van de zelfstandige middenstand, voor wie het b i jbels karakter en de 

helderheid van de opbouw invloed hebben op de waardering. Bij het ho

gere milieu i s het percentage met een waardering (zeer) goed b i j zwak 

bijbelse preken 55 en b i j sterk bijbelse preken 80; b i j preken met een 

weinig heldere opbouw 62 en b i j preken met een uitgesproken heldere op

bouw 82. De overeenkomstige percentages b i j de zelfstandige middenstand 

zijn voor het kenmerk b i jbe ls karakter respect ievel i jk 70 en 83 en voor 

het kenmerk helderheid 64 en 85. Voor de andere opleidingsniveaus en 

beroepsklassen zijn de verschil len a l s regel kleiner to t veel kleiner . 
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Van een enigszins andere s i tua t ie i s spraJce b i j het kenmerk mate van 

aandacht voor het binnenwereldlijke. Hier gaat een grotere gevoelig

heid voor d i t kenmerk b i j de jongeren wel gepaard met een grotere ge

voeligheid voor dit kenmerk t i i j bepaalde opleidmgs-en beroepsklassen. 

De kerkgangers van 55 jaar en ouder reageren nie t verschillend op va

r i a t i e s in dit kenmerk, de jongeren daarentegen wel. Preken met een 

geringe aandacht voor het binnenwereldlijke worden door 46$ van de 16-

25-jarigen met (zeer) goed gewaardeerd; preken met een sterke aandacht 

daarvoor door 64$ van hen. Voor de 25-35-jarigen zijn deze percentages 

respect ievel i jk 49 en 73| voor de 35-45-jarigen resp. 61 en 74 en voor 

de 45-55-uarigen resp. 70 en 85 en voor de 55-jarigen en ouderen resp. 

85 en 88. 

Bij de beroep anilieus differentiëren de arbeiders n ie t op di t рге к-

kenmerk en de andere beroepscategorieën wel, a l zijn de verschil len, 

evenmin a l s b i j de jongeren op een enkele uitzondering na - de agra r i 

ërs - n ie t groot ; voor het hogere beroepsmilieu 60$ tegen 71$) voor 

het middelbaar personeel 54$ tegen 75/0i voor de zelfstandige middenstand 

64/ó tegen 77$ en voor de agrar iërs 57/» tegen 91$· 

De va r i a t i e s ш preekwaardenng tussen toehoorders met een verschillend 

opleidingsniveau met betrekking t o t preken met een verschillende mate 

van aandacht voor het binnenwereldlijke zijn van geringe omvang. Toe

hoorders met een middelbare of hogere opleiding zijn wat gevoeliger 

voor d i t kenmerk. 

Alvorens de in het voorgaande gepresenteerde uitkomsten over de diffe

ren t ië le betekenis van de preekkenmerken b i j uiteenlopende publiekca-

tegoneën samen te vatten en ze te verbinden met de conclusies u i t hoofd

stuk 2, willen wij nog de aandacht vestigen op een tot dusverre in di t 

verband onbesproken gebleven gegeven, namelijk de mate van ervaren span

ning tussen geloof en leven. De betreffende cor re la t i es in tabel 3·2.ΐ8 

overziende, b l i jk t deze godsdienstig-kerkelijke achtergrond overal 
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daar different iële betekenis te hebben voor de preekwaardering waar dat 

ook het geval i s voor de godsdienstig-kerkelijke binding, te weten b i j 

de kenmerken confrontâtlekarakter, aandacht voor het binnenwereldlijke, 

voordracht en humaniteit. Deze p a r a l l e l l i t e i t l i g t m de l i jn der ver

wachting, gelet op de corre la t ie tussen beide indicat ies van godsdienstig-

kerkelijke achtergrond ( r = .34)· Interessant i s echter n ie t deze ver

wantschap op zichzelf, a l s wel veeleer, dat op deze wijze nog eens na

drukkelijk naar voren komt dat slechts bepaalde - en in onze steekproef 

van preken, zo n ie t in het gehele preekaanbod in de Bondsrepubliek, nu

meriek slecht vertegenwoordigde - preken wat beter tegemoet komen aan 

de met die ervaren spanningsverhouding samengaande verkondigingsbehoef

ten . Het meest relevant achten wij m di t verband de inhoudelijke ken-
44) merken confrontatiekarakter en aandacht voor het binnenwereldlijke ; 

de vormkenmerken voordracht en humaniteit - vooral de eerste - hebben 

naar onze-indruk slechts compenserende betekenis. 

De verkenning van de different iële betekenis der gehanteerde hoofd

kenmerken voor de preekwaardering van onderscheiden toehoorderscatego

rieën geeft in grote l i jnen aanleiding tot een tweetal gevolgtrekkingen. 

Ten eers te : een enkele uitzondering daargelaten, neigt het m maatschap

pel i jk en godsdienstig-kerkelijk opzicht gevarieerde kerkgangerspubliek 

tot gel i jkgerichte, z i j het in enige gevallen niet even sterke, react ies 

op de verscheidenheid aan kenmerken in het preekaanbod, voorzover die 

verscheidenheid a l überhaupt to t uiteenlopende waardering aanleiding 

geeft. Dit l aa t s te i s slechts in enigszins betekenende mate het geval 

voor het kenmerk voordracht en in veel zwakkere mate voor de kenmerken 

confrontatiekarakter, b i jbels karakter en humaniteit. Ten tweede: daar 

waar de kenmerken wêl differentiële betekenis hebben voor de preekwaarde

r ing van onderscheiden publiekgroepen, blijken de categorieën met een 

lagere preekwaardering gevoeliger te zijn voor varianten in het aanbod 

dan de toehoorders die in het algemeen een r e l a t i e f hoge waardering 

voor de preek hebben. Op elk van deze conclusies willen wij nog wat ver

der ingaan. 
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De eerste conclusie houdt m dat onze eerdere constateringen over de 

r icht ing van de samenhang tussen preekkenmerken en preekwaardenng 

voor het toehoorderspubliek a l s geheel vrijwel a l t i j d opgaan, ongeacht 

de maatschappelijke of godsdienstig-kerkelijke verscheidenheid van het 

toehoorderspubliek. Met andere woorden, het moge zijn dat sammige ca

tegorieën wat sterker reageren op bepaalde kenmerken dan andere, de 

tendensen zijn in hun r icht ing ge l i jk . Het verwachtingspatroon i s der

halve voorzover het samenhangt met de door ons gehanteerde structurele 

achtergronden wèl gekenmerkt door een verscheidenheid m accenten, 

maar n ie t door werkelijke tegenstell ingen. 

Deze constatering i s ui teraard vooral belangrijk voor de aspecten van 

inhoud en strekking. Ju is t ten aanzien van dergelijke kenmerken zou 

men eerder dan met betrekking tot de vormaspecten tegengestelde behoef

ten verwachten. Dit nu b l i jk t vrijwel m e t a l t i j d zo te z i jn . Heel a l 

gemeen geformuleerd betekent d i t , dat jong en oud, t radi t ionelen en pro

gressieven, e t c . geen fundamenteel verschillende beoordelingscri teria 

hanteren. De uitkomst van dat beoordelingsproces i s steeds zo dat sterk 

bijbelse en sterk confronterende preken over de gehele l i j n een wat ho

gere waardering oproepen. Voor de jongere en progressief georiënteerde 

kerkgangers l i g t dat wel in de l i j n der verwachting, belangrijk i s 

echter, dat ook de oudere en meer t rad i t ionee l geonënteerden zulke pre

ken hoger aanslaan. Een vergroting van het aandeel van een diessei t ige 

verkondiging behoeft dus n ie t achterwege te blijven u i t vrees een belang

r i j k deel van de kerkgangers te leur te s t e l l en . 

De vraag i s wel, of de meer t radi t ioneel georiënteerde kerkgangers ook 

werkelijk meer verlangen naar dat soort preken. Hun preekwaardenng 

i s namelijk over de gehele l i j n uitgesproken hoog. Zelfs negatieve vorm

aspecten vermogen daaraan slechts weinig af te doen. Hun receptieve mar

ge i s k laa ib l i jke l i jk zeer ruim. Men moet z:ch dan ook afvragen hoeveel 

van die hoge waardering de vrucht i s van een werkelijke beoordeling van 

het aanbod, van een impliciete of nadrukkelijke confrontatie van vraag 

en aanbod. Zijn m e t b i j het t radi t ionele deel van het kerkgangerspu-

bliek de b i j voorbaat aanwezige welwillenheid en het ontbreken van een 
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kri t ische ins t e l l ing meer verantwoordelijk voor die hoge waardering 

dan een evaluatie van de prediking zelf ? Het antwoord ie n ie t afdoen

de te geven. De in enige gevallen, met name ook In j de voimaspecten, 

aanwezige zwakkere di f ferenta t ie in de waardering b i j het oudere en 

meer t radi t ionele publiek, sterkt ons m de overtuiging dat deze in 

s te l l ing in ieder geval mede bijdraagt to t de daar aanwezige hoge preek-

waardering. 

Deze overwegingen en conclusies zijn ontleend aan een analyse van een 

kerks publiek. De vraag kan worden gesteld, of en in welke opzichten de 

conclusies, dat de elementen van het preekaanbod geen fundamenteel 

differentiële betekenis hebben voor de verschillende publiekgroepen, 

ook op het n ie t meer of nauwelijks kerkse deel van de Westduitse ka

tholieken van toepassing i s . Uit de in paragraaf 2 van bij lage 2 ver

melde gegevens over de maatschappelijke samenstelling van de regelma

t i g kerkenden in vergeli jking met de gehele Westduitse katholieke be

volking b l i j k t , dat de niet-kerksen zich in maatschappelijk opzicht 

niet opvallend sterk onderscheiden van de gehele katholieke populat ie. 

Er is een matige oververtegenwoordiging onder de eersten van de man

nen, jongeren, hoger opgeleiden en groot-stedelingen. Men kan gevoe

gelijk aannemen dat derhalve reeds op die gronden ook de godsdienstig-

kerkelijke or iëntat ie b i j de onkerksen mmder t rad i t ionee l i s . De niet 

zo sterk verschillende maatschappelijke opbouw van kerksen en n i e t -

kerksen wijst er echter ook op dat deze sociologische factoren slechts 

een beperkte rol spelen m de onkerksheid. De in de kerkse steekproef 

aangetoonde samenhangen tussen de maatschappelijke achtergronden en de 

preekwaardering zullen zich m principe herhalen in de kring van de on

kerksen. Gelet op de matige oververtegenwoordiging van de mannen, jon

geren, hoger opgeleiden en grootstedelingen onder de onkerksen moet 

dit betekenen dat de preekwaardenng van de onkerkse katholieken l a 

ger is dan van de kerkse. Voorts zal de ontbrekende of zwakke kerke

l i jke deelname moeten worden opgevat a l s een manifestatie van een in

differente of antagonistische houding tegen het kerkeli jk gebeuren, een 
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factor die tevens op het oordeel over de verkondiging een negatief ef

fect zal hebben, voorzover deze indifferentie of dat antagonisme niet 

zelf a l mede zijn versterkt door de ervaringen met de prediking. 

Het i s daarbij twijfelachtig, of de voor het kerkse publiek m dit on

derzoek gebleken differentiële betekenis van enkele preekkenmerken ook 

geldt voor de onkerksen. Een extrapolatie van de genoemde tendensen 

l i j k t n ie t zonder meer verantwoord. Het verschil tussen nog geregeld 

naar de kerk gaan en dat m e t meer doen i s n ie t zomaar een stapje ver

der op een continuüm van kerkelijke betrokkenheid; het vormt een dui

delijke caesuur. Hoewel wij menen, dat de verkondiging in het proces 

van ontkerksing geenszins een dominerende factor i s , betekent zulks 

m e t dat deze caesuur me t toch werkzaam zou zijn in de evaluatie van 

de verkondiging. Het i s dan ook me t vanzelfsprekend dat de in onze 

steekproef gebleken grotere gevoeligheid van de progressieve jongeren 

en hoger geëduceerden voor enige aspecten van een moderne verkondiging 

ook van toepassing i s op de onkerksen en met name op de kr i t i sch ge-

onënteerden onder hen. Voor de di f ferent iee l werkende vormaspecten, 

m hc-t bijzonder de voordracht, i s een dergelijke extrapolatie wellicht 

meer van toepassing. Zelfs al zou deze grotere gevoeligheid van met na

me aspecten van inhoud en strekking wel kunnen worden geëxtrapoleerd 

naar de nie t meer kerksen, dan zou de versterking van een diessei t ige 

verkondiging ons inziens veel radicaler moeten zijn dan de diesseit ige 

prediking die in onze prekensteekproef voorkomt, om nog in voldoende 

mate aan te slaan. En wel enerzijds, omdat het m e t meer participeren 

aan het kerkeli jk gebeuren een afspiegeling vormt van een sterk verzwak

te of ontbrekende binding aan de kerk en a l s zodanig fundamenteel ver

schil t van een par t ië le pa r t i c ipa t i e , en anderzijds, omdat de in onze 

steekproef voorkomende diessei t ige verkondiging b i j de knt i sch-progres-

sief kerkelijken m e t heeft geresulteerd in een gunstiger preekwaardenng 

dan b i j de volkskerkelijk georiënteerden en dus naar onze opvatting 

vaak nog niet genoegzaam tegemoet komt aan de religieuze communicatie-

verwachtingen behorend b i j een progressieve godsdienstige or iën ta t ie . 
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Onze conclusie, alhoewel zeer onvolledig onderbouwd, moet vooralsnog 

zijn, dat alleen maar een versterking van het d iesse i t ige, confron

terende preekaanbod nie t zeer geschikt l i j k t on de betrokkenheid op 

de kerk te hers te l len, ook m e t indien dat gebeurt in andere s e t t m -

gen, zoals de pers of de radio en t e l e v i s i e . Een fundamenteel gewij

zigde opzet van godsdienstige communicatie in een buitenkerkse s i t u 

at ie is minimale voorwaarde voor een hers te l van die betrokkenheid 

of, minder i n s t i t u t i o n e e l geformuleerd, voor een tegemoetkomen aan 

religieuze behoeften. 

De m het voorgaande toegelichte algemene tendens tot een geli jkgerichte 

reactie op v a r i a t i e s in het aanbod b i j uiteenlopende publiekgroepen 

betekent m e t , dat er m e t in enige gevallen graduele verschillen op

treden in de mate waarin bepaalde publiekgroepen ontvankelijk zijn 

voor bepaalde preekkenmerken. Wij vatten deze graduele verschillen nog 

eens валіеп m het volgende overzicht. 
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DIFFERENTIELE GEVOELIGHEID VOOR ASPECTEN VAN HET PREEKAAHBOD BIJ ONDER-
SCHEIDEN PUBLIïXGRDEPEti17 
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Uit dit overzicht blijlrt duidelijk dat van alle onderzochte hoofd-

kenmerken de kwaliteit van de voordracht het meest een differentieel 

effect heeft, gevolgd door een sterk confrontatiekarakter en een 

sterke humaniteit. Voor een goed hegrip van het belang van deze kenmer

ken zij er echter aan herinnerd, dat de bijdrage van de acht kenmerken 

aan de variaties in preekwaardenng nogal verschilt en dat de eigen 

bijdrage daarvan als gevolg van samenhangen tussen de kenmerken onderling 

als regel belangrijk kleiner is dan de samenhangen tussen de kenmerken 

en de preekwaardenng doen veiraoeden. Uit de verschillen tussen de 

gewone en de partiöle correlaties (vermeld in voemoot 17 bij dit 

hoofdstuk) is af te leiden dat de eigen differentiële betekenis van de 

kenmerken confrontatiekarakter en humaniteit kleiner is dan het voor

gaande overzicht suggereren kan. Concreet gezegd, de differentiële 

betekenis van deze twee kenmerken wordt beïnvloed door hun correlatie 

met de kwaliteit van de voordracht. Dit laatste gegeven heeft, ofschoon 

op zijn beurt weer beïnvloed door de samenhangen met het confrontatie-

karakter en de humaniteit, een sterkere eigen differentiële betekenis. 

Een te geflatteerd beeld biedt het overzicht eveneens voor het gegeven 

aandacht voor het binnenwereldlijke. De samenhang daarvan met de preek

waardenng (r = -.12) wordt namelijk sterk bepaald door de verbinding 

in onze prekensteekproef van dit gegeven met voordracht, confrontatieka

rakter en humaniteit. De partiële correlatie met de waardering onder 

uitschakeling van deze en andere samenhangen is namelijk te verwaarlozen 

klein (r = .01). 

Resumerend moet dan ook worden gezegd, dat van een differentieel karakter 

op grond van de onafhankelijke bijdrage van de onderzochte momenten aan 

de preekwaardenng slechte gesproken kan worden voor de kenmerken 

kwaliteit van de voordracht, sterke confrontatie en sterke humaniteit, 

en wel het sterkst voor het eerstgenoemde en het zwakst voor het 

laatstgenoemde. Deze drie differentiële kenmerken bleken ook voor het 

geheel van de ondervraagde steekproef naar verhouding van meer belang 

voor de preekwaardenng te zijn. 

Nog een ander kenmerk bleek relatief van belang voor de preekwaardenng 
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van het geheel van de steekproef, namelijk bijbele karakter; ook na 

uitschakeling van de eamenhangen met andere kenmerken (r = -.18; 

partiële г = -.10). De differentiöle betekenis is echter veel beperkter; 

slechts de hogere beroepsmilieus zijn ontvankelijker voor uitgesproken 

sterk bijbelse preken. Deze genieten dus vrijwel over de gehele lijn 

een gelijk sterkere waardering bij uiteenlopende publiekcategorieën. 

Deze conclusie is belangwekkend; een sterk accent op de inwijding in 

en duiding van de evangelische boodschap ondervindt een verhoudings

gewijze gunstiger onthaal, ook in die kringen waar de verwachtingen 

een meer diesseitig karakter dragen. 

Wanneer wij nu het geheel van de differentiële samenhangen tussen preek-

kenmerken en waardering overzien, dan is het meest opvallende, dat de 

maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke differentiaties in de 

relatie kenmerken-waardenng zich zonder uitzondering voordoen voor die 

publiekgroepen die ook in het algemeen een lagere waardering hebben 

voor de preek. 

De verklaring hiervan ligt voor de hand. Deze publiekgroepen zijn 

kritischer, althans in die zin dat zij bij hun beoordeling van de 

prediking het aanbod nadrukkelijker afwegen tegen de verwachtingen. 

Hun receotieve speelruimte is beperkter, hun kritische drempelwaarde 

ligt hoger. Zonder twijfel heeft een en ander te maken met de specificiteit 

van het verwachtingspatroon van met name de jongere generatie en de 

zwakker kerkelijk gebondenen. Gelet op de zeer overwegend zwakke tot 

matige voordracht en het sterk overheersende jenseitige karakter van 

de onderzochte preken, moet daaruit wel als regel een lagere рг ек-

waardering voortvloeien. 

Toch lijkt het met verantwoord om de variaties in waardering geheel te 

verklaren uit een nadrukkelijke confrontatie van vraag en aanbod bij 

zowel laag als hoog waarderende preektoehoorders. De analyse van de 

preekverwachtingen in het vorige hoofdstuk heeft ook niet aangetoond dat 

deze verwachtingen zó markant en consequent variè'ren met de 

maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke achtergronden, dat reeds op 

die empirische gronden de toetsing van het aanbod aan de 'vraag' een 
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afdoende verklaringsgrond zou bieden voor de variaties in preekwaar-

denng. Wij hebben al eerder uitgesproken, dat een bepaalde vooringe

nomenheid, hetzij in gunstige, hetzij in ongunstige zin mede de 

stallingname over de preek bepaalt. Anders is ook niet goed begrijpelijk, 

waarom bijvoorbeeld de sterk kerkelijk gebondenen en de ouderen zo 

betrekkelijk slecht differentiëren met betrekking tot de kwaliteit van 

de voordracht. Het hanteren van vooroordelen bij de evaluatie van iets 

of iemand is een zeer algemeen verschijnsel. Waarom zou het bij een 

fenomeen als de preek niet eveneens opgeld doen'' Overigens zijn 

vooroordelen zelden een willekeurig gegeven. Vooroordeel wordt gevoed 

door ervaringen en gemodelleerd door behoeften met betrekking tot het 

betreffende fenomeen en door aan dit fenomeen verwante situaties, 

mensen of gebeurtenissen. In het geval van de aanwezige attitudes jegens 

de preek zullen dan ook stellig overheersende vroegere ervaringen 

daarmee, een bepaalde godsdienstig-kerkelijke oriëntatie en de aard van 

de verkondigingsbehoeften in onderlinge wisselwerking deze vooringenomen

heid bepalen. Vooringenomenheid mag ook m het verband van dit onderzoek 

niet worden opgevat als een onafhankelijke factor. 

In deze overwegingen ligt besloten dat pogingen om de positieve 

evaluatie van de prediking bij bepaalde publiekgroepen te bevorderen 

door gebruik te maken van resultaten uit onze verkenning van de 

variërende betekenis van bepaalde preekaspecten, slechts een beperkt 

resultaat zullen kunnen hebben. Vooreerst natuurlijk, omdat de 

betreffende verbanden vaak bescheiden zijn, maar ook omdat het afbouwen 

van vooroordelen moeilijk is en m de gegeven context niet alleen, zelfs 

met primair afhangt van de preek. 

Pogingen tot een betere aansluiting van de verkondiging bij het kerkse 

publiek blijven echter zinvol. De predikant die zich daarvoor inzet, 

heeft het m zekere zin gemakkelijk. Alles wat hij doet aan de goede 

presentatie van een modem-evangelische en confronterende verkondiging 

wordt over de gehele lijn verhoudingsgewijze beter gehonoreerd, in het 

bijzonder aoor die categorieën van het kerkse katholieke volksdeel die 

zich sterker afzetten tegen de traditionele volkskerk. De resultaten 

behoeven dan niet eens zo gering te zijn afgaande op hetgeen onze 

analyse heeft opgeleverd. 
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Bij de verkenning van de differentiöle betekenis van de ргееккешпегкеп 

ЬеЪЪ п wij ons in het voorgaande bepaald tot een achttal hoofdkenmerken 

en tot die achtergronden die voor het geheel van het preekaanbod van enige 

importantie bleken te zijn. De driedimensionale analyse is door ons 

evenwel op aanzienlijk meer combinaties van kenmerken en achtergonden 

toegepast. De veelheid van de nog onveimelde combinaties biedt evenwel 

geen aanleiding daar nog uitvoerig bij stil te staan. De grote lijnen 

van het patroon sijn met de eerder gereleveerde conclusies getrokken en 

worden niet gewijzigd door er nog andere gegevens bij te betrekken. Wij 

volstaan dan ook slechte met enige korte opmerkingen over het gegeven 

geslacht, uit het oogpunt ал de verscheidenheid van waarderingen nog 

het meest van belang. Alhoewel de preekwaaxdering tussen mannen en 

vrouwen slechts weinig bleek te verschillen - voor de onderzochte 

preken gemiddeld 2.38 voor de mannen en 2.25 voor de vrouwen - blijkt 

toch dat voor preken met bepaalde kenmerken deze verschillen groter zijn. 

Heel duidelijk is dat het geval voor preken met een zwakke voordracht. 

De gemiddelde waardering voor de mannen is dan 2.60 en voor de vrouwen 

gunstiger met 2.32. Bij preken met een goede voordracht is het verschil 

zeer gering (respectievelijk I.96 en 1.99)· De mannen zijn gevoeliger 

voor het kenmerk voordracht dan de vrouwen. Dat zijn de mannen eveneens 

voor het confrontatiekarakter van de preek. Waarderen zij in het algemeen 

de preken lager dan de vrouwelijke toehoorders, voor de sterke confron-

tatiepreken is hun waardering met 1.86 juist hoger dan die van de vrouwen 

(2.02). Ten dele hangt met deze verschillen samen, dat mannen een grotere 

variatie in waardering hebben al naar gelang de humaniteit van de preek. 

Zo stijgt de preekwaarderingvan mannen van 2.54 voor preken met een 

zeer zwakke humaniteit vrij systematisch tot I.98 voor preken met een 

verhoudingcgewijze zeer sterke humaniteit. Bij de vrouwen is dit 

verloop beperkter, nl. van 2.36 naar 2.04. 

De betekenis van deze conclusies moet intussen wel worden bezien in het 

licht van de sajnenhang tussen het gegeven geslacht enerzijds en de 

45) 
gegevens godsdienstig-kerkelijke binding en opleidingsniveau anderzijds • 

Het is op grond daarvan niet zeer plausibel, dat de vermelde verschillen 

in preekwaardering tussen mannen en vrouwen voor enige kenmerken in 

hoofdzaak rechtstreeks voortvloeien uit de sociale positie van man of 
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vrouvi, doch althans in niet onbelangrijke mate voortvloeien uit met die 

positie optredende verschillen m educatieniveau, welke op hun heurt weer 

gevolgen hehben voor de aard van de godsdienstig-kerkelijke hinding. 

Het is weliswaar niet uitgesloten, dat de religieuze helevmg en het 

kerkbegrip bij vrouwen ook los van interveniërende factoren als opleiding 

en heroep Überhaupt sterker tenderen naar een minder radikaal-kritische 

godsdienstige en kerkelijke oriëntatie, maar de gesignaleerde verschil

len in preekwaardering tussen mannen en vrouwen zijn na uitschakeling 

van de effecten van die intervariörende variabelen zo gering, dat de 

rechtstreekse betekenis van het sociaal en psychisch gegeven geslacht 

zeer bescheiden moet worden geacht. 

3.2.5- (l)i3)congruentie tussen vraag en aanbod 

In paragraaf 2.1. van hoofdstuk 2 is toegelicht waarom in het raam van 

deze analyse niet is gestreefd naar een systematische en uitvoerige 

confrontatie van vraag en aanbod, van preekverwachtingen en preek-

kenmerken, ter verklaring van de preekwaardering. Op bescheiden schaal 

en voorzover de aard van de gegevens daartoe zinvolle mogelijkheden biedt, 

willen wij evenwel de differentiële beteknis van de ргеекк шп гкеп ook 

nog eens benaderen vanuit de preekverwachtingen, nadat wij ons vooral 

bezig hebben gehouden met de maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke 

achtergonden van deze differentiaties in de relatie kenmerk - waardering. 

Enerzijds biedt deze aanvullende benaderingswijze de mogelijkheid de 

realiteitwaarde van de reeds in de tweede paragraaf van hoofdstuk 1 

behandelde preekverwachtingen enigszins te toetsen, anderzijds kan aldus 

in aanvulling op de behandeling van de in maatschappelijke en godsdienstig-

kerkelijk opzicht verscheiden betekenis van het preekaanbod benaderend 

worden ingegaan op het onderscheiden belang van uiteenlopende verwach

tingen voor de preekwaardering. 

In het algemeen blijkt een grotere congruentie tussen verwachtingen en 

aanbod »leliswaar in een aantal gevallen waardenngverhogend te werken, 

maar toch niet zodanig, dat een grotere mate van overeenstemming tussen 

verwachtingen en kenmerken altijd samengaat met een hogere preekwaardering 
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daii in geval van minder overeenstemming, van sterkere divergentie. 

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Zij die zeggen behoefte te 

hebben aan preken die een verbinding leggen tussen geloof en leven, 

waarderen preken met een sterk confrontatiekarakter hoger dan zij 

een andersgerichte behoefte hebben uitgesproken, maar niettemin 

hebben ook degenen die een accent leggen op preken die het geloof en 

de leer behandelen, een hogere waardering voor sterke confrontatie-

preken dan voor introductiepreken. De verschillen m preekwaardenng 

ten gevolge van de overeenko.isten of de verschillen m vraag en 

aanbod, dragen met andere woorden veelal een gradueel en geen funda

menteel karakter. 

Overziet men nu deze tendenties, dan blijkt een grotere overeenstemming 

vooral dan in een hogere waardering te resulteren, wanneer het gaat om 

verwachtingen die meer typerend zijn voor die toehoorders die een 

minder volkskerkelijk-traditionele opstelling hebben, doch anderzijds 

geen uitgesproken sterke progressieve onBntatie. Beze zijn vooral te 

vinden onder de jongere generaties, de hoger geöduceerden en de 

hogere beroepsmilieus. Deze kringen met hun typerende verkondigings

behoeften zijn gevoeliger voor een vervulling daarvan dan degenen die 

meer een volkskerkelijke oriëntatie en het daarbij behorend verwach

tingspatroon bezitten. 

Hier manifesteert zich op een andere wijze weer het verschijnsel var. 

de differentiële respectieve speelruimte, dat eveneens naar voren kwam 

toen wij eerder in dit hoofdstuk de variaties m preekwaardenng 

bespraken voor een aantal combinaties van ргееккепліегк п en 

maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke achtergonden, en dat voor 

wat betreft de preekverwachtingen bleek uit de verhoudingsgewijze 

hoge percentages van de traditioneel georiBnteerden en ouderen met 

sterke interesse voor preken behorend tot de interessedimensies 

'transcendent','christelijke verantwoordelijkheid' en 'God is liefde'. 

Wij hebben op grond van de desbetreffende correlaties de stellige 

indruk, dat deze grotere receptieve marge bij de godsdienstig-kerkelijk 

traditionelen en oaderen niet alleen samenhangt met een ruimer interesse-
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veld, maar eveneens met een sterke bereidheid om ook op die verkondiging 

positief te reageren die ideaaltypisch gezien buiten de specifieke 

helangstellingssfeer van deze categorie van kerkgangers valt. Illustra

tief is m dit verband dat degenen met de relatief zwakste belangstelling 

voor de meer diesseitige mteressedimensie 'kerk en wereld' toch een 

hogere waardering hebben voor diesseitige en sterk diesseitige preken 

(de gemiddelde waardering is resp. I.85 en 2.3 4) dan zij die op deze 

mteressedimensie het sterkste scoren (hun gemiddelde waardering is 

resp. 2.20 en 2.56). Wij menen dat een dergelijk verschijnsel toch ook 

moet worden geïnterpreteerd in het licht van de irinder kritische en meer 

welwillende instelling jegens de kerk en de prediking bij de meer 

volkskerkelijk geonënteerden. 

In het navolgende zullen wij nog enig cijfermateriaal presenteren inzake 

de relatie tussen preekwaardering en congruentie of discongruentie van 

vraag en aanbod. 

In de antwoorden op de open vraag naar de preekverwachtmgen zijn onder 

meer een drietal inhoudelijke categorieën onderscheiden: ingaan op het 

geloof/de leer, ingaan op de menselijke situatie/de wereld en het leggen 

van een verbinding tussen geloof en leven. Neemt men nu de verschillen 

in waardering tussen de extreme categorieën van enige kenmerken als 

uitgangspunt, dan blijken vooral zij die een verbinding tussen het 

jenseitige en diesseitige zoeken gevoeliger voor de congruentie. Zo is 

de preekwaardering van personen die een dergelijke verwachting eigener 

beweging hebben genoemd (19$ van de ondervraagden), .77 hoger voor 

preken met een zeer sterke aandacht voor het binnenwereldlijke dan voor 

preken met een zwakke aandacht daarvoor. Zij die geloofsverkondiging als 

verwachting hebben genoemd (26$ van de ondervraagden) reageren op dat 

type preken gemiddeld beter met slechts .39· Een overeenkomstig resultaat 

vindt men voor het kenmerk confrontatiekarakter. De toehoorders die vragen 

in te gaan op de verhouding geloof-leven, waarderen sterke confrontatie-

preken .74 hoger dan introductiepreken; zij die het accent leggen op 

geloofsverdieping slechts .27 hoger. 
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Een kleiner verschil maar wel in overeenstemming met het voorgaande 

doet zich voor hij het gegeven jenseitige of diesseitige gerichtheid. 

Zij die de nadruk leggen op geloofsverdieping, waarderen sterk 

diesseitige preken .14 lager dan sterk jenseitige preken; zij die de 

verhinding geloof-leven benadrukken daarentegen .11 hoger. 

Heel duidelijk hlijkt het helang van de (dis)congruentie uit het 

volgende. Zij die een voorkeur hebhen voor preken die ingaan op de 

verbinding tussen geloof en leven waarderen preken die de menselijke 

situatie als thema hebben .66 beter dan andere preken. Degenen die om 

geloofsverdiepende preken vragen waarderen deze .34 hoger dan andere 

preken. 

Wij presenteren deze gegevens nog eens bij elkaar in tabel 3.2.25. 

Tabel З.2.25 DE VERSCHILLEN IN PREEKWAAKDERING TUSSEN PREKEN MET HET 
GROOTSTE VERSCHIL VOOR ENIGE KEHMERKM AL NAAR GELANG 
HET EIGENER BEWEGING NOEMEN VAN EEN DRIETAL 
PREEKVERWACHTINGEN 

verwacht ingen 

mate van aan- jenseitige confron-
dacht voor het of diessei- tatieka-
binnenwereld- tige gericht- rakter 
lijke heid 

thema: thema: 
geloof menselij

ke situ
atie 

geloofsverdieping .39 

verbinding geloof-
leven +.77 

de menselijke 

situatie +.54 

+.14 

+.11 

-.08 

-.27 

+.74 

+.50 

+.34 

+.16 

-.02 

+ .01 

+.66 

+.02 

N.B.: + wil zeggen hogere waardering bij meer overeenkomst tussen vraag 
en aanbod en - wil zeggen hogere waardering bij minder 
congruentie. 

De vorenstaande tabel geeft voorts nog aanleiding tot een tweetal 

opmerkingen. Ten eerste valt op, dat een congruentie van vraag en aanbod 

minder effect heeft bij de sterkst diesseitige verwachting (de menselijke 

situatie) dan bij de tussenvorm verhouding geloof-leven. Het heeft er 
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de schijn van, dat het onderzochte preekaanbod toch vaak met z6 goed 

aan deze sterkere diesseitige behoeften tegemoet kan komen als wordt 

gewenst. Nu bovendien blijkt, dat bij sterker transcendente preek-

verwachtingen toch ook op een anders gericht aanbod overwegend niet 

zeer veel slechter, in enige gevallen zelfs positiever, wordt 

gereageerd, moet worden vastgesteld dat een versterking van het 

diesseitige element in het preekaanbod over het algemeen slechts 

gunstige effecten kan oproepen. 

Vervolgens kan worden vastgesteld, dat grosso mode de kerkgangers met 

een meer jenseitige verwachting minder gevoelig zijn voor een overeen

stemming tussen vraag en aanbod dan anderen. Veel duidelijker nog dan 

uit tabel 3-2.25 is dat te zien wanneer een andere indicatie van de 

preekverwachtingen wordt gehanteerd dan de zojuist besproken antwoorden 

op de open vraagstelling, te weten, het aangeven van een eerste voorkeur 

uit zeven verschillende preekdoeleinden. In tabel 3.2.26 zijn de 

verschillen in preekwaardenng vermeld tussen de extreme categorieën van 

enige preekkenmerken voor elk van de eerste keuzen uit de voorgelegde 

preekdoeleinden. 

Vergelijkt men in deze tabel de doeleinden nr. 1 met nr. 6 dan is 

evident, dat zij die de zeer diesseitige formulering van nr. 6 als eerste 

kiezen, sterker reageren op congruentie dan zij die voor de meer jen

seitige formulering nr. 1 voteren, al ontbreekt deze gevoeligheid bij 

de laatstgenoemden ook niet geheel. 

Ook zij die doeleinde nr. 3 in tabel 3.2.26 (hulp, troost en moed) 

hebben gekozen, zijn verhoudingsgewijze gevoelig voor (dis)congruentie. 

Toch kan dit doeleinde niet als een kerkelijk-progressieve keuze worden 

beschouwd. Integendeel, uit tabel 2.2.2. in hoofdstuk 2 is af te leiden 

dat deze keuze eerder thuishoort bij de kerkelijk-traditionelen. Zij 

die opteren voor dit preekdoel, stemmen evenwel in zoverre overeen met 

hen die diesseitige preekverwachtingen koesteren, dat het doel 'hulp, 

troost en levensmoed ' weliswaar uitgaat van een behoefte compensatie 

te vinden in het geloof, maar tevens een ingaan op de leefsituatie 

veronderstelt. 
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T a b e l 3 . 2 . 2 6 DE VE3ÌSCHILLEM IN РНЕЕХКААИЗЕКШС TUSSEN PHEKEN МЕГГ 
HET GROOTSTE VERSCHIL VOOR HJIGE KENMERKEN ..PER DE 
EERSTE VOORKEUR VAN ZEVHI PHEEKDOELEINDHJ ' 

mate van 

aandacht 

voor het 

Ъіпп п-

wereld-

lijke 

jensei

tige of 

diee-

eeitige 

gericht

heid 

confron

tatie 

karakter 

thema 

geloof 

thema 

de 
mense

lijke 

situ

atie 

gericht 

op het 

weten 

gericht 

op het 

hande

len 

De toehoorders de 
l e e r van de kerk 
u i t l e g g e n , zodat 
men weet waaraan 
men z ich a l s c h r i s 
t e n heeft t e houden .20 +.11 -.19 +.06 +.14 +.02 -.13 

Gode gelsoden uit

leggen met het oog 

op een fatsoenlijk 

leven -.68 -.09 .46 -.04 +.21 +.12 + .02 

De mensen hulp, 

troost en levens

moed geven -.76 -.25 .71 -.42 +.58 +.46 -.50 

Oproepen tot ge

loof aan de Ver

losser en tot 

bekering .25 +.27 +.02 +.09 + .04 .28 -.63 

Ingaan op de pro

blemen van de toe

hoorders en hen 

helpen in het le

ven van alle dag 

als een christen 

te leven -.46 +.04 -.52 +.17 -.04 -.07 +.18 

De mensen opwekken 

hun verantwoorde

lijkheid voor de 

wereld waar te 

maken -.85 -.50 -.63 -.44 +.46 -.39 +.55 

De geestelijke 

rijkdom van het 

christelijke 

geloof toelichten 

gehele steekproef-

-.27 

-.43 

+.19 

+.05 

-.50 

-.40 

+.18 

-.02 

-.29 

+ .13 

-.04 

-.01 

-.06 

-.01 

sterke sterk 

dies

seitig 

sterke 

confron

tatie 

zwak 

χ
) . 

zwak 

wil zeggen: waardering hoger hij de extremen, vermeld onderaan de 
+ wil zeggen: waardering lager hij de extremen, vermeld onderaan de 

tabel 
tabel 
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Een andere indicatie, dat degenen met meer exclusief diesseitige preek-

ЪеЬоеіЧеп gevoeliger zijn voor de ааічі van het aanbod dan degenen met een 

sterk transcendente interesse, ligt daarin, dat zij die laag scoren op 

de interessedimensie 'transcendent', mtroductiepreken .56 lager waarderen 

dan sterke confrontatiepreken. Zij die een sterk transcendente preek-

interesse hebben, waarderen preken met een sterk confrontatiekarakter 

.26 hoger dan mtroductiepreken. 

Tot dusverre hebben wij uitsluitend gesproken over het belang van de 

(dis)congruentie van inhoudelijke aspecten. Met betrekking tot de vorm

aspecten kan de analyse nog minder in details treden, aangezien wij ons 

daarin bij de inventarisatie van de verwachtingen om eerder vermelde 

redenen sterk hebben beperkt en deze vormaspecten slechts via een open 

vraagstelling hebben vastgesteld. De schaarse analysemogelijkheden die 

ons aldus ter beschikking staan benuttend, vinden we, dat aspecten als 

heldere opbouw en goede voordracht of de duur van de preek niet 

resulteren m een hogere waardering, wanneer dit soort vormaspecten door 

de respondenten eigener beweging zijn genoemd. Sterker nog, wij hebben 

zelfs vastgesteld dat zij die gesproken hebben over begrijpelijke preken 

met een goede vorm en opbouw (26$), de preken met een zeer heldere opbouw 

lager waarderen (nl. I.70) op de waarderingsdimensie 'helderheid' dan 

degenen die met in dergelijke teimen gesproken hebben (ni. I.48) . 

Evenzo blijkt dat zij die dergelijke vormverwachtingen hebben uitge

sproken en preken met een zeer heldere opbouw gehoord hebben, deze 

gemiddeld .20 lager beoordelen dan zij die met overeenkomstige vorm

verwachtingen preken met een relatief weinig heldere opbouw hebben 

beluisterd. 

Het ontbreken van een duidelijk verband tussen congruentie mzaJce 

vormaspecten en preekwaardering mag echter niet worden opgevat als 

een aanduiding, dat dus dergelijke vormaspecten niet van belang zouden 

zijn. Het is immers gebleken dat juist de vormaspecten, en met name 

de kwaliteit van de voordracht, meer dan de kenmerken van inhoud en 

strekking, bijdragen tot de variaties in preekwaardering. Bat daarvan 

mets is terug te vinden wanneer de congruentie tussen vraag en aanbod 

inzake vonnkernmerken wordt gerelateerd aan de waardering, wijst er dan 
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ook op, dat de in dit verband gebruikte open vraagstelling voor een 

verhoudingsgewijze universele behoefte te veel tot een toevalsbeant-

woording heeft geleid. Met andere woorden, de door een deel van de 

ondervraagden eigener beweging genoemde vormverwachtingen worden door 

de grote meerderheid van de toehoorders gedeeld, doch slechts door 

een minderheid genoemd, ofwel omdat ze vanzelfsprekendheidkarakter 

hebben ofwel omdat andere verwachtingen domineren of door andere toeval

lige oorzaken. In dit opzicht is onze inventarisatie van preekverwach-

tingen ontoereikend geweest, waarbij er aan herinnerd moet worden, dat 

voor wat betreft deze vormkenmerken ook bewust geen volledigheid is 

nagestreefd. Weliswaar legt dit beperkingen op aan de analysemogelijk

heden, maar gelet op de eerder uitgevoerde analyse van de betekenis 

der vormaspecten voor de waardering en de duidelijke uitkomsten 

daarvan is dat geen ernstig bezwaar. 

Deze overwegingen zijn ontleend aan conclusies over de (dis)congruentie 

inzake de meest pregnante vormkenmerken. Dat ze niet zonder meer geldig 

zijn voor andere vorm- of vormverwante aspecten moge daaruit blijken 

dat een eveneens aan de open vraagstelling ontleende verwachting 

'humaan/niet-autontair ' wel degelijk samengaat met een hogere waar

dering wanneer m de beluisterde preek een sterk humane 'toon' wordt 

aangeslagen. Dan is namelijk de preekwaardermg .76 hoger in verge

lijking met zeer zwak humane preken, terwijl voor het geheel van de 

ondervraagden het verschil .48 is. 

De korte verkenning van de (dis)congruentie in zijn betekenis voor de 

preekwaardermg samenvattend, mag men zeggen, dat daaruit slechts een 

beperkt belang van die (dis)congruentie is gebleken, dat de betekenis 

daarvan bij een meer op een (dis)congruentie-analyse gerichte 

operationalisering van de verwachtingen en kenmerken waarschijnlijk 

wat sterker uit de verf zou zijn gekomen, dat men voorts bij aspecten 

van inhoud en strekking gevoeliger is voor (dis)congruentie dan bij 

vormaspecten en, tenslotte,dat waar de al of niet aansluiting tussen 

vraag en aanbod wel van belang is, dat eerder het geval is voor ver

wachtingen die globaliter meer typerend zijn voor het sterker, doch met 

al te sterk, progressief georiënteerde element onder de toehoorders. 
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Traditioneler! en sterk progressieven reageren minder op (disjcongruentie; 

de eersten vanwege hun grotere receptieve speelruimte, de laatsten omdat 

het preekaanbod zeer overwegend niet voldoende tegemoet komt aan hun 

specifieke verlangens en daannee automatisch een grote mate van 

congruentie uitgesloten is. Wij menen overigens dat waar die congruentie 

zich ook voor de uitgesproken diesseitig georiönteerden wel zou voordoen, 

dan ook de grotere gevoeligheid voor congruentie tussen vraag en aanbod 

in vergelijking met de traditionelen naar voren zou komen. 
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3.3 De aandacht voor en de herxnnering aan de preek 

3.3.1 Inleiding 

In de theorie en het onderzoek van de (massa-)communicatie zijn de 

aandacht, de perceptie en retentie als factoren die van belang- zijn voor 

het effect van communicatieprocessen dikwijls het ohject van onderzoek 

geweest. Alhoewel in ons onderzoek het effect van de prediking vooral 

in de zin van waardering wordt hehandeld, leek het eveneens van belang 

de relaties tussen deze proceselementen onderling en met de waardering 

m de exploratie te betrekken. 

Zoals in het inleidende hoofdstuk 1 al werd aangegeven, hebben wij ons 

voor wat betreft de indicatoren van aandacht, perceptie en herinnering 

zeer beperkt. De redenen daarvoor waren zowel van methodisch-technische 

als van praktische aard. Binnen de context van een interviewsituatie 

met een strak gestructureerde vragenlijst was het niet mogelijk de 

fluctuaties m aandacht betrouwbaar te reconstrueren en konden ook de 

perceptie en herinnering slechts globaal worden behandeld. Voorts moest 

voor dit onderdeel van de analyse op praktische gronden een nogal sterke 

beperking worden betracht. 

Derhalve zal in de descriptie en analyse van deze paragraaf 3 slechts 

globaal worden ingegaan op de relaties tussen aandacht, herinnering en 

waardering en de eventuele verschillen in de aard van de factoren die 

deze verschijnselen beïnvloeden. De gevolgde weg stelt m het bijzonder 

beperkingen aan de diepgang waarmee zich het proces van opname en ver

werking van het gebodene laat analyseren. In dit opzicht blijft er, zoals 

op tal van andere terreinen van onderzoek naar (massa-)communicatieve 

processen, ook m deze exploratie veel onaangeroerd. 

De analyse is vooral gericht op het vaststellen van verschillen en 

overeenkomsten in de maatschappelijke en de godsdienstig-kerkelijke 

achtergronden van waardering, aandacht en herinnering. Daaraan vooraf 

gaat (par. 3.3.2) een beschrijving van de uit het survey verkregen 

nominale resultaten over aandacht en herinnering. In paragraaf 3.3.4 
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wordt vei^olgene ingegaan op de confrontatie tussen aanbod enerzijds 

en aandacht en herinnering anderzijds, zowel in onderlinge vergelijking 

tussen aandacht en herinnering als in vergelijking tot de waardering. 

Voorts wordt daar, zij het veel Ъекш^ег dan zulks voor de waardering 

is gebeurd in paragraaf 2 van dit hoofdstuk, gesproken over de eventuele 

differentiële hetekems van onderscheiden preekkermerken hij verschil

lende publiekcategoneön. 

Tenslotte komt in paragraaf 3.3·5 de relatie tussen aandacht en 

herinnering enerzijds en enige gegevens over het verwachtmgsheeld van 

de prediking en de betrokkenheid op alternatieve vormen van godsdienstige 

communicatie aan de orde. Deze relaties worden daarbij, gezien de wemig 

opmerkelijke samenhangen, niet verder geanalyseerd door daarbij de 

(dis)congruentie tussen verwachtingsbeeld en preekaanbod te betrekken. 

3.3.2 De mate van aandacht en herinnering 

Te oordelen naar het getal van diegenen die zeggen de preek geheel te 

hebben gevolgd , kan worden gesproken van een aandachtig gehoor. Slechts 

6$ heeft nauwelijks geluisterd, 60$ heeft de hele preek gevolgd en 34% 
49) heeft gedeeltelijk toegehoord ' ' . 

Zoals ook kon worden vastgesteld voor de waardering van de preek , is 

de aandacht voor de beluisterde en m de inhoudsanalyse betrokken preken 

in doorsnee eveneens niet belangrijk anders dan voor de preken in het 

algemeen '; 68% vindt zijn aandacht voor deze preek dezelfde als anders, 

11% heeft meer aandacht opgebracht dan gewoonlijk en 21% minder. Daar

mede is de aandacht in dit concrete geval iets minder goed geweest dan 

normalitti (uiteraard weer volgens de opvatting van de ondervraagden zelf). 

De oorzaken van een gedeeltelijke of geringe aandacht kunnen verschillend 

zijn, zoals blijkt uit het navolgende overzicht van redenen die de 
52) 

ondervraagden die niet de gehele preek hebben beluisterd, hebben genoemd . 
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Tabel 3.3.2 DE (ЕЖНЗТСШОЕЖІЕ) R E D № IIOOR EE!Í VERKDIDERDE AANDACHT 

VOOR DE PREEK 

de preek 

condities en omstandigheden bij de 
toehoorder 

afgeleid loor anderen 

overige situâtiefactoren 
(met name slechte verstaanbaarheid) 

de persoon van de predikant 

het aangekondigde o iderzoek 

geen antwoord 

25 

43 

12 

10 

2 

2 

6 

WO (483) 

Bijzondere aandacit verdient, dat slechts een kuart de kwaliteit van de 

preek als oorzaak van verminderde aandacht noemt. De m doorsnee hoge 

aandacht ^ordt dus meer aangetast door aan de preek exogene factoren, 

waaronder de Ъіт de toehoorders a«)nwezigo dnponties een belangrijker 

rol spelen dan situationele omrtandigheden. 

Gelet op enerzijds de met onbelangrijke samenhang tussen aandacht en 

waardering (r = .33) en anderzijds op het kleine getal van hen voor wie 

de preek zelf reden is van verminderde aandacht, rijst het vermoeden, 

dat ook hij hen die andere motieven van afleiding dan de preek aangeven, 

de waardering lager is dan hij hen die de gehele preek hebben gevolgd. 

Inderdaad blijkt de preekwaardenng van de eerstgenoemden met gemiddeld 

2.38 lager te zijn dan van de laatstgenoemden (2.09), doch zij is 

belangrijk beter dan van hen die de preek zelf als motief voor geringere 

aandacht aanvoerden (3.47) . Alhoewel een veiminderde aandacht ook bij 

een ongunstiger dispositie van de toehoorder of bij storende elementen 

in de kerk wel degelijk tot lagere waardering kan leiden, menen wij toch 

dat ook in een aantal gevallen een minder gunstige attitude jegens de 

preek en/of een lagere appreciatie van het gehoorde deze aan de preek 

exogene factoren kan actualiseren. De lagere preekwaardering van de 

toehoorders die andere motieven noemen voor een verminderde aandacht 

dan de preek zelf, moet naar onze mening dan ook niet zo worden 

opgevat dat de appreciatie van de preek als zodanig daarbij niet enige 

invloed zou hebben gehad. 
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Verminderde aandacht betekent beperkte perceptie en derhalve zal ook 

de herinnering 

in tahel 3.3.3 

de herinnering vaak geringer zijn. Dit komt duidelijk tot uitdrukking 

54) 

Tabel 3.3.3 ЕЕ HERIMMERIHG VAN БЕ PREEK NAAR DE MATE VAN AANDACHT 
VOOR DE PREEX 

geheel beluisterd 

gedeeltelijk 

nauwelijks 

totaal 

herinnering 

goed 

28 

14 

1 

22 

matig 

39 

34 

6 

35 

zwak 

33 

52 

93 

43 

totaal 

100 (740) 

100 (416) 

loo ( 69) 

100 (1225) 

Салила = .41 

Wat in deze tabel bijzondere aandacht verdient is, dat de herinnering 

in vergelijking met de aandacht bepaald niet sterk is: bijna de helft 

weet weinig of niets meer van het gehoorde en slechts één op de vijf toe

hoorders kan zich nog (vrij) goed herinneren wat de preek behelsde. 

Er is weinig aanleiding om de oorzaak van de discrepantie tussen aandacht 

en herinnering te zoeken in het tijdsverloop tussen de kerkdienst en de 

ondervraging. Allereerst al niet, omdat 6&fo van de respondenten ie 
S5) 

ondervraagd op dezelfde dag en vervolgens ook niet, omdat de herinne
ring niet of nauwelijks minder is, althans in hoofdlijnen, bij degenen 
die later zijn geïnterviewd (r = .Ol)-5 '. 

Ter illustratie van die overwegend matige tot zwakke herinnering kan 

het gegeven uit tabel 3.3.3 als volgt worden genuanceerd. Slechts &% 

is zonder hulp van de interviewer in staat om de hoofdlijnen van de preek 
57) enigszins uitvoerig te reproduceren en 22$ kan dat in beknopte vorm , 

25$ vermeldt wel meer of minder uitvoerig de thematiek, zonder evenwel 

de kerngedachte(n) te releveren, 19$ kan nog slechts ondergeschikte 

elementen uit de prediking voor de geest krijgen en 28$ weet zich niets 

meer te herinneren. Nog ernstiger is, dat 55$ geheel niet in staat bleek 

de kerngedachte(n) van de preek te formuleren en 8$ terzake een onjuist 



-190-

antwoord gaf . Bijna twee van elke drie toehoorders lijkt de essentie 

van de prediking met te ЬеЪЪеп gevat of behouden, zelfs kort na het 

aanhoren daarvan. Be vraag is in hoeverre de vele onvolledige antwoorden 

op de vragen naar inhoud en kerngedachte van de preek voortvloeien uit 

het vergeten of uit gebrekkige aandacht. Afgaande op het feit dat van 

hen die nog slechts ondergeschikte elementen reproduceren of helemaal 

niets weten te antwoorden - totaal 47$ van de ondervraagden - bijna de 

helft, nl. 48$, zegt de gehele preek te hebben beluisterd en afgaande 

op het gegeven, dat zij die de hele preek hebben gehoord en niettemin 

de kemgeaachte niet meer kunnen noemen 52$ uitmaken van het aantal 

aanwezigen dat de kerngedachte niet meer kon reproduceren, moet een zeer 

snel afnemende herinnering toch wel een niet geringe rol spelen, dit te 

meer als blijkt dat slechts 8$ de preek 'gecompliceerd' vindt en 86$ 

zegt de preek goed te hebben kunnen volgen en men er voorts rekening 

mee houdt dat bij de codering van de antwoorden op de vragen naar de 
59) 

preekhennnering ' soepel ' te werk is gegaan. 

Gezien deze constateringen met betrekking tot de beperkte herinnering 

ιε er zeker reden om nadrukkelijk te pogen de herinnering te verbeteren. 

In dit verband verdient het verstrekken van gedrukte samenvattingen van 

de preektekst aanbeveling. Een andere mogelijkheid biedt het leggen van 

een (sterkere) verbinding tussen de prediking en andere onderdelen van 

de dienst: een thematisch gerichte eucharistievienngwaarin de preek 

met andere elementen van de woorddienst is geïntegreerd. Een duidelijke 

geleding, een heldere opbouw van de preek lijkt daarentegen van zeer 

weinig belang te zijn voor de herinnering. Bij preken met een weinig 

heldere opbouw heeft 25$ een goede herinnering, bij preken тех een 

matig heldere opbouw 28$ en bij preken met een heldere opbouw 31$ 

(r = -.08) . Ook een kortere preek vergroot de herinnenrg met 

(r = -.0?) 
61) 

Het lijkt echter niet gerechtvaardigd om te steller dat ge

slaagde pogingen om de herinnering naar inhoud en duur te versterken 

een hogere preekwaardering oproepen. Weliswaar is er enige positieve 

samenhang tussen waardering en herinnering (r = .11), doch het is weinig 

aannemelijk dat een betere herinnering op zichzelf de waardering 
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verhoogt. Een hogere WEiardenng blijkt namelijk niet van rechtstreeks 

belang voor een goede herinnering. De betreffende samenhang verdwijnt 

als de interveniërende invloed van de aandacht wordt uitgeschakeld 

(r = .01). De zin van een bevordering van de herinnering ligt dan ook 

elders, nl. in het creëren van mogelijkheden tot een meer bewust en 

genuanceerd bezig zijn met de verkondigingsboodschap. In het verslag 

van deze analyse zal nog worden toegelicht dat die mogelijkheid vooral 

bevordering verdient bij die publieksgroepen die een matige tot slechte 

herinnering paren aan een positieve reactie op de verkondiging. 

Met deze overwegingen begeven wij ons al m conclusies ontleend aan een 

analyse van de relatie tussen herinnering en waardering. Na deze 

inleidende schets over de mate van de aandacht en de herinnering, zullen 

wij nu eerst de achtergronden van aandacht en herinnering uitdiepen 

alvorens hun relatie met de preekwaardermg, mede op grond van die 

exploratie, te bezien. 

3.3.3 Achtergronden van aandacht en herinnering 

Een goed uitgangspunt voor een analyse van aandacht en herinnering 

biedt het navolgende overzicht van correlatiecoëfficiënten, waarin 

de gewone en partiële correlaties (met uitschakeling van steeds de 
fi1?} 

overige m de tabel vermelde maatschappelijke en godsdienstig-

kerkelijke achtergronden) zijn vermeld met de waardering van de be

luisterde preek, de mate van aandacht daarvoor en met de herinnering. 

Tabel 3.3.5 GEWONE EN PARTIËLE CORHELATIECOfiPFIClflJTEN VAN HESP. DE 
WAAEDERING VOOR DE BELUISPERDE PREEK, DE MATE VAN AANDACHT 
VOOR EN DE HERINNERING AAN DE PREEK MET ENIGE MAATSCHAP
PELIJKE EN GODSDIENSTIG-KEEKELIJKE ACHTERGRONDEN 

leeftijd 
opleidingsniveau 
beroepsklasse 
urbanisatiegraad 
normatieve godsdienstig-
kerkelijke oriëntatie 
institutionele godsdienstig-
kerkelijke oriëntatie 

waardering 
gewoon partieel 

-.28 -.19 
.17 .04 

-.10 -.04 
-.04 -.02 

.26 .16 

.10 .04 

aandacht 
gewoon 

-.24 
-.02 
.04 

-.07 

.16 

.08 

partieel 

-.17 
-.00 
.02 

-.00 

.09 

.03 

herinnering 
gewoon 

.07 
-.21 
.16 

-.09 

-.18 

.12 

partieel 

.03 
-.09 
.04 

-.00 

-.10 

.15 

multiple correlatie .37 .30 .28 
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Bij een vergelijking van de partiële correlatiecoëfficiënten - de Ъeste 

basis als het gaat om de eigen bijdrage van de achtergronden - blijkt, 

dat de mate van aandacht een sterke overeenkomst vertoont in de relatie 

tot de vermelde achtergronden met de waardering van de beluisterde preek. 

In beide gevallen zijn het de leeftijd en de normatieve godsdienstig-

kerkelijke oriëntatie die het sterkst correleren · De andere achter

gronden spelen daarentegen een zeer bescheiden of te verwaarlozen rol. 

Deze overeenkomsten doen vermoeden dat de aandacht kan worden beschouwd 

als een indicatie van waardering en omgekeerd. In ieder geval is er een 

opvallend hoge samenhang tussen beide. Zij die de preek geheel hebben 

beluisterd waarderen deze voor 82$ met (zeer) goed, zij die nauwelijks 

hebben geluisterd voor 33% (r = .33) 

Weliswaar versterken deze gegevens het vermoeden, dat aandacht en waar

dering op elkaar inwerken, maar zij bieden daarvoor - strikt genomen -

geen bewijs, laat staan dat dit wederkerig op elkaar inwerken op deze 

wijze als proces doorzicntig wordt. Daartoe bieden de oersooniijke erva

ringen een beter aanknopingspunt. In allerlei communicatieprocessen er

varen we dat we de 'zender' vaak aanvankelijk een zeker krediet geven. 

Iets dat in het begin onze instemming geniet of de aandacht trekt, houdt 

ons makkelijker gevangen. Voor een blijvende aandacht is evenwel een ze

kere vervulling van communicatieve behoeften als regel roodzake-

lijke voorwaarde. In zoverre is de aandacht meer de resultante 

dan de oorzaak van de waardering van de communicatie. Toch is 

met geheel uit te sluiten dat al luisterende, dat rfil zeggen aandacht 

opbrengend, daardoor de waardering eveneens wordt beïnvloed. In theorie 

kan die invloed zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de 

eigen behoeften en het aanbod. Waarschijnlijk is echter dat een betere 

aandacht eerder positief uitwerkt op de waardering dan negatief. 

Voor ons onderzoek blijkt dat het geval te zijn; de samenhang van de aan

dacht met de m tabel 3.3.5 vermelde achtergronden is nl, niet geheel te 

herleiden tot een rechtstreekse samenhang tussen waardering en aandacht. 
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De multiple correlatie van de waardering met de daar vermelde 

achtergronden (R = .37) stijgt namelijk tot R = .44 indien aan de 

reeks eveneens het gegeven aandacht wordt toegevoegd. Om die re

den is het voor de preek stellig zinvol om middelen aan te wen

dendie de aandacht versterken of vasthouden. Gevaarlijk moet echter het 

toepassen van deze werkwijze worden genoemd, wanneer zij blijft beperkt 

tot kunstgrepen die niet tevens tegemoetkomen aan inhoudelijke behoeften, 

wanneer het stijlmiddel tot retoriek wordt, wanneer een aldus gevangen 

aandacht geen bevrediging wordt geboden. Tenslotte moeten ook de verwach

tingen van deze mogelijkheid niet worden overtrokken. Al eerder is in de

ze paragraaf vermeld, dat beperkte aandacht in ca. 755J van de gevallen 

door de toehoorders wordt toegesohreven aan oorzaken die liggen buiten de 

preek, en wel voor het merendeel, 43$, aan hun eigen geestelijke of phy-

sieke dispositie van dat moment. Zelfs als men overweegt dat deze ongunsti

ge dispositie door een slechte preek enigszins wordt geactualiseerd en 

door een goede wordt verzwakt, dan nog moet worden gerekend met het feit 

dat aan deze aan de preek exogene factoren - die bij 30$ van alle toe

hoorders de aandacht negatief beïnvloeden - door de predikant niet veel is 

te doen. Enig soelaas biedt in dit verband het verstrekken van preekteks-

ten, zodat de mogelijkheid is gegeven bij een gunstiger dispostie op het 

gesprokene terug te komen. 

Is er een duidelijke verwantschap tussen aandacht en waardering en worden 

beide in sterke mate door dezelfde factoren opgeroepen, voorzover ze niet 

van elkaar afhankelijk zijn; duidelijk anders is het gesteld met de ver

houding tussen preekwaardering en preekherinnering. In tabel 3·3·5 valt 

vooral op dat de herinnering in tegenstelling tot de aandacht slechts zeer 

weinig verband houdt met de leeftijd, daarentegen meer met het opleidings

niveau, dat de samenhang van de herinnering met de normatieve godsdienstig-

kerkelijke oriè'ntatie van een tegengestelde richting is als voor het gege-

ven aandacht, en tenslotte dat de institutionele oriëntatie voor de herin

nering van meer belang is dan voor de aandacht. 
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Meer in de ta i l kunnen deze samenhangen als volgt worden aangeduid. De 

herinnering i raneert nauwelijks tussen de verschillende leef t i jdsklas

sen. Alleen de oudsten (65 jaar en ouder) hebben een wat minder goede 

herinnering; 17% goed tegen gemiddeld 287Ó en dit ondanks hun verhou-
65) dmgsgewijze grote aandacht . 

Het educatieniveau i s voor de herinnering van meer belang, ook na u i t 

schakeling van de invloed van met het opleidingsniveau samenhangende 

gegevens, met name de normatieve godsdienstig-kerkelijke or iëntat ie 

Een goede herinnering heeft 16% van de ondervraagden met alleen bas i s -

onderwijs en 43$ van de respondenten met een academische opleiding 

Het i s niet zeker hoe die samenhang te duiden i s . Het kan zijn dat een 

hogere opleiding tevens een betere t i a i n m g inhoudt in het vasthouden 

van een betoog. Het i s ook mogelijk dat een hogere opleiding dat vermo

gen niet zozeer bevordert alswel dat dit vermogen een impliciet gevolg 

i s van de opleidingsselect ie . Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat de 

betere herinnering van de hoger geëduceerden slechts schijn i s , in zo

verre deze terug te voeren i s op een beter vermogen tot verbaliseren 

en communicatie. 

Interessanter i s dat de kerkelijk-progressieven een betere preekhennne-

n n g hebben dan de kerke l i jk - ins t i tu t ione len . Hier doet zich m versterk

te mate voor wat eerder werd vastgesteld voor de bejaarde toehoorders: 

Dndanks een grotere aandacht, i s b i j t radit ioneel-kerkeli jken torh de 

herinnering s lechter ; het omgekeerde is van toepassing op de progressief-

kerkelijken. Van de toehoorders met de sterkste normatieve godsdienstig-

kerkelijke or iënta t ie heeft 71% de preek geheel beluisterd en heeft 19% 

een goede herinnering; van de normatief zwakst geonënteerden daarentegen 

heeft 49^ de preek geheel beluisterd en niettemin heeft 28fo een goede 
68) 

herinnering . Zelfs als men de invloed van factoren als o.a. leef t i jd 

en opleiding uitschaJcelt i s blijkens de partië'le cor re la t ie , verTeld m 

tabel 3.3.5 d.e oorspronkelijke r e l a t i e tussen de normatieve or iëntat ie 

en de preekhennnering niet te verwaarlozen. 
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Naar aanleiding van deze constatering rijst nu de vraag, wat de bij de 

sterk normatieven desondanks verhoudingsgewijze hoge waardering van de 

preek eigenlijk waard is. Het lijkt pausihel dat hij hen in mindere ma

te sprake is van een uitdrukkelijk verwerken van het communicatieve aan

bod. Tevens schijnt de verkondiging haar hoge waardering in de kerkelijk-

traditionele kring te putten uit de positieve attitude jegens de predi

king als zodanig en minder uit een bewuste confrontatie van vraag en 

aanbod. De betekenis van de prediking zal daar meer bestaan in de dif

fuse vervulling van een behoefte aan bevestiging en versterking van re

ligieuze overtuigingen en gevoelens dan in de gerichtheid op een bewus

te verdieping van de religieuze levenshouding. 

Gaat een zwakkere normatieve oriëntatie gepaard met een betere herinne

ring, anders ligt dat bij een zwakkere institutionele oriëntatie op de 
69) 

kerk. Deze gaat meer gepaard met een minder goede herinnering . De 

beste herinnering treft men dan ook aan bij de zwak normatieven/sterk 

institutionelen (met 42$ goede en 34$ slechte herinnering) en de 

slechtste herinnering bij de sterk normatieven/zwak institutionelen 

(met 13$ goede en 66$ slechte herinnering). 

Tabel 3.3.12 DE HERIHUERING A M DE PREEK NAAR TYPEN VAU GODSDIENSTIG-
KERKEUJKE BINDING (DE LAATSTE IN VOLGORDE VAN AFNEMEN
DE HERINNERING) 

herinnering 

goed matig slecht totaal 

progressief/institutioneel 

progressief/gematigd institutioneel 

gematigd progressief/institutioneel 

traditioneel/institutioneel 
gematigd progressief/gematigd insti
tutioneel 

traditioneel/gematigd institutioneel 13 

totaal 28 25 47 100(1231) 

Gamma = -.12 

42 

35 

33 

25 

23 

13 

24 

24 

26 

29 

28 

21 

34 

41 

41 

46 

49 

66 

100(157) 

100(150) 

100(238) 

100(305) 

100(204) 

100(177) 
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Wij menen dat dein tabel 3.3.12 vermelde variaties in herinnering, al

thans voorzover ze met de daar vermelde godsdienstig-kerkelijke achter

gronden samenhangen, voor beide gegevens (normatieve en institutionele 

oriëntatie) moeten worden geïnterpreteerd als indicaties voor een met 

deze achtergronden variërende behoefte aan een meer bewuste bezinning 

op het religieuze. Daar waar een godsdienstig-kerkelijke oriëntatie is 

gekenmerkt door een sterke en exclusieve gebondenheid aan de normen en 

instituties van de eigen kerk, is de behoefte aan een bewust verwerken 

van de prediking en dus de капь op een betere herinnering geringer dan 

daar waar het verkondigingsaanbod stoot op een meer gereserveerde hou

ding ten opzichte van de kerkelijke normen. Dat een sterkere institutio

nele betrokkenheid op de kerk gepaard gaat met een betere herinnering 

moet vooral worden gezien als resultante van een grotere belangstelling 

voor de kerkdienst met inbegrip van de verkondiging. 

De hier besproken samenhangen van de aandacht voor en herinnering aan 

de preek met enige maatschappejijke en godsdienstig-kerkelijke achter

gronden hebben duidelijk gemaakt, dat aancLtcht en herinnering scherp te 

onderscheiden elementen van het communicatieve verkondigingsproces zijn. 

Weliswaar is er een samenhang van betekeric tussen aandacht en hennne-

70) 
ring , en is dus in het algemeen een goede aandacht bevorderlijk voor 

een betere herinnering, maar tevens is gebleken dat deze relatie wordt 

verstoord, doordat de aandacht en de herinnering door verschillende ach

tergronden worden opgeroepen. Dat wil zeggen, de aandacht is meer afhan

kelijk van een positieve attitude jegens de preek, de herinnering daaren

tegen, is enigszins afhankelijk van het retentievermogen en vooral van 

de variërende gebruikswaarde van de prediking. Daar waar de preek vooral 

een globale en momentane functie van algemene versterking van een insti

tutioneel religieus besef heeft, is er weinig aanleiding tot een genuan

ceerde en selectief-evaluerende opname van het betoog. Daar waar de ver

kondiging meer wordt verwerkt in een kritische confrontatie met het ei

gen kerk- en religiebegrip, is er wel aanleiding tot een selectief en 

meedenkend luisteren. De herinnering is in het laatste geval ook wellicht 
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niet zozeer nadrukkelijk beoogd als wel de resultante van de andere in 

s te l l ing waarmee wordt geluis terd . 

De betekenis van uiteenlopende, rel igieus bepaalde luisterhoudingen voor 

de herinnering moet evenwel n ie t als een exclusieve factor worden gezien. 

Het r e l a t i e f grote belang van het educatieniveau voor de herin

nering wijst erop dat ook andere factoren dan de or iënta t ie op 

kerk en re l ig ie een rol spelen, en wel op twee manieren, n l . onrecht

streeks doordat de grotere voramgsraad bijdraagt tot een k r i t i s che r 

godsdienstig-kerkelijke or iënta t ie en rechtstreeks door een sterker ont

wikkelde habitus tot bewust lu is te ren . 

Vanuit de tot dusverre besproken gegevens inzake de achtergronden van 

aandacht en herinnering kan het niet verwonderen, dat deze momen

ten zich nogal sterk verschillend verhouden tot de preekwaardering. 

Over de samenhang tussen aandacht en waardering hebben wij a l eerder ge-
71) sproken . De covariatie i s belangrijk: zij die de gehele preek hebben 

gevolgd waarderen haar gemiddeld met 2.09, z iJ d-ie de preek gedeeltel i jk 

hebben gevolgd met 2.63 en zi j die niet of nauwelijks hebben geluisterd 

met 3·35· 

Ook is erop gewezen dat beide gegevens elkaar beïnvloeden: de waardering 

is niet alleen gevolg, maar s t e l l i g ook oorzaak van de mate van aandacht. 

Daarenboven moeten zi j als verschillende indicatoren van de preekbeoorde-

ling worden gezien, die tot op vr i j grote hoogte gelijk opgaan en die op 

treffend gelijke wijze door dezelfde achtergronden worden opgeroepen (met 

name leef t i jd en de normatieve godsdienst-kerkelijke o r i ë n t a t i e ) . 

De eigen bijdrage van de aandacht aan de waardering i s echter evenmin 

te verwaarlozen, zoals b l i jk t u i t de s t i jg ing van de multiple corre la t ie 

tussen de preekwaardering en de in tabel 3·3·5 vermelde achtergronden 

(R = .37) "tot R = .44, indien daaraan de factor aandacht wordt toegevoegd. 
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De затепЬале tussen de herinnering en de preekwaardering is belangrijk zwak

ker: г = .11 . De waardering is pas lager bij hen die zich weinig of niets van 

de preek herinneren, nl. gemiddeld 2.46 tegen 2.22 voor toehoorders met 

een goede herinnering en 2.20 voor de toehoorders met een matige herin-
72) 

nering . Het is evenwel niet zo dat de herinnering rechtstreeks - zij 

het maar m beperkte mate - afhankelijk is van de waardering. Bij uit

schakeling van het gegeven aandacht in de relatie herinnering-waardering 

daalt nl. de partiële correlatie tot .01. Met andere woorden, de beschei

den samenhang tussen herinnering en waardering is een gevolg van de sa

menhang tussen herinnering en aandacht (r = .31), welke laatste wel een 
73) oorspronkelijke samenhang bezit met de waardering . 

74) 

Op grond van de hier geschetste samenhangen kan de door Straver uitge

sproken voorkeur voor een onvoldoende aanspreken van de prediking als ver

klaring van de overwegend zeer onvolledige herinnering van de preek door 

ons niet worden gedeeld. 

3.3.4 Differentiële betekenis van het preekaanbod voor aandacht en her

innering (bij uiteenlopende publiekcategoneën) 

Op grond van een vergelijking van de maatschappelijke en godsdienstig-ker-

kelijke achtergrorden van, de waardering van, de aandacht voor en de 

herinnering aan de preek hebben wij m het voorafgaande vastgesteld, 

dat de aandacht in tegenstelling tot de herinnering is te beschouwen 

als een zekere indicatie voor de uaardenng en omgekeerd. De 

vraag is echter m hoeverre deze verwantschap tussen waardering en aan

dacht eveneens tot uitdrukking komt m overeenkomsten in de samenhang van 

beide gegevens met aspecten van het preekaanbod en in hoeverre de relaties 

tussen preekaspecten en herinnering zich daarvan onderscheiden. 

Een overzicht van de in dit verband belangrijke gegevens biedt tabel 3.3·14· 
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ТаЪеІ З.З.Н GEWONE Ш PARTIELE CORRELATIECOEFFICIENTEN VOOR DE SAMEN
HANGEN VAN RESPECTIEVELIJK WAARIERING, AANDACHT EN HERIN
NERING MET ENIGE PREEKKENMERKEN ?5) 

waardering aandacht herinnering 

gewoon partieel gewoon partieel gewoon partieel 

1. bi jbels karalrter 

2. jenseitige of d ies
seit ige gerichtheid 

3. confrontatlekarakter 

4. aandacht voor het 
binnenwereldlijke 

5. d iesse i t ig karakter 
van het preekbegin 

6. helderheid van de 
opbouw 

7. voordracht 

8. positieve ' toon' 

9. humaniteit 

10. duur 

multiple corre la t ie 

-.18 

-.03 

-.09 

-.12 

.03 

-.01 

-.19 

-.04 

-.14 

.05 

-.10 

.03 

-.04 

.01 

.01 

-.02 

-.12 

-.00 

-.07 

.03 

.25 

.00 

-.09 

-.13 

-.19 

.16 

-.07 

-.11 

.04 

-.07 

-.06 

.04 

.06 

-.01 

-.13 

.04 

-.08 

-.02 

-.02 

.01 

-.05 

.22 

.05 

-.12 

-.10 

-.19 

.16 

-.08 

-.10 

.06 

-.07 

-.07 

.21 

.08 

.01 

.04 

-.14 

.01 

-.06 

-.01 

-.04 

-.00 

-.06 

De totale samenhang van de in deze tabel vermelde kenmerken met de aandacht 

en herinnering is, zoals dat eveneens het geval was voor de waardering, 

kleiner dan met de in tabel 3.3·5 vermelde maatschappelijke en godsdien-

stig-kerkelijke achtergronden. Ook voor de aandacht en herinnering geldt 

dus dat de aard van het preekaanbod daarvoor van minder belang is dan de 

samenstelling van het publiek. 

Duidelijke verschillen bestaan er evenwel in de mate waarin de onderschei

den kenmerken aan die totale samenhang bijdragen. De kwaliteit van de voor

dracht, het kenmerk dat voor de waardering het meest van belang bleek te 

zijn, speelt een te verwaarlozen rol voor de aandacht en herinnering, zo

als uit tabel 3.3.14 blijkt. Daarentegen blijkt dat de aandacht groter is 
76Ì 

wanneer de preek meer ingaat op binnenwereldlijke aangelegenheden , een 
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meer uitgesproken diesseitige strekking heeft en helderder van opbouw is. 

Met betrekking tot de herinnering aan de preek is het ten dele anders ge

steld. Deze vertoont - evenals de aandacht - een onafhankelijke samenhang 

van enig belang met de mate waarin het binnenwereldlijke aan de orde komt 

de helderheid vein de opbouw, de duur van de preek (hoe langer, hoe beter) 

en - zulks in onderscheid met de aandacht - met het kenmerk bijbels karak

ter (hoe meer bijbels, des te zwakker de herinnering). Dat laatste is dan 

geheel tegengesteld aan de situatie bij de preekwaardenng; daar gaat een 
7ft ̂  

sterker bijbels karakter juist gepaard met een hogere waardering 

Bij alle beperkte betekenis die het preekaanbod heeft voor resp. waarde

ring, aandacht en herinnering, is het toch van belang vast te stellen, 

dat in tegenstelling tot de eerder naar aanleiding ал tabel 3·3·5 gecon

stateerde overeenstemming tussen aandacht en waardering naar maatschappe

lijke en godsdienstig-kerkelijke achtergronden, de aandacht, voorzover 

überhaupt beïnvloed door kenmerken van het preekaanbod, door andere ken

merken wordt opgeroepen dan de waardering; met betrekking tot de beteke

nis van het preekaanbod blijken juist aandacht en herinnering meer met el-
79) kaai overeen te stemmen . Het is het gegeven aandacht dat een wisselpo-

sitie inneemt: met de waardering is zij vooral groter bij ouderen en bij 

een sterkere normatieve godsdienstig-kerkelijke oriëntatie; met de her

innering is zij vooral groter wanneer de preek meer ingaat op het binnen

wereldlijke en een heldere opbouw vertoont. 

Werd eerder in deze paragraaf gezegd, dat waardering en aandacht elkaar 

klaarblijkelijk wederzijds versterken en dat beide ook als verschillende 

verschijningsvormen van een positieve attitude en reactie kunnen worden 

beschouwd, toch is het anderzijds met zo dat aandacht en waardering op 

dezelfde wijze gevoelig zijn voor bepaalde karakteristieken van het preek

aanbod. Hier manifesteert zich een nieuwe dimensie van het proces van op

name en verwerking van het gehoorde: niet alles wat aandacht bevordert, 

is goed voor de waardering. Opmerkelijk is in dit verband dat bijbelse 

preken minder goed worden herinnerd, maar wel een hogere waardering ge

nieten. Tenslotte moet worden vermeld dat de aard van de voordracht - het 
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"belangrijlcste waardering verhogende kenmerk - geen betekenis blijkt te 

hebben voor de aandacht. Met name hier manifesteert zich het sterkst het 

verschil in betekenis van het preekaanbod voor de waardering van de preek 

enerzijds en voor de aandacht voor en herinnering aan de preek anderzijds. 

De vraag kan vervolgens worden gesteld, of er met betrekking tot de -

overigens bescheiden-betekenis van het preekaanbod voor de aandacht en 

herinnering, sprake is van differentiële gevoeligheid bij speciale publiek-

categoneën. Wij hebben ons deze vraag ook gesteld voor de waardering 

(in paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk). Daar bleek de differentiële gevoe

ligheid niet groot te zijn, m.a.w. de naar verschillende kenmerken uit

eenlopende toehoorders bleken grosso modo gelijkgerichte en niet sterk 

gradueel verschillende reacties te vertonen op de belangrijkste aspecten 

van het preekaanbod. Wij hebben deze analyse nu ook toegepast voor de aan

dacht en de herinnering, althans ten aanzien van de kenmerken die daartoe 

het meest in aanmerking kwamen gelet op hun onafhankelijke samenhang met 

aandacht en/of herinnering. De gegevens zijn vermeld in tabel 3.3.17« 

Tabel 3.3.17 DE r-CORRELATIES VAU AAHDACHT VOOR EN HERINNERING AAM DE 
PREEK mr ENIGE PERSOONSKENMERKEN VOOR PREKEN MET UITEEN
LOPENDE KARAKTERISTIEKEN 

A - aandacht 

tu α) 

α. — 

с -σ 

> ι — 
ύ) CT* 1_ 
— — ο 

я <л <и 

с ο — 

Η - '•erinnering 

bijbels karakter 

aandacht voor 

het binnenve-

reldl i jke 

helderheid van 

opbouw 

met bi jbels 

sterker bijbels 

sterk b 

zwak 

matig 

sterk 

zwak 

neer 

sterk 

1 jbels 

10 
6 
9 

10 
7 
8 

9 
1С 

6 

Д 

-.24 

-.22 

-.30 

-.23 

-.22 

-.30 

Η 

11 
.04 

05 

.04 

.14 

.06 

.10 

.04 

.11 

Λ 

_ 
-
-

. 0 3 -

-.01 -

- . 0 3 -

- . 0 6 -

. 0 3 -

- . 0 6 -

н 
.15 
.15 
.28 

.21 

.16 

.21 

.22 

.13 

.34 

А 

-.03 

.02 
07 

.05 

.01 

.09 

Η 

.12 

.09 

.21 

16 
08 

.14 

18 
.08 
.28 

А 

-.14 

-.01 

-.14 

-.06 

-.10 

.01 

H 

- 13 

- 05 

- 01 

-.20 

-.07 

-.05 

-.15 

-.11 

.09 

А 

_ 
-
-

.17 -

.22 -

.10 -

19 -

13 -

17 -

H 

20 
08 
19 

18 
17 
IB 

19 
13 
26 

A 

.07 

.07 

.10 

.06 
06 
17 

H 

.12 

.12 

.16 

.16 

.04 

.14 

09 
.13 
.16 

totaal 25 -.24 .07 -.02-.21 .04 .16 -07 -.09 .16-18 08 .12 
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Uit deze taЪel blijkt, dat de toehoorders sterk overeenkomstig reage

ren op variaties in het aanbod. De gevoeligheid voor bepaalde kenmer

ken, voorzover aanwezig, is sterk gelijk verdeeld over de onderscheiden 

publiekcategoneën. Dat geldt zowel voor de aandacht als voor de her

innering. De maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke achtergronden 

en het preekaanbod zijn, voorzover ze betekenis hebben voor aandacht en 

herinnering, dus ook onderling niet verweven, doch werken beide onafhan

kelijk daarop in. Dit is hier nog veel sterker het geval dan wij konden 

constateren bij de analyse van de differentiële betekenis van het preek

aanbod voor de preekwaardering bij uiteenlopende publieken. Daarbij zij 

er wel aan herinnerd dat onze analyse thans vooral gericht was op een 

tweetal kenmerken (aandacht voor het binnenwereldlijke en. helderheid 

van opbouw) waarvan eerder verwacht kan worden dat ze een meer algemene 

betekenis hebben m tegenstelling tot bij voorbeeld een kenmerk als het 

confrontatiekarakter. 

Tabel 3·3·17 geeft tenslotte nog aanleiding tot de opmerking dat de sa

menhang tussen herinnering en persoonskenmerken vaak zwakker is voor de 

middencategorie van de daar vermelde preekkenmerken. Anders gezegd, de 

preken met een meer geprononceerd karakter dragen wat meer bij tot een 

betere herinnering, ongeacht of deze geprononceerdheid nu wordt geap

precieerd of met. 

3.3·5 Aandacht en herinnering m relatie tot preekverwachtingen en tot 

de betrokkenheid op alternatieve vormen van godsdienstige commu-

catie 

Ter afsluiting van de analyse willen wij kort ingaan op de relatie van 

aandacht en herinnering met enige indicaties voor de verwachtigen van de 

prediking en de plaats van de preek te midden van andere vormen van gods-

ЯГ * *
 8 0

) 

dienstige communicatie 

De aandacht voor de preek blijkt slechts heel zwak - en merkwaardiger

wijze negatief - samen te gaan met het oordeel over het belang van de 

preek in het geheel van de kerkdienst. Zij die de preek het belangrijkste 
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onderdeel daarvan noemen, ІіеЪЪеп voor 53$ de preek geheel beluisterd, te

gen 62$ van hen die de preek even belangrijk vinden ala andere onderdelen, 

en tegen 60$ van hen die andere onderdelen van de kerkdienst belangrij

ker achten dan de preek. Wel is het interessant dat van hen die de preek 

niet geheel hebben beluisterd (40$), 49$ ¿e preek zelf als reden opgeeft 

voor de mindere aandacht, voorzover ze de preek in het algemeen ook het 

belangrijkste onderdeel van de kerkdienst vinden, terwijl dit percenta-

ge voor hen die dat niet vinden 22 is '. Hieruit - zo mag men conclude

ren - blijkt toch iets van een sterkere gerichtheid op de prediking en 

eveneens van een kritischer toehoren der betreffenden. 

Van de vier verwachtingsdimensies die in par. 2 van hoofdstuk 2 zijn be

sproken, blijken er twee te zijn die correleren met de aandacht en wel 

die twee die een transcendente en verzoenende strekking hebben. De cor

relatie van aandacht met de verwachtingsdimensie ' transcendent * is 

r = .15, met de dimensie 'God is liefde' г = .19. Alhoewel de correlatie 

met de twee meer diesseitige dimensies zwak zijn (resp. .03 en .06), 

blijkt toch ook daar een hogere score op de interessedimensie met nega

tief samen te hangen met de aandacht, in weerwil van het overwegend tra

ditionele preekaanbod in onze prekensteekproef. 

Ook de mate van benutting van andere vormen van godsdienstige informa

tie blijkt niet sterk samen te gaan met de feitelijke aandacht voor de 

preek. Van hen die sterker participeren aan die eindere vormen, heeft 65$ 

de preek geheel beluisterd; van hen die minder participeren 55$ (r = .10). 

Precies hetzelfde beeld vertoont de samenhang tussen aandacht en de voor-

keursplaats van de preek temidden van alternatieve vormen van godsdien

stige informatie (radio - en t.v. programma's, tijdschriften en boeken, 

groepsgesprekken). Van hen die voorkeur geven aan de preek heeft 65$ de 

preek geheel beluisterd; van hen die de preek op de (één na) laatste 

plaats stellen, heeft 55$ geheel toegehoord (r = .08). 

Van de relatie tussen preekherinnering enerzijds en de preekverwachtmgen 

en participatie aan alternatieve vormen van godsdienstige informatie an

derzijds is, tenslotte, weinig vermeldenswaard. Vrijwel over de gehele 
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lijn zijn de desbetreffende correlaties zwak tot zeer zwak . Wel zijn 

deze samenhangen alle zo, dat grotere belangstelling voor en participa

tie aan godsdienstige informatie positief correleren, d.w.z. samengaan 

met een wat betere herinnering. 

Deze beperkte exploratie heeft geleerd dat aandacht en herinnering wei

nig te maken hebben met de meer concrete en bewuste denkbeelden over 

plaats en inhoud van de verkondiging, noch met de participatie aan andere 

vormen van godsdienstige informatie. Daar waar samenhangen in deze zin 

in zwakke mate aanwezig zijn, zullen ze bovendien vooral moeten worden 

begrepen uit hun gemeenschappelijke relatie met onderliggende variabelen 

als leeftijd, opleidingsniveau en godsdienstig-kerkelijke oriëntatie. 
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3.4 Het "beeld van de 'zender' 

3.4-1 Inle idmg 

In paragraaf 4 van hoofdstuk 2 ie o.m. aandacht Ъesteed aan de positie 

van de preek temidden van alternatieve vormen van godsdienstige communi

catie, m.a.w. aan het beeld van het medium preek. In deze paragraaf wil

len wij ingaan op het beeld van de 'zender", en zal worden gesproken 

over de betekenis die de bekendheid met, resp. het oordeel over de pre

dikant heeft voor de waardering van de beluisterde preek, de aandacht 

en de herinnering. 

Na een korte schets van de spreiding van de bekendheid met en het beeld 

van de 'zender' over enige publiekcategoneën wordt eerst ingegaan op 

de samenhang van deze gegevens met de preekwaardering en vervolgens, 

kort, op die met aandacht en herinnering. 

3.4.2 Variaties m het beeld van de 'zerder' 

De predikant is voor de meeste kerkgangers geen onbekende: 74$ heeft hem 

al vaak horen preken (18$ nu en dan en 8$ nog met eerder) en aan 55$ 

is hij ook persoonlijk bekend. Nu betekent een zekere persoonlijke be

kendheid niet noodzakelijk dat het oordeel over de betreffende daardoor 

gunstig wordt beïnvloed. Hetzelfde geldt voor het oordeel van onze res-

pondenten over hun pastor . Tegen die achtergrond is het interessant 

vast te stellen dat de mening over de priester als predikant wat gunsti

ger is naarmate men hem minder vaak gehoord heeft 

Er is daarom aanleiding in onze verkenning van de achtergronden van de 

preekwaardering de bekendheid met en het beeld van de predikant te be

trekken om na te gaan in hoeverre dit van betekenis is. Daartoe is te 

meer reden omdat de diverse publiekcategoneën in dezen enige verschillen 

vertonen. De belangrijkste daarvan zijn de navolgerde. 
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АІБ predikant is de pastor wat beter bekend bij hen die normatief op de 

kerk georiënteerd zijn (r = .18), bij hen die vaker naar de kerk gaan 

(r = .13), bij ouderen (r = -.12), bij kerkgangers met een lager oplei

dingsniveau (r = .21), bij hen die behoren tot een lagere beroepsklasse 

(r = -.11) en bij toehoorders uit kleinere woongemeenten (r = .30). 

Persoonlijk bekend is de predikant wat meer bij sterker noimatief en ster

ker institutioneel gebundenen, bij hen die vaker naar de kerk gaan, bij 

toehoorders met een lager opleidingsniveau en met een lager beroepsniveau 

alsmede bij toehoorders uit kleinere woongemeenten . 

Het oordeel over de pastor als zodanig is alleen gunstiger bij ouderen 

(r = -.21) en bij sterker normatief godsdienstig-kerkelijk georiönteerden 

(r = .14). 

De bekendheid met de predikant varieert dus vaker dan de beoordeling van 

zijn persoon. Daarbij zij wel aangetekend, dat de samenhang van de bekend

heid met de opleiding, het beroep en de urbaiiisatiegraad voor een niet 

onbelangrijk deel voortvloeit uit de samenhang van deze gegevens onder

ling en met de godsdienstig-kerkelijke binding (vooral met de nonnatieve 

oriëntatie). 

3.4.3 Beeld van de ' zender ' en preekwaardenng 

De zojuist geschetste samenhangen tussen de bekendheid met, resp. het 

beeld van de predikant en enige maatschappelijke en godsdienstig-kerke

lijke achtergronden zijn zodanig, dat In de meeste gevallen die publiek-

categoneën die beter bekend zijn met de predikant of een gunstiger beeld 

van hem hebben ook zijn preek hoger waarderen. Een uitzondering moet al

leen gemaakt worden voor de urbanisatiegraad van de woongemeente en de 

frequentie van het kerkbezoek die geen correlatie van betekenis met de 

preekwaardenng vertonen (resp. г = .04 en -.01). 
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Op grond van deze overeenkomsten moet worden verwacht dat e r a l t h a n s e -

m g e samenhang b e s t a a t t u s s e n bekendheid en het bee ld van de p r e d i k a n t 

e n e r z i j d s en preekwaarder ing a n d e r z i j d s . Die v e r o n d e r s t e l l i n g wordt d u i 

d e l i j k b e v e s t i g d voor de r e l a t i e t u s s e n h e t algemene bee ld van de p a s t o r 

en de preekwaarder ing ( r = ·3Ό» zoals t a b e l 3 ·4 ·1 l a a t z ien 

Tabel 3.4.1 DE WAARDERING VOOR DE BELUISTERDE PREEK NAAR HET ALGEMENE 

BEELD VAN DE PREDIKANT 

waardering preek 

zeer 
goed 

gemiddelde 
preekwaar-

^ s l e c h t t o t a a l d e r i n g 

a l l e e n p o s i t i e v e u i t l a 
t i n g e n 

geen o o r a e e l 

p o s i t i e v e en n e g a t i e v e 
u i t l a t i n g e n 

a l l e e n n e g a t i e v e u i t l a 
t i n g e n 

t o t a a l 

20 65 9 б 0 

9 53 14 19 5 

9 53 14 19 5 

4 39 14 2? 16 

14 58 12 13 3 

100(597) 2.03 

100(lfc9) 2.56 

100(333) 2.58 

100( 51) 3.11 

100(1170) ¿.32 

Gamma .40 

Een nadere v e r f i j n i n g van deze samenhang b i e d t de r e l a t i e van een v i e r -

t a l waarder ingsdimensies met he t bee ld van de p r e d i k a n t . De d m e n -

s i e s ' i n t e r e s s a n t ' , ' aangenaam ' , en ' g e l o o f w a a r d i g ' c o r r e l e r e n wei en 

de meer t echn i sche dimensie ' h e l d e r ' vee l minder met het algemene beeld 

van de p red ikan t ( r i s ach te reenvolgens . 22 , . 24 , .22 en . 0 9 ) . 

De vraag i s e c h t e r in welke mate de samenhang tussen preekwaarder ing en 

beeld van de p red ikan t a u t h e n t i e k і ь dan viel wordt b e p i a l d door de e e r 

der gere leveerde overeenkomsten i n de samenhang van r e s p . preekwaa-dering 

en bee ld van de p r e d i k a n t met enige a c h t e r g r o n d v a n a b e l e n . B l i j k e n s de 

p a r t i ë l e c o r r e l a t i e s nu, wordt de r e l a t i e tu s sen preekwaarder ing en beeid 

van de p red ikan t s l e c h t s in beperk te mate door deze achtergronden oe ïn -
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vloed: de correlatiecoöfficiënt van .31 daalt slechts tot .26 wanneer de 

invloed van leeftijd, opleidingsniveau, beroepsklasse, urbanisatiegraad, 

de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie en de frequentie van het kerkbe

zoek worden uitgeschakeld. De relatie is dus tot op grote hoogte oor

spronkelijk. 

Ook nu weer doet zich de moeilijkheid voor, dat uit deze oorspronkelijke 

relatie niet empirisch is af te leiden hoe beide evaluaties op elkaar 

inwerken. Een wederkerige invloed is plausibel: enerzijds komt de beeld

vorming van de pastor bij velen mede tot stand door zijn optreden in de 

kerkdiensten '; anderzijds is waarschijnlijk dat de gewaardeerde kwali

teiten van een persoon de wijze beïnvloeden waarop een predikant bij 

zijn publiek overkomt. Het is dus aannemelijk dat het beeld van de pas

tor van belang is voor de appreciatie van zijn preek. Een indicatie 

daarvoor is dat de multiple correlatie van de preekwaardering met een 
89) 

achttal maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke achtergronden 

stijgt van .37 tot .42 wanneer aan die reeks het gegeven algemeen beeld 

van de pastor wordt toegevoegd. 

Heeft dus het kwalitatieve beeld van de 'zender' zeer waarschijnlijk een 

eigen belang voor de waardering van de prediking, minder waarschijnlijk 

moet dit worden geacht voor de mate van bekendheid met de 'zender'. 

In het begin van par. 3.4.2 werd daar al op gedoeld. Een bevestiging 

biedt de relatie tussen de preekwaardering en de frequentie waarmee men 

de predikant al eerder heeft gehoord. Zij die de predikant al vaker heb

ben horen preken waarderen de beluisterde preek gemiddeld met 2.28, zij 

die hem nu en dan hebben gehoord met 2.39 en zij die hem voor het eerst 

hebben gehoord met 2.48 (totaal gemiddeld 2.32). Echter, van deze zwakke 

samenhang (r = .06) blijft niets over, warmeer de interveniërende rela

ties met enige maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke achtergronden 

worden geëlimineerd (r = .00). Er is zelfs een - zij het zwakke - aanwij

zing, dat men deze preek wat lager waardeert naarmate men de predikant 

90) 
vaker gehoord heeft . 
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Evenmin blijkt het persoonlijk kennen van de predikant iets te betekenen 

voor de waardering van zijn preek. Zij die hem persoonlijk zeggen te ken

nen, waarderen zijn preek gemiddeld met 2.31 ! zij die hem alleen kennen 

van de kerkdiensten waarderen zijn preek met gemiddeld 2.33« 

Deze analyse samenvattend mogen we zeggen dat een hogere waardering voor de 

persoon van de predikant een gunstige voedingsbodem schept voor de waardering 

van zijn preek (en vermoedelijk ten dele ook omgekeerd), doch dat de mate waarin 

hij bij de toehoorder bekend is, voor de preekwaardenng geen betekenis 

heeft. Deze bevindingen stemmen grosso modo overeen met uitkomsten uit 

de massa-mediaresearch, al zijn er met media als krant, boek, radio en te

levisie belangrijke verschillen, zowel voor wat betreft de selectiviteit 

van de mediakeuze als wat betreft de mogelijkheden tot persoonlijke beeld

vorming over de 'zender'. 

Als praktische gevolgtrekking lijkt het gerechtvaardigd te stellen, dat 

een variatie in predikanten op zichzelf geen belang heeft VOCÏ de preek-

waardering. In hoeverre deze conclusie ook stand houdt voor de mate van 

aandacht en herinnering, wijlen wij in de volgende paragraaf nagaan. 

3.Ί.4 Beeld van de 'zender', aandacht voor en herinnering aan de preek 

Voor wat betreft de bekendheid met de predikant is er geen sprake van een 

samenhang van enige betekenis niet de aandacht voor en de herinnering uar. 

91) 
de preek . Een onbekende precakant krijgt dus ook met mcei aandacht 

92) 

dan één die men al meer gehoord heeft . Wel is het oordeel c^er de per

soon van de predikant, afgezien van zijn prediking, klaarblijkelijk enigs

zins van belang voor de mate van aandacht voor de preek (r - .16), ge-
9 0 tuige tabel 3.4.2 7''. 
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ТаЪеІ 3.4.2 DE MATE VAU AAUDACHT VOOR BE PREEK NAAB HET ALGEMENE BEELD 

VAU DE PREDIKANT 

alleen positieve u i t la t ingen 

geen oordeel 

posit ieve en negatieve u i t 
latingen 

alleen negatieve ui t la t ingen 

t o t a a l 

geheel 
Ъеluiste 

69 

50 

54 

45 

60 

! rd gedeelte 

27 

43 

39 

43 

34 

l i j k nauwe 

4 

7 

7 

12 

6 

l i j k s t o t a a l 

100(618) 

100(202) 

100(349) 

100( 56) 

100(1225) 

йапппа = .27 

Gelet op de in par. 3.3.3 gegeven beschouwing naar aanleiding ал de r e 

l a t i e tussen aandacht en waardering zijn deze uitkomsten niet verrassend. 

Gelet voorts op de veel zwakkere samenhang tussen herinnering en waardering, 

i s evenmin verrassend dat het algemene oordeel over de pastor een te ver

waarlozen samenhang te zien geeft met de herinnering (r = - .03) . 
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Hoofdstuk 4: SAMENVATTING, EPILOOG EN AANBEVELINGEN VOOR VOORTGEZET ON
DERZOEK 

4.1 Samenvatting 

Probleemstellende overwegingen 

Deze studie behelst een exploratief sociologisch onderzoek over 'preek 

en toehoorders' onder katholieke kerkgangers in de Bondsrepubliek Duits

land. 

Hoofdstuk 1 bevat enige theoretische overwegingen vanwaaruit aan het 

onderzoek vorm is gegeven, en het informeert daarnaast vooral over de 

probleemstelling en opzet van het onderzoek. 

Aanknopingspunt vormde de in de laatste jaren bij herhalmge geuite zorg 

over de 'crisis' van de preek. Deze zorg over de preek moet worden gesi

tueerd binnen epn aantal ontwikkelingen, binnenkerkelijk en maatschappe

lijk, die doen vermoeden, dat de geloofsverkondiging geconfronteerd met 

toenemende pluriformiteit m godsdienstig-kerkelijke opvattingen met ge

noegzaam tegemoet is gekomen of kan tegemoet komen aan de bij de (nog) 

kerkse gelovigen aanwezige behoeften aan godsdienstige communicatie. 

Alhoewel een vluchtige historische verkenning laat zien dat de prediking 

ook (veel) vroeger al voorwerp van zorg is geweest, moet worden vastge

steld dat het preekprobleem in deze tijd specifieke trekken vertoont. 

Naast de zo'éven al gereleveerde godsdienstig-kerkelijke pluriformiteit 

zij gewezen op het afgenoiren bereik /гш de preek en het neer en meer rfeg-

vallen van alternatieve vcrreen van godsdienstige cu
1
 tuuroverdracht, of

schoon de betekenis van de massa-media, ook op dit terrein niet te onder

schatten is. In die bijzondere tijdssituatie kan een afnemend belang van 

de preek afbreuk doen aan de integratie van het kerkelijk systeem, (cf. 

1.2) 
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Bij de onderzoekraatige benadering \ran het fenomeen preek in deze context 

is gekozen voor de toehoorders als belangrijkste ingang van de analyse. 

Deze keuze is getroffen op grond van verworvenheden van het (massa-)com-

mimicatieonderzoek waaruit het grote belang van interveniërende condities 

en achtergronden aan de zijde van het publiek voor het commmicatie-effect 

is gebleken. Voorts toont deze research aan hoe beperkt de verander-

functie van massa-communicatie is. Alhoewel de preek met geheel kan wor

den gelijkgesteld aan massa-communicatie, mag toch gezegd worden, dat zij 

als massale communicatie in vele opzichten, met name voor wat betreft het 

effect, onderhevig is aan grosso modo dezelfde belangrijke beperkende 

voorwaarden. 

Bij het ordenen ал de verscheidenheid der gezichtspunten van waaruit een 

onderzoek naar de preek kan gebeuren, is verder aangeknoopt aan Festingers 

thpone van de cognitieve dissonantie, waarin de relatie tussen vraag en 

aanbod van communicatie wordt benaderd vanuit de behoefte aan vermindering 

van ervaren spanningen tussen kennis en handelen ('dissonance reduction' 

en 'release from tension'). Bij een toenemende godsdienstig-kerkelijke 

pluriformiteit zal het preekaanbod niet op uniforme wijze aan het streven 

naar 'dissontince reduction' tegemoet kunnen komen. 

Uns onderzoek beoogde enige sociale achtergronden van de uiteenlopende 

reacties op meerdere en variërende elementen van het preekaanbod in ver

kennende zin te omlijnen. Aan de mate van verfijning waarmee de in dit 

verband vermoedelijk belangrijke factoren en processen konden worden be

naderd waren daarbij wel beperkingen te stellen, vooral verband houdende 

met de aard van de onderzoeksopzet, (cf. 1.3) 

Het onderzoek naar de preek 

Bij het ontwikkelen van de probleemstelling en de onderzoeksopzet is ge

poogd voort te bouwen op reeds verricht onderzoek naar de preek. De moge

lijkheden daartoe bleken evenwel zeer beperkt te zijn. Veel van de research 

op dit terrein was slechts gericht op een beperkte inventarisatie van wen-
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sen en klachten over de preek, die slechts hij uitzondering gerelateerd 

worden aan maatschappelijke achtergronden. Een andere categorie van stu

dies occupeerde zich met inhoudsanalyse van preken. In principe het meest 

interessant waren die studies waarbij ondervraging en inhoudsanalyse wer

den gecombineerd. Met één uitzondering zijn zij van zeer beperkte waarde 

omdat de gegevens uit ondervraging afkomstig zijn van zeer kleine aantal

len elitair samengestelde teams van beoordelaars. 

Voor het geheel van het eerder verrichte onderzoek over ons thema moet 

samenvattend worden vastgesteld, dat het zeer overwegend wordt gekenmerkt 

door een onvoldoende methodisch-technisch niveau, een weinig systematische 

of ontbrekende analyse van de achtergronden van de differentiaties in ver

wachtingen en beoordelingen en door een confrontatie van vraag- en aanbod 

die ernstige twijfels oproept aan de relevantie van de uitkomsten. 

Een uitzondering ten goede is het Nederlandse onderzoek van Straver, waar

bij de geschetste tekorten vooi een deel ontbreken. Toch is ook zijn stu

die met geheel bevredigend, met name door een niet altijd overtuigende 

operationalisering van strategische variabelen en door het ontbreken van 

de naar onze opvatting zo belangrijke factor godsdienstig-kerkelijke bin

ding. (cf. 1.4) 

Probleemstelling en opzet 

Tegen de achtergrond van de aangeduide theoretische uitgangspunten is het 

onderzoek geconcentreerd op een analyse van de r e l a t i e s tassen een negen

ta l complexen van vanacelen, te weten, de maatschappelijke achtergronden 

van de toehoorders, hun godsdienstig-kerkelijke a t t i t udes , hun verwach

tingen van de preek, hun waardering voor de prediKing in het algemeen, de 

plaats van de preek te midden van al ternat ieve vormen van godsdienstige 

communicatie, hun aandacht vcor en rer i rmenng aan een concreet be lu is te r 

de preek, hun bekendheid met en hun beeld van de 'zender ' , de kenmerken 

van de concreet beluisterde preken en de waardering daarvan, (cf. I .5.1) 
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Vooral vanwege de nog zeer lage cumulatiegraad van het onderzoek naar de 

preek en ook vanwege de veelheid van theoretisch relevant te achten fac

toren, is gekozen voor een exploratieve onderzoeksopzet. Het karakter van 

de analyse is daartiij vooral verklarend zonder evenwel te zijn gebaseerd 

op een samenhangend geheel van uit theorie afgeleide, gedetailleerd ge

formuleerde hypothesen. 

Gekozen is voor een veldonderzoek middels ondervraging van 125O kerkgan

gers gespreid over 2^ kerken en middels inhoudsanalyse van 25 preken. De 

analyse ie verricht op gekwantificeerde gegevens, (cf. 1.5.2) 

De negen complexen van variabelen zijn geoperationaliseerd in I92 gegevens 

ontleend aan de vraaggesprekken met toehoorders (bijlage lì en in 96 ge

gevens ontleend aan de inhoudsanalyse van de geregistreerde preken. In een 

aantal gevallen zijn meerdere gegevens gecombineerd tot indicatoren. Be

langrijk in dit verband zijn vooral de ontwikkelde typen van godsdienstig-

kerkelijke binding (bijlage 4, par. 2) en de reductie van de gegevens uit 

de inhoudsanalyse tot een achttal hoofdkenmerken (cf. bijlage 3). Bij de 

constructie van de typologie voor godsdienstig-kerkelijke binding is 

voortgebouwd op nieuwe Benaderingen die zowel normatieve als institutione

le aspecten van de kerkelijke binding verdisconteren .(cf. 1.5.З) 

Beperkingen 

De gekozen probleemstelling en onderzoeksopzet impliceren enige beperkin

gen. Vooreerst is met beoogd hit effect van de prediKing op kennis, hou

ding en gedrag van de toehoorders te bepalen. Het project beperkt zich 

tot het analyseren van percepties, waarderingen en betekenistoekenning 

als voedingsbodem voor beïnvloeding van kennis, houding en gedrag. Voorts 

biedt de steekproef geen zuivere representatie van de katholieke kerkgan

gers in de Bondsrepubliek. Volledige representativiteit was op praktische 

en financiële gronden niet haalbaar en gezien de exploratieve en verkla

rende doeleinden ook niet nodig. (cf. 1.5·4) 
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Steekproef en veldwerk 

Het gebruilrte type van de steekproef is dat van de beredeneerde toevals-

steekproef. Binnen de grenzen van de door de locatie van de beschikbare 

interviewers gegeven rayons zijn twee steden en vier dorpen geselecteerd 

met een voldoende demografische verscheidenheid. Binnen deze gemeenten 

zijn de parochies gekozen op grond van het percentage praktizerenden, de 

sociale samenstelling en de geografische spreiding. 

De selectie van de preken is gespreid over drie zondagen. Preken met een 

speciaal karakter (kinderpreken Ъ. .) zijn buiten het onderzoek gebleven. 

De respondenten werden aselect, voor mannen en vrouwen afzonderlijk, ge

trokken uit een bestand adreskaartjes verkregen tijdens de kerkdiensten. 

(cf. I.5.5) 

Het veldwerk is verricht door theologiestudenten, zoveel mogelijk op de 

dag zelf waarop de preek beluisterd was, hetgeen voor 2/3de deel is ge

lukt. 

De steekproefuitval in de interviewfase zelf was gering (10,2$ van de 

benaderde adressen). In de voorfase werd 51·3$
 v a n

 ^
6
 adreskaartjes inge

vuld retour ontvangen. Deze 'uitval' is naar de maatstaven van een verge

lijkbare situatie voor schriftelijke ondervraging niet abnormaal, doch 

geeft wel aanleiding tot enige overwegingen over de effecten voor de re

presentativiteit (vgl. bijlage 2, par. 3). 

In de analyse werden 1231 bruikbare vragenlijsten betrokken. Op de code

ring werd steekproefsgewijze controle uitgeoefend, (cf. 1.5.6) 

Preekverwachtingen 

In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het onderzoek 

met betrekking tot de 'vraagzijde'. Begonnen wordt met de analyse van de 

preekverwachtingen. Deze is om meerdere redenen beperkt gehouden en voor-
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al gericht op elementen van de preekthematiek en gerichtheid en veel min

der op vormaspecten. 

De kerkgang is voor katholieken zeker geen goede aanwijzing voor de aan

wezigheid van bewuste verwachtingen van de preek; slechts 3$ noemt de 

preek als motief voor kerkgang en slechts 7% acht de preek het belangrijk

ste onderdeel van de kerkdienst. 

De bewerkingen van de gegevens over de inhoudelijke verwachtingen resul

teerden in een viertal verwachtingsdimensies: 'transcendent', 'kerk en 

wereld', 'christelijke verantwoordelijkheid' en 'God is liefde'. De be

langstelling voor deze dimensies is in doorsnee hoog, het grootst is zij 

echter voor die welke de nadruk leggen op de verbinding tussen geloof en 

leven ('God is liefde' en 'christelijke verantwoordelijkheid'). De sterk 

'jenseitige' dimensie 'transcendent' neemt in de belangstelling een mid

denpositie m en het zwakste is de interesse voor preken met een meer ex

clusief 'diesseitig' karakter ('kerk en wereld'), hoewel toch nog altijd 

41 procent m deze richting belangstelling toont. 

Voor drie van deze dimensies (met uitzondering van de 'diesseitige' dimen

sie 'kerk en wereld') is de belangstelling groter bij de sterker kerke

lijk gebonden kerkgangers. De dimensie 'kerk en wereld' daarentegen geniet 

meer belangstelling van zwakker kerkelijk gebondenen, al is deze samenhang 

zwakker dan voor de andere drie. 

Ook op andere wijze bevestigt de analyse dat de meer traditionele gelovi

gen sterker opteren voor 'jenseitig' gerichte preken en voor preken met 

een troostend karakter. Dit blijkt uit de keuze die men maakt uit enige 

voorgelegde doeleinden van de preek, alsook uit de antwoorden op een open 

vraag naar de preekverwachtingen. 

In het algemeen blijkt de normatieve oriëntatie van meer betekenis te zijn 

voor de differentiatie m verwachtingen dan de institutionele oriëntatie. 
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Alhoewel vormaspecten van de preek kennelijk belangrijk zijn - 34^ van de 

reepondenten noemt ze eigener beweging -, treden er te dien aanzien bij 

een open vraagstelling geen verschillen van betekenis aan het licht naar 

godsdienstig-kerkelijke achtergronden. 

Een meer traditioneel belangetellingspatroon gaat ondertussen niet ge

paard met een sterker benadrukken van het belang van de preek in de kerk

dienst. Het zijn juist de meer 'diesseitig' geonënteerden die dit belang 

in principe hoger aanslaan. Vermoed moet worden dat het feitelijke preek-

aanbod voor de minder institutioneel denkende katholieken juist omdat zij 

het principiële belang van de preek hoger aanslaan de onlustgevoelens 

over de preek versterkt en wellicht m bescheiden mate bijdraagt tot af

nemende kerkelijkheid in die kring. 

Deze variaties m verwachtingen mogen echter niet doen vergeten, dat er 

een grote middenmoot onder de kerkgangers is die openstaat voor een brede 

scala van thema's en strekkingen in de prediking, een openheid die overi

gens niet zeer pregnant en bewust leeft. 

Gelet evenwel op de samenhang tussen godsdienstig-kerkelijke binding en 

leeftijd is er aanleiding voor de veronderstelling, dat deze speelruimte 

in het verwachtingspatroon van de toehoorders geringer wordt. Overigens 

is van belang, dat jongeren ook ongeacht de aard van hun godsdienstig-

kerkelijke oriëntatie meer tenderen naar een 'diesseitig' verwachtings

patroon, zodat de verschillen te dien aanzien tussen zwakker kerkelijk 

gebonden jongeren en sterker gebonden ouderen boven de 65 jaar opmerke

lijk groot zijn. 

De betekenis van andere maatschappelijke achtergronden zoale geslacht, 

opleiding en beroepsniveau zijn van veel minder direct belang voor de 

preekverwachtingen.(cf. 2.2) 

Waardering voor de preek in het algemeen 

Het oordeel over de prediking in het algemeen is bij de katholieke kerk-
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gangers gimstig. ал een wijdverbreid malaisegevoelan blijkt uit de glo

bale waardering mets, zelfs als men in aanmerking neemt dat er sprake is 

van een aprion gegeven grote welwillendheid jegens de prediking. 

Wel bestaat er een niet onaanzienlijk verschil in de verdeling van de 

waardering over de onderscheiden godsdienstig-kerkelijke categorieën. De

ze daalt namelijk systematisch naarmate de godsdienstig-kerkelijke binding 

afneemt: van de traditioneel/institutionele kerkgangers waardeert 82% de 

preek m het algemeen met zeer goed of goed en van de progressief/gematigd 

institutionelen slechts 38$. Beze samenhang kan niet geheel worden toege

schreven aan het zeer waarschijnlijk overwegend traditionele karakter van 

het preekaanbod. Onze analyse geeft aanleiding tot de conclusie, dat tra

ditioneel georiënteerde kerkgangers een grotere receptieve speelruimte 

hebben dan de meer progressief geonënteerden, hetgeen wij theoretisch in 

overeenstemming achten met de door Schleuder elders beschreven typen van 

gelovigen. Wij menen dan ook de aard van de godsdienstig-kerkelijke bin

ding een zeer belangrijke conditionerende factor voor de preekbeoordeling 

te moeten noemen, die tot op zekere hoogte onafhankelijk van het verwach

tingspatroon werkzaam is. 

Gelet op de sterkere ontwikkeling m de richting van onkerksheid bij zwak

ker kerkelijk gebondenen zou het kunnen zijn, dat de preekwaardenng van 

het kerks blijvende publiek zich op het relatief hoge niveau handhaaft, 

wellicht zelfs nog zal stijgen. 4et onbehagen over de preek zou zich meer 

en meer kunnen ophopen bij de zwak- en niet kerksen, waar de ervaren 

spanning tussen geloof en leven door de prediking veel minder kan worden 

overbrugd. Weliswaar is deze spanningservaring, die belangrijk sterker is 

onder progressief-kerkelijke kerkgangers, gerelateerd aan de door ons ge

hanteerde indicaties van godsdienstig-kerkelijke oriëntatie, maar ook los 

daarvan blijkt dat er een oorspronkelijke relatie van relatief belang is 

tussen deze ervaring en de preekwaardenng. (cf. 2.3.2) 

Vervolgens zijn een viertal waarderingsdimensies, te weten, 'boeiend', 

'aangenaam', 'geloofwaardig' en 'helder' - de eerste drie geconstrueerd 

via factoranalyse - afzonderlijk bekeken. Daarbij bleek, dat de waarde-
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ringsdimensies, 'boeiend', 'aangenaam' en 'geloofwaardig' onderling sterk 

samengaan en dat zij ook nogal sterk correleren met de globale waardering 

van de preek. Het meest geldt dat voor het aspect 'boeiend' (r = ·62), 

minder voor het aspect 'geloofwaardig' (r •= .48) en weer wat minder voor 

het aspect 'aangenaam' (r = .36). Een afzonderlijke plaats neemt het as

pect 'helder' in, zowel door zijn belangrijk zwakkere onderlinge samen

hang met de andere momenten alsook door de lage correlatie met de waarde

ring (r = .13). Overigens blijkt slechts het aspect 'boeiend' een authen

tieke samenhang te bezitten met de preekwaardenng. Het is klaarblijkelijk 

een dominante factor m het evaluatieproces, dat een uitstralingseffect 

heeft op enige andere waarderingsdimensies.(cf. 2.3.3) 

Evenals bij de preekverwachtmgen geldt ook voor de waardering van de 

preek in het algemeen, dat van de maatschappelijke achtergronden de leef

tijd veruit het belangrijkste gegeven is. De waardering stijgt van 38$ 

(zeer) goed bij 16-25-jarigen gestadig tot 79% (zeer) goed bij de 65-ja-

rigen en ouderen. Weliswaar staat deze samenhang onder de invloed van de 

correlatie van de leeftijd met de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie, 

maar ook daarvan afgezien behoudt het gegeven leeftijd een eigenstandige 

betekenis voor de algemene preekwaardenng. Het belang van andere maat

schappelijke kenmerken is daannee vergeleken veel kleiner. 

Opmerkelijk is dat het belang van het gegeven leeftijd niet gelijkelijk 

is verdeeld over de verschillende typen van kerkelijke binding, vooral 

in het sterk kerkelijk gebonden milieu is de variatie m waardering tus

sen jong en oud veel geringer. 

Vergeleken met de godsdienstig-kerkelijke binding ів de bijdrage van de 

leeftijd aan de algemene preekwaardenng wel geringer. Beiae samen heb

ben een multiple correlatie met de waardering van H = .37'(cf. 2.3.4) 

Alternatieve vormen van godsdienstige communicatie 

Door de verzwakking van de directe verbindingen tussen het kerkelijk en 

maatschappelijk systeem neemt sociologisch gezien niet alleen het belang 
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ал de preek, maar ook dat van andere vormen van godsdienstige communica

tie toe. Deze alternatieve vormen verdienen grote aandacht, ook en vooral 

"bij de met-kerkse gelovigen. In het verband van dit onderzoek wilden wij 

ingaan op de positie van de preek te midden van enige alternatieven voor 

kerkse katholieken. 

Uit elders verricht onderzoek blijkt het belang van die alternatieven ge

zamenlijk, uitgednikt in de frequentie van de konfrontatie daarmee, met 

sterk te verschillen van de preek. Bij vergelijking met enige alternatie

ven afzonderlijk neemt de preek echter de eerste plaats in: 51^ hoort re

gelmatig een preek, terwijl 18$ regelmatig de 'Kirchenpresse' leest, 13$ 

volgt regelmatig godsdienstige radioprogramma's en 29$ regelmatig gods

dienstige televisieprogramma's. Een overeenkomstig beeld vertonen uitkom

sten voor onze steekproef van nagenoeg geheel regelmatige kerkgangers. 

Bij onze proefpersonen is het lezen over 'godsdienst' na de preek het 

meest gebruikte alternatief (51$ regelmatig), gevolgd door gesprekken 

(44$ regelmatig), gespreksgroepen/bijeenkomsten (34$ regelmatig), televi

sie (26$ regelmatig) en tenslotte godsdienstige radioprogramma's (l8$ re

gelmatig. 

Deze preekalternatieven worden slechts in beperkte nate gecombineerd be

nut. Het nadrukkelijkst is dat het geval voor de combinatie lezen - ge

spreksgroepen/bijeenkomsten en de combinatie gesprekken - gespreksgroepen/ 

bijeenkomsten. Het supplementair karakter van het gebruik van religieuze 

communicatie-alternatieven is alles bijeen bescheiden.(cf. 2.4.2) 

Onderscheiden naar enige achtergronden moet gesproken vorden van niet 

geringe verschillen m het gebruik van de alternatieven, al zit er wei

nig overeenstemming in die differentiaties. In godsdienstig-kerkelijk op

zicht is het gesprek over religieuze aangelegenheden meer typerend voor 

zwak normatief georiBnteerden en het lezen meer voor sterker institutio

neel gebondenen (althans wat betreft periodieken en artikelen). Het zwakst 

is de correlatie met de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie voor de gods

dienstige programma's van radio en t.v. en dan naar richting verwant aan 
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die met het lezen, d.w.ζ. die programma's worden meer gevolgd door perso

nen met een sterkere godsdienstig-kerkelijke binding. 

Een overeenkomstige groepering van de alternatieven - dus enerzijds de 

programma's van radio en te lev i s ie en het lezen, anderzijds het al dan 

niet georganiseerde gesprek - doet zich voor wanneer men de samenhangen 

beziet met het gegeven lee f t i jd . Godsdienstige programma's volgen en l e 

zen over godsdienst gebeurt meer door ouderen en praten over godsdienst 

meer door jongeren, al zijn betreffende samenhangen voor de l a a t s t e cate

gorie zwakker dan voor de eerste . Houdt men bovendien rekening met de on

derlinge r e l a t i e s tussen leef t i jd en godsdienstig-kerkelijke binding dan 

i s de conclusie, dat het volgen van de programma's en het lezen veel s t e r 

ker van'éren met de leef t i jd dan met de godsdienstig-kerkelijke achter

gronden, terwij l het gesprek meer oorspronkelijk samenhangt met vooral de 

normatieve godsdienstig—kerkelijke o r i ën ta t i e . 

Over de benutting van de alternatieven door met-kerksen laat dit onder

zoek geen solide conclusies toe. Gelet op de r e l a t i e tussen kerkelijke 

deelname en het gebruik van de a l ternat ieve communicatiemogelijkheden m 

deze steekproef, zou men kunnen vermoeden, dat al ternatieven die b i j het 

gebruik een nadrukkelijke s e l e c t i v i t e i t vergen (lezen, gespreksgroepen/ 

bijeenkomsten) door met-kerksen minder worden benut dan het rel igieuze 

aanbod van radio en t . v . (cf. 2.4.3) 

Behalve aan het benutten hebben wij ook aandacht geschonken aan de voor

keuren voor de diverse rel igieuze communicatievormen. De preek heeft ver 

uit de grootste voorkeur (55$); d-6 al ternatieven daarvan genieten een veel 

lagere, vrijwel gel i jk verdeelde voorkeur. De motieven van de onderschei

den voorkeuren liggen veel minder in inhoudelijk/kwantitatieve overwegin

gen, alswel veeleer in de eigen mogelijkheden en de s i t u a t i e van elk van 

de verschillende vormen. 

Zij die andere vormen boven de preek s te l len maken daarvan ook ve rge l i j 

kenderwijze meer gebruik dan anderen; di t is bijzonder het geval voor de 

groepsgesprekken. 
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De voorkeuren voor de preek en haar alternatieven vertonen onder het op

zicht van de normatieve godsdienstig-kerkelijke oriëntatie een duidelijke 

overeenkomst met het gebruik ervan. De institutionele on'êntatie, daaren-

tegeni varieert nauwelijks met het voorkeurspatroon. 

Voorzover de gemaakte keuzen (mede) zijn ingegeven door kwalitatieve over

wegingen, lijkt het, dat zij die een voorkeur hebben voor groepsgesprekken 

wat nadrukkelijker 'diesseitige' verlangens hebben, (cf. 2.4.4) 

Onder het opzicht van de waardering voor de preek moet worden vastgesteld, 

dat deze minder gunstig is bij kerkgangers die relatief gunstig staan ten 

opzichte van de alternatieve vormen en deze ook benutten. Hier is sprake 

van een zekere concurrentieverhouding met de preek. Meer in detail blijkt 

dat de relatie van de waardering met de voorkeur voor alternatieven ster

ker is dan die met het gebruik van die alternatieven. De laatste samenhang 

is slechts van enig belang voor de alternatieven gesprek en bijeenkomst. 

Waar deze frequenter worden gebruikt, is de preekwaardering iets lager. 

Het tegendeel geldt voor de godsdienstige programma's en het lezen. 

De uitkomsten terzake overziende, moet men concluderen, dat van een kwets

baarheid van de preek uit kwalitatief oogpunt te midden van alternatieve 

vormen van religieuze communicatie voor de kerkse katholieken slechts in 

beperkte mate gesproken kan worden, (cf. 2.4·5) 

De confrontatie met het aanbod 

Hoofstuk 3 gaat eerst uitvoerig in op het belang van elementen van de pre

diking voor de beoordeling van de preek. In deze analyse wordt tevens de 

rol van de godsdienstig-kerkelijke en maatschappelijke achtergronden bij 

de toehoorders verdisconteerd. Met andere woorden, het gaat hierbij om het 

achterhalen /an de bijdrage van het aanbod. 

Voorafgaand moet worden vastgesteld, dat een vergelijkende analyse van de 

waardering voor de preek in het algemeen en voor de onderzochte, beluister-
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de preken eenzelfde beeld oplevert, al zijn de samenhangen voor de beluis

terde preken als regel wat zwakker, hetgeen vermoedelijk vooral komt, omdat 

bij de beoordeling van de concrete preken de vooringenomenheid wat minder 

meespeelt dan bij de waardering van de preken in het algemeen. In ieder 

geval is er goede grond om aan te nemen dat de in het onderzoek geregis

treerde preken geen belangrijke afwijking vertonen van het doorsnee-preek-

aanbod. 

Bij de analyse van het oordeel over de beluisterde preek is bovendien be

trokken het antwoord op een open vraag naar 'plus'- en 'min'-punten. De 

uitkomsten wijzen er op dat de aard van de instemming of kritiek nogal 

weinig uitricht op de totaalwaardering, maar wel het besef daarvan Über

haupt. Een overeenkomstige conclusie kan worden getrokken op grond van de 

gebleken relaties tussen de gepercipieerde boodschap van de preek en de 

totaalwaardering, (cf. 3.2.2) 

Belangrijke zoekhypothese bij de analyse van de betekenis van het aanbod 

was, dat kenmerken van inhoud en strekking sterker zouden differentieren 

dan die van orm en presentatie. Wanneer men in eerste instantie afziet 

ал de verschillende publiekcategone'én, dan blijkt het aanbod een gerin

ge betekenis te hebben voor de waardering, vooral wanneer ae bi](irage van 

de afzonderlijke (hoofd)kenmerken d.m.v. parti'éle correlatieco'éffici'énten 

wordt geïsoleerd ten opzichte van de andere. Slechts de kenmerken l>ijbels 

karakter en vooral de kwaliteit van de voordracht blijken van enige bete

kenis te zijn en wel in die zm, dat de waardering gunstiger is naarmate 

het preken met een betere voordracht en met een sterke bijcelse inslag be

treft. Daarnaast genieten 'sterke confrontatiepreken', preken met een zeer 

heldere opbouw, een grote aandacht voor het binnenwereldlijke en een ster

ke humaniteit een wat hogere waardering. Er is echter in het algemeen 

geen sprake van een duidelijke trend in de samenhang tussen alle catego

rieën van dezp laatste kenmerken en de preekwaardenng. De conclusie is 

plausibel dat soms een bepaalde en wel vrij hoge drempelwaarde moet wor

den overschreden, vooraleer de waardering er door kan worden verhoogd (of 

verlaagd). 
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Overigens is mets gebleken ал een echte relatie tussen preekduur en 

—waardering, hetgeen contrasteert met de veel gehoorde klachten over de 

te lange preken. 

De hier zeer kort samengevatte resultaten bevestigen vooralsnog slechts 

ten dele het vermoeden, dat vormaspecten een meer universele beteke

nis hebben voor de preekwaardenng dan elementen van inhoud en strekking . 

Of deze laatste meer differentiëren naar met name godsdienstig-kerkelijke 

achtergronden zal eerst duidelijk worden aai. de ĥ tid van een driedi"ensio-

nale analyse. 

Voor de totaliteit van de onderzochte steekproef is de bijdrage van het 

aanbod aan de waardering, alles overziende, beperkt. De multiple correla

tie van de acht hoofdkenmerken met de waardering is .2^ en daarmee belang

rijk geringer dan die van de maatschappelijke en godsdienstig-kerkeli jkp 

achtergronden (R = .3?). Deze resultaten zijn in overeensten-rit.g 

met de grote lijnen van de bevindingen uit het massa-com'runica-

tieonderzoek voor wat betreft de belangrijke rol var interveni

erende condities voor het effect van de nassa-cornunicatie. (cf. 

3.2.3) 

Wanneer nu ter verfijning van de zojuist samengevatte analyse van de re

laties tusssen preekkenmerken en preekwaardenng een derde dimensie wordt 

toegevoegd, nl. die van de godsdienstig-kerkelijke en maatschappelijke 

achtergronden, teneinde aldus de differentiële betekenis van de elementen 

van het preekaanbod te kunnen nagaan, dan moex worden vastgesteld dat zich 

in de boven beschreven samenhangen geen differentiaties van belang voor

doen tussen verschillende categor: e'án van het publiek. 

In de eerste plaats geldt dat voor de richting van de ten dele aanwezige 

correlaties; met andere woorden, de eerder geconstateerde tendensen ver

tonen zich ook binnen de verschillende publieken. Deze uitkomst is min 

of meer verrassend in het licht van onze zoekhypothese, dat nl. elementen 

van inhoud en strekking wellicht bij meer en minder Kerkelijk gebonden 
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toehoorders sterk verschillend zouden kunnen worden gewaardeerd, zelfs zo, 

dat van een tegengestelde evaluatie sprake zou kunnen zijn. 

Wel is uit deze analyse gebleken dat er m enkele gevallen sprake is van 

graduele verschillen m de samenhangen tussen preekkenraerken en preekwaar-

denng voor uiteenlopende publiekcategone'én. Voorbijgaande aan de details 

van deze graduele verschi len, moeten we als algemene conclusie te dien 

aanzien vermelden, dat publiekcategorieën met een lagere preekwaardenng 

gevoeliger zijn voor de variaties in het aanbod dan zij die in het alge

meen een relatief hoge waardering hebben voor de preek. 

De twee belangrijkste resultaten van deze driedimensionele analyse - geen 

wezenlijke differential e waardering en grotere gevoeligheid bij da lager 

waarderenden voor bepaalde preekkenmerken - gaven aanleiding tot enige be

schouwingen. 

Zo kan men concluderen, dat de relatief grote receptieve speelruimte bij 

de traditioneel georiënteerde katholieken, die blijkt uit hun eveneens ho

ge waardering voor preken met minder traditionele trekken, ruimte biedt 

voor een nadrukkelijker tegemoet komen aan het verwachtingspatroon van de 

meer progressief georiënteerde gelovigen. Daarbij blijft wel onduidelijk 

waar ongeveer de grenzen van de gunstige waardering voor beide categorieën 

liggen. Voorts rijst de vraag in hoeverre de grotere 'openheid' van de 

traditionele katholieken nu naast een grote mate van bereidheid een hen 

minder typerend preekaanbod te aanvaarden, ook werkelijk naar behoeften 

te dien aanzien verwijst. Met andere woorden de vraag is, of die 'open

heid' niet meer indicatief is voor een zwak kritische luisterhouding dan 

voor bewuste belangstelling. 

Wij hebben ons voorts afgevraagd welke conclusies deze analyse op een 

kerks publiek toelaat voor de nielóme er-kerks en. Wij menen dat een extra

polatie van de resiltaten naar de met-kerksen niet zonder meer verant

woord is, omdat wij nog wel en niet meer naar de kerk gaan twee duidelijk 

te onderscheiden stellingnamen achten, waarmee althans ten dele belang-
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rijke verschillen in behoeften gepaard gaan. Met narae betrokken op de aard 

van het verkondigingsaanbod menen wij, dat een tegemoetkomen aan met-

kerkse gelovigen in godsdienstige communicatie een ingrijpend gewijzigde 

verkondiging zou vergen, die met is te verwezenlijken met het in andere 

situaties plaatsen van de kanselmonoloog met 'diesseitige' karakteristie

ken. 

Voor wat betreft het gradueel differentiële karakter van de relatie preek-

kenmerken - preekwaardenng, die zich met name manifesteert voor de aspec

ten voordracht, sterk confrontatiekarakter en sterke humaniteit en dan 

vooral bij die Oubliekgroepen die in het algemeen een lagere waardering 

vertonen voor de preek, hebben wij de verklaring vooral gezocht m de daar 

aanwezige grotere kritische instelling. 

Praktisch is vooral van belang, dat de predikant door een goede voordracht 

over een belangrijke mogelijkheid beschikt een betere waardering var. zijn 

preek te bereiken, met name bij hen die hij als regel tot zijn meest kri

tische toehoorders moet rekenen. Een wondermiddel is dit echter met. (cf. 

3.2.4) 

Wij hebben voorts de betekenis van het aanbod voor de preekwaardenng nog 

op beperkte wijze benaderd via een meer rechtstreekse confrontatie van 

vraag en aanbod, nl. door die waardering te relateren aan gegevens over 

preekverwachtmgen enerzijds en preekkenmerken anderzijds. Deze analyse 

geeft als resultaat, dat klaarblijkelijk de waardering slecnts ten dele 

de resultante is van een afwegen van behoeften en aanbod. Concreter bete

kent dit, dat een hogere waardering vooral dan samengaat met een grotere 

mate van overeenstemming tussen iTaag en aanbod, wanneer het verwachtin

gen betreft die meer typerend zijn voor hen die een matige, doch niet uit

gesproken vrijzinnxg-progressieve opstelling vertonen. Hier manifesteert 

zich wederom het eerder geconstateerde verschijnsel van de verschillen in 

receptieve speelruimte tussen traditionele (= groter) en progresaieve ka

tholieken (= kleiner). 



-227-

Voor wat betreft de vormaspecten is ons van een dergelijke relatie tussen 

congruentie van vraag en aanbod en preekwaardenng nagenoeg niets geble

ken. Aangezien zulks ingaat tegen het eerder geconstateerde belang van het 

kenmerk voordracht voor de waardering, wijst dat er o.i. op dat de gebruik

te open vraagstelling van waaruit voor de vormaspecten moest worden gewerkt, 

niet toereikend is geweest, (cf. 3.2.5) 

Aandacht en herinnering 

Aandacht en herinnering blijken in meer dan één opzicht te onderscheiden 

aspecten van effect te zijn. Allereerst is de aandacht veel beter dan de 

herinnering; 60% heeft de hele preek gevolgd, 34% had partiële aandacht 

en 6% had nauwelijks aandacht. Daarentegen had slechts 22% een behoorlijke 

herinnering, 3^% een matige herinnering en 43% een zwakke herinnering. 

Van belang is, dat een verminderde aandacht door 75$ niet aan de kwaliteit 

van de preek zelf wordt toegeschreven. Gelet op deze uitkomsten, iser re

den tot het hanteren van middelen die de retentie verhogen. 

Ondanks het grote verschil in de mate van aandacht en herinnering is er 

een belangrijke samenhang tussen beide; meer aandacht gaat gepaard met 

betere herinnering, (cf. 3.3.2) 

Naar verschillende achtergronden van het toehoorderspubliek bezien, blijkt 

dat de aandacht veel gelijkenis vertoont met de waardering, zonder dat 

daaruit mag worden afgeleid, dat de relatie er één is van eenzijdige beïn

vloeding. Daarentegen is gebleken dat de herinnering in haar relatie tot 

de achtergronden bij het publiek veel minder verwantschap heeft met de 

waardering. Bleken waardering en aandacht een relatief belangrijke samen

hang te vertonen met de normatieve godsdienstig-kerkelijke oriëntatie, de 

herinnering is vooral dan beter als het educatieniveau hoger ιε waarbij 

vermoedelijk zowel aanleg als training een rol spelen; beter is zij ook bij 

minder sterk normatief geon'énteerden en bij sterker institjtioneel geon-

enteerden. 
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Het lijkt ons duidelijk dat aandacht meer afhankelijk is van een positie

ve attitude jegens de preek en de herinnering daarentegen zowel van het 

retentievermogen en vooral van de variierende gebruikswaarde van de predi

king (glohaal-momentaan of kritische confrontatie met het eigen kerk— en 

religiebegrip), (cf. 3.3.3) 

Vervolgens is nagegaan, of er voor wat betreft de relatie met het aanbod 

sprake is van verschillen tussen waardering, aandacht en herinnering. Zulks 

bleek inderdaad het geval te zijn. Het kenmerk voordracht, relatief van 

belang voor de waardering, speelt een te verwaarlozen rol voor aandacht 

en herinnering. Daarentegen blijkt de aandacht wel gevoelig voor binnen-

wereldlijke aangelegenheden, een meer 'diesseitige' strekking en een hel

dere opbouw. Ten dele anders is het gesteld met de herinnering. Oaarvoor 

is ook de mate van aandacht voor het binnen wereldlijke van belang, even

als een heldere opbouw, maar in tegenstelling tot de aandacht blijken te

vens sterker bijbelse preken samen te gaan met een minder goede herinne

ring. 

Kon onder het opzicht van de maatschappelijke en godsdienstig-kerkelijke 

achtergronden een overeenkomst worden vastgesteld tussen waardering en 

aandacht; onder het opzicht van de relaties tot de preekkenraerken is er 

daarentegen meer overeenkomst tussen aandacht en herinnering. 

De exploratie van de gevonden relaties tussen de preekkenmerken en resp. 

aandacht en herinnering is vervolgens ook gedifferentieerd naar enige 

voor dit onderdeel relevante publiekcategcneën. Daaruit is gebleken dat 

zowel voor de aandacht als voor de herinnering een differentiële gevoelig

heid in deze zin nog veel minder bestaat dan voor de waardering, (cf. 

3.3.4) 

Ten aanzien van de vergelijking tussen de verwachtingen van de preek, van 

de voorkeur voor en het gebruik van de alternatieve vormen van godsdien

stige communicatie enerzijds en aandacht en herinnering anderzijds, leid

de de analyse tot weinig relevante uitkomsten, (cf. 3·3·ΐ;) 
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Het beeld van de 'zender' 

Tenslotte is in de analyse aandacht gegeven aan de interveniërende factor 

van de bekendheid met en het oordeel over de persoon van de predikant. 

Vooreerst bleek, dat de bekendheid met de predikant niet gelijk verdeeld 

is. De spreiding vertoont globaal verwantschap met die voor de preekwaar-

denng. De beoordeling van de persoon van de predikant is overigens wat 

gunstiger bij ouderen en bij sterker normatief geon'énteerden. (cf. 3.4.2) 

In het algemeen kan men zeggen dat die publiekcategorie'én die beter bekend 

zijn met de predikant of een gunstiger beeld van hem hebben (afgezien van 

zijn preekkwaliteiten), ook zijn preek hoger waarderen. De relaties tussen 

het beeld van de pastor en de waardering van zijn preek blijkt ook tot op 

grote hoogte authentiek te zijn, al blijft de vraag hoe deze relatie nu 

procesmatig tot stand komt. Daarentegen blijkt het gegeven persoonlijke 

bekendheid geen echte relatie te hebben met de preekwaardermg. (cf. 3.4.3) 

Voor de aandacnt heeft de bekendheid met de predikant geen belang, doch 

wel enigszins het algemene oordeel over hem. De herinnering wordt in het 

geheel niet beïnvloed door het beeld van de 'zender', (cf. 3.4.4) 
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4.2 Epiloog 

De samenvatting in de vorige paragraaf i s een poging ora de structuur van 

onze studie in kort bestek zichtbaar te maken, anders gezegd, om door de 

bomen het bos weer te zien. Deze slotbeschouwing biedt een meer persoon

l i jke en evaluerende bl ik op het object van s tudie. 

Aanleiding tot dit onderzoek was de veelvuldig uitgesproken zorg over de 

preek in een s i t u a t i e van toegenomen godsdienstig-kerkelijke d iver s i te i t 

b i j de gelovigen. Kunnen we nu, gelet op de uitkomsten van ons onderzoek, 

spreken van een malaise rond de preek ? 

Het antwoord moet genuanceerd zi jn. Afgaande op de evaluatie door een kerks 

publiek i s niet gebleken van een massaal en erns t ig onbehagen over de pre

diking. Integendeel, voor zeer veel toehoorders komt de preek klaarbli jke

l i j k tegemoet aan een behoefte tot versterking van religieuse gevoelens, 

a l i s het langere termijneffect daarvan, gelet op de vaak korte herinnering, 

twi j fe lachtig. 

Deze overwegend positieve reactie houdt evenwel n ie t in, dat de response 

op het preekaanbod ook een heel nadrukkelijke re f lec t ie weerspiegelt op 

de confrontatie tussen vraag en aanbod. De vaak n ie t zeer pregnante ver

wachtingen, de tendens tot een veelal hat ongenuanceerde reactie op de 

preek, de nogal ondergeschikte betekenis die aan de preek in de kerkdienst 

wordt toegekend en de korte tijdsspanne van de herinnering doen vermoe

den, dat de i n t e n s i t e i t van de ρreekwaardeгmg vaak gering i s . Een belang

ri jke reden om te veronderstellen dat de evaluatieve betekenis van de preek 

vaak oppervlakkig i s , l i g t m de slechts zeer matige discriminerende rol 

van elementen in het preekaanbod. Misschien moet men wel zeggen, dat de ma

la i se van de preek juist voor een aanzienli jk deel bestaat in de weinig 

kr i t i sche react ie van vele kerkgangers, in onvoldoende verontrusting b i j 

het grote publiek over de preek. Kritische betogen over de hedendaagse 

verkondiging wekken niet zelden de indruk dat de auteurs het kr i t i sch on

behagen van een r e l a t i e f kleine e l i t e projecteren op het grote publiek en 



-231-

aldus een malaise-beleving creëren die m fei te n ie t wordt gedeeld door 

de meerderheid en ju is t door het ontbreken ervan reden tot zorg moet z i jn . 

Daarmee z i j niet gesuggereerd dat de prediking zelf in aanzienlijke mate 

kwalitatief te kort schiet . Hiervoor i s trouwens nauwelijks een goede en 

objectieve maatstaf te hanteren. Beslissend i s die objectieve kwali tei t 

ook geenszins; beslissend i s veeleer de wijze waarop de toehoorder met de 

preek bezig i s . Extreem gesteld: slechte preken kunnen meer u i t r ich ten dan 

goede. 

In dit verband zouden wij willen plei ten voor een op grotere schaal en in

tensief werken aan een bewuster inhaken op de geloofsverkondiging. In het 

verloop van onze analyse vonden wij aanleiding om de aandacht te vestigen 

op enige mogelijkheden om dat te bevorderen: de sterkere in tegrat ie van de 

preek in het geheel van de diensten (themadiensten), de intensivering van 

de ref lec t ie op de preek door samenvattingen op schr i f t , de betrokkenheid 

van gelovigen b i j themakeuze en uitwerking, de continue, kr i t i sche bespre

king en evaluatie achteraf. Deze en dienovereenkomstige middelen achten wij 

op den duur van meer belang voor de prediking dan de wat modieus aandoende 

praktijk van b .v . de poli t ieagent die de kansel bes t i jg t om te preken over 

'clrristen zijn in het verkeer ' . Ook de dialoog (het kanselgesprek) l i j k t 

een nog te weinig beproefde en geëvalueerde presentatievorm die meer in 

overeenstemming i s met het communicatieve klimaat van deze t i j d . 

De hier aangereikte middelen zijn er vooral op gericht de aandacht en de 

herinnering te vergroten en een sterkere betrokkenheid op de preek te be

werkstelligen. Ze lijken nie t rechtstreeks geschikt voor een beïnvloeding 

van de waardering. Daartoe bestaat voor een groot deel van het publiek ook 

weinig reden. Misschien zou men zelfs moeten zeggen dat pogingen een na

drukkelijker luisteren en verwerken bevorderen, de waardering verlagen. 

Waar het optimum tussen bewust luisteren en waardering l i g t i s niet te zeg-

Juis t over die grens kan een bestendige feed-back van de toehoorders naar 

de predikant nutt ige aanwijzigen verschaffen. 
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De mogelijkheden om de kwalitatieve response van het publiek op te voe

ren achten wij beperkt. Gebleken is immers, dat de kenmerken van de pre

ken verhoudingsgewijze heel weinig uitrichten op de waardering. Ook al is 

de waardering overwegend gunstig, is toch het besef van de nogal grote 

machteloosheid van de predikant tot beïnvloeding daarvan weinig opwekkend. 

Er is een minderheid onder het kerkpubliek die minder waardering opbrengt 

voor de preek. De mogelijkheden om daarin verandering te brengen slaan wij 

evenmin hoog aan. Het gaat hier in verhoudingsgewijs sterke mate om kerk

gangers met een weinig traditionele kerkelijke binding en om jongeren. 

Wij hebben aan onze analyse de overtuiging overgehouden, dat een meer op 

het daar levende patroon van verwachtingen afgestemde prediking toch be

trekkelijk weinig zal uitrichten. Weliswaar is er sprake vari een zwakke sa

menhang tussen het oordeel over de plaats van de preek m de kerkdienst 

en het hebben van meer 'diesseitige' preekverwachtingen, en kan men op die 

grond enig effect van een meer 'diesseitige ' verkondiging voor de waarde

ring met ontkennen. Anderszins echter is in onze analyse duidelijk naar 

voren gekomen dat een 'diesseitige' verkondiging geen bijdrage van belang 

levert aan de preekwaardenng van de genoemde kritische publiekcategorieën. 

Wij hebben de indruk dat de daar levende opvattingen over de vorm en situ

atie van de godsdienstige communicatie daar zo sterk afwijken van wat bin

nen een op een doorsneepubliek gerichte prediking mogelijk is, dat een te

gemoetkomen aan de levende opvattingen van ' Diesseitigkeit ' en moderne spi

ritualiteit vaak niet ver genoeg zal gaan en dat het traditionele monoloog-

karakter veelal indruist tegen juist daar bestaande vormopvattmgen. 

Daarop wijst bij voorbeeld de in dit onderzoek gebleken sterkere voorkeur 

van zwakker normatieven en jongeren voor het groepsgesprek over godsdienst. 

Hier komt de vraag op, of een categoriale verkondiging voor een dergelijk 

publiek niet de voorkeur verdient. Praktisch is dat slechts op beperkte 

schaal te verwezenlijken (b.v. in kerkdiensten voor een universitaire ge

meenschap en in jeugddiensten). Daarnaast zijn er ook principiële overwe

gingen m te brengen tegen vérgaande categorialisenng. Het is een nogal 

nadrukkelijke negatie van de klassieke en de laatste tijd weer sterk spe-
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lende gemeenschapsgedachte. Pragnatici en idealisten zullen de categori

ale verkondiging waarschijnlijk verschillend beoordelen. 

In plaats daarvan of m combinatie daarmee moet een andere oplossing veel 

minder controversieel worden geacht, nl. het benutten van andere vormen 

naast de preek. Vooral het religieuze gesprek en het religieuze boek lij

ken in verschillende vormen en situaties - bijzonder aangewezen middelen 

voer de kritische preektoehoorder, gelet op onze analyse van de alterna

tieven van godsdienstige communicatie. De media radio en televisie achten 

wij voor deze categorie van kerkgangers veel minder van specifiek belang, 

al is het bereik van dergelijke programma1s groot. 

Het is verleidelijk zich te begeven buiten de grenzen van dit onderzoek en 

vermoedens te formuleren over de betekenis van andere vormen van godsdien

stige communicatie voor de onkerksen. Elders m deze studie is geschreven 

dat de grens tussen wel en met naar de kerk gaan meer is dan een gradueel 

verschil in kerkelijkheid. Bovendien ware in dit verband wel te onderschei

den tussen globaal twee typen van onkerksen: de indifferenten en de k n -

tisch-belangstellenden. Voor de laatste lijken de alternatieven nog het 

meest reël als compensatiemechaniamen. 

Een uiterst moeilijk te beantwoorden vraag is, zowel voor de onkerksen als 

voor de kerkgangers met een 'diesseitig' verwachtingspatroon, hoever men kan 

en mag gaan met een binnenwereldlijke godsdienstige communicatie . Het is duide

lijk dat die vraag verschillende wordt beantwoord al naargelang de theolo

gische instell-ng en het kerkbegrip van de betrokkenen. Empirisch gespro

ken zouden wij willen stellen dat, om met Straver te spreken, de communica

tie herkenbaar moet blijven als een ' confrontât-e ' van geloof en leven. 

Toegevende aan de verleiding ons te begeven buiten de grenzen van ons onder

zoek .s er, tenslotte, de vraag naar de toekomst van de prediking. Belangrijk 

uitgangspunt daarbij is het proces van de voortschrijdende, doch naar het 

lijkt zi h momenteel vertragende, onkerkelijkheid. Dit proces zal bij een 

n.et ingrijpende ontwikkeling aan de aanbodzijde geen ongunstige, wellicht 
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zelfs een enigszins gunstige, xnvloed hebeen op de beoordeling van de preek. 

Alhoewel voor de katholieken - in tegenstel l ing tot de protestanten - de 

preek een nie t zo belangrijke plaats inneemt in de kerkdienst en in de mo

tieven voor de kerkgang, i s er reden om aan te nemen dat degenen die trouw 

zullen blijven in kerkelijke deelname naar verhouding positiever reageren 

op de verkondiging. In hoeverre het totaalbeeld van de beoordeling b i j het 

kerkse publiek zich zal wijzigen, i s behalve van de eventuele veranderingen 

in inhoud en vorm van de prediking ook afhankelijk van ontwikkelingen in 

het r e l i g i e - en kerkbegrip van de kerkgangers. Ervan uitgaande dat deze 

ontwikkeling - z i j het wellicht minder snel dan in de afgelopen t i j d - zal 

gaan in de r icht ing van toenemende verzwakking van de normatieve binding en 

versterking van de vrijzinnigheid en ervan uitgaande dat tevens het aanbod zich 

in diezelfde r icht ing ontwikkelt, met tevens een grote(re) inzet van de pre

dikanten voor een goede verzorging van de woorddienst, achten wij de perspec

tieven voor de preek voor de toekomst niet ongunstig, gemeten naar de te 

verwachten evaluatie v^n het publiek. 

De c r i s i s van de verkondiging manifesteert zich dan in versterkte mate bui

ten de kerk, n l . in onvrede en t e l eu r s t e l l ing over de preek b i j hen die, z i j 

het veelal om andere redenen, hun kerkelijke deelname sterk beperken of ge

heel beëindigen. Waar deze breuk met de i n s t i t u t i e kerk niet tevens gepaard 

gaat met een mentale breuk met de r e l i g i e , i s er wel reden tot grote inspan

ningen om tegemoet te komen aan religieuze communicatiebehoeften op een wi j 

ze die ook naar s i tua t ie en vorm op deze zeer grote groep van buiten-kerke-

Іцкеп is afgestemd. 
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4.3 Aanbevelingen voor voortgezet onderzoek 

In het verloop van deze studie hadden wij enkele malen aanleiding om te a t 

tenderen op de beperkingen van het onderzoek en op de behoefte aan verdere 

onderzoekmatige uitdieping van onze conclusies en overwegingen. In deze 

l aa t s t e paragraaf willen wij enige aanbevelingen voor voortgezet onderzoek 

over de verkondiging wat nadrukkelijker en overzichteli jk presenteren. 

Bepalen wij ons eerst tot datgene wat in di t onderzoek goeddeels buiten be

schouwing i s gebleven, dan i s het naar onze overtuiging van veel belang aan 

het proces van opname, verwerking en evaluatie aandacht te besteden via meer 

kwalitatieve analyses. Wij zouden deze vooral willen bepleiten in de vorm 

van ui tvoerige, betrekkeli jk ongestructureerde interviews met s trategisch 

gekozen toehoorders. Op die manier zal het mogelijk zijn de betekenis van 

het aanbod en van de achtergronden van de toehoorders op basis van de thans 

voorliggende globale resultaten genuanceerder te onderzoeken, waarbij met 

name ook de r e l a t i e tussen de drie genoemde effectaspecten aandacht verdient 

en voorts het evaluatieaspect kan worden gerelateerd aan effecten met betrek

king tot kennis, a t t i tude en gedrag. Deze kwalitatieve benadering ware m 

een ideale l i jn van onderzoek ook xe zien a l s vóórfase voor toetsend onder

zoek. 

Uit het oogpunt van maximalisering van het effect i s voorts belangrijk ver

der te gaan met een concrete benadering van de processen van cognitieve 

dissonantie, in het bijzonder tegen de achtergrond van de aard en mate van 

de ervaren spanning tussen geloof en leven. Een experimentele onderzoeks

opzet achten wij daartoe een interessante mogelijkheid. 

De uitkomsten van ons onderzoek geven daarnaast aanleiding tot het formule

ren van enige andere suggesties voor voortgezette research. 

Zo is er reden om dieper in te gaan op de kwestie van de different iële r e 

ceptieve speelruimte, waarover wij in het voorgaande het een ander hebben ge

zegd. Ket is van belang in onderzoek te trachten de grenzen daarvan b i j 
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verschillende publielccategorieën, in het bijzonder b i j degenen met een r e 

l a t i e f mime belangstell ingssfeer, nader te bepalen. Deze kwestie i s daar

naast belangrijk met het oog op de mate waarin de prediking tegemoet kan 

komen aan de behoefte van dat deel van de toehoorders dat een meer ' d i e s 

se i t ige ' en/of zwakke normatieve oriëntat ie combineert met een re la t i e f 

lage preekwaardenng. Daarbij i s tevens van belang ' ha rde r ' te tes ten, of 

een grotere speelruimte tegenover het aanbod samengaat met een sterkere 

behoefte aan momentane, wellicht ook meer gevoelsmatige, versterking van 

een religieuze beleving, en of een nadrukkelijker afgebakend en beperkt 

behoeftenpatroon met een meer kr i t i sch-ra t ionele luisterhouding gekoppeld 

I S . 

Ten aanzien van de categorie van toehoorders die een lage preekwaardenng 

heeft, geeft dit onderzoek aanleiding tot de wenselijkheid van een verfi jn

dere bepaling van de aard van de kr i t ische drempelwaarden voor een hogere 

waardering, in het bijzonder voor de mate en aard van de 'D l e s s e i t i g k e i t ' . 

In dit verband ware dan tevens aandacht te schenken aan de uitwerking van 

de betekenis van de bi jbelse preek, een kenmerk dat enig belang bleek te 

hebben voor de waardering, doch dat op verschillende manieren kan worden 

uitgewerkt op de dimensie ' j e n s e i t i g - d i e s s e i t i g ' . Hierbij ware vooral 

ook te le t ten op het aspect van de moderne evangelische inspi ra t ie en sp i 

r i t u a l i t e i t . 

Gezien het r e l a t i e f grote belang van het kenmerk voordracht voor de waar

dering l i j k t ook te dien aanzien een via onderzoek te ontwikkelen specif i 

catie van deze kwali tei t belangrijk. 

Voorts J-S in het l icht van het toegenomen en toenemende aantal zwak- en n i e t -

kerksen veel meer wetenschappelijke belangstel l ing gewenst voor de al + e m a t i e -

ven van godsdienstige communicatie naast de preek. Onderzoek over dit onder

werp i s vooral van belang voor de niet-meei^kerksen, doch zou daartoe niet 

moeten worden beperkt, omdat rekening moet worden gehouden met een verschi l 

lend behoeftenpatroon van kerksen en onkerksen. Bij de met-kerksen ware ver

der voortdurend te onderscheiden tussen re l ig ieus andersgeaarden en a - r e l i -



-237-

gieuzen. Met name zou de patroonmatigheid m de voorkeuren voor en het 

gebruik van de alternatieven gedetailleerder moeten worden vastgesteld. 

Verder zou de aandacht moeten uitgaan naar de variaties in opvattingen 

over de situationele voor- en nadelen van de alternatieven, de specifici

teit van de voor de alternatieven geldende verwachtingen ten aanzien van 

vorm en inhoud alsmede naar de concurrentierelatie tot de preek. 

Het onderzoek naar de alternatieven zou daarenboven mede gericht kunnen wor

den op evaluatie van te zeldzame experimenten m alternatieve verkondiging. 

Tenslotte wordt aanbevolen in voortgezet onderzoek op dit terrein meer aan

dacht te besteden aan de mate en aard van de reeds aanwezige geloofskennis. 

Daartoe bestaat vooral aanleiding vanwege de toenemende ontzuiling in de 

participatie aan katholiek onderwijs en vanwege de veranderende praxis van 

het godsdienstonderricht. 
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ΝΟΊΕΝ BIJ HOOFDSTUK 1 

1) Zie het genoemde rapport, blz. 11 en 12. 

2) H.M.M. Fortmann, o.e., blz. 11?. 

De publikaties waarnaar in deze studie wordt verwezen zijn met volle

dige titelbeschrijving opgenomen in de alfabetische literatuurlijst. 

3) Idem, blz. 114-

4) H. Schelsky, o.e. 

5) Zie P. Charles, o.e., blz. 58I-582. 

6) R. Seeberg, o.e., blz. 214. 

7) A. Uiebergall, o.e., blz. 105 e.v. 

8) Voor een historisch overzicht zij ter lezing aanbevolen het m het 

literatuuroverzicht opgenomen werk van F.X. Arnold: Dienst am Glauben. 

9) Pastoralsoziologische Untersuchung der Stadt München van het Katho

lisches Institut für Sozialfragen, o.e., blz. 16 e.v. 

10) B. Berelson, Communications and public opinion, o.e., blz. 72. 

11) Zie J.T. Klapper, o.e., blz. 7 e.v. 

12) Wij verwijzen m dit verband naar de in de literatuuropgave vermelde 

publicaties van W. Schramm, J.T. Klapper, J.G. Stappers, G.W. Marsman 

en naar net I.T.S.-rapport 'Massa-communicatie, '. 

13) Zie voor uitvoeriger informatie over de definitie van massa-communica-

tie de studies van Stappers (hoofdstuk 2, par. l) en van Marsman 

(hoofdstuk 2, par. 2). 
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14) L. Festinger, o.e. 

Zie voor een goede samenvatting van deze theorie de bij noot 12 en 13 

reeds vermelde publicaties van Marsman (hoofdstuk 2, par. 4) en van 

het I.T.S. (blz. 65 e.V.). 

De literatuur biedt overigens een vrij ruime keuze in theoretische 

benaderingen terzake. Behalve de theorie vari Festinger zijn er nog 

de leertheorieën (o.a. Pavlov en Tollman), de perceptietheoneê'n 

(Asch), de functionalistische theorie (Merton), de evenwichtstheo-

neè'n (Heider, Newcomb, Cartwright, Abelson, Rosenberg, Tannenbaum, 

Osgood, Mc Quire en Fischbein). Zie hierover het reeds genoemde 

I.T.S.-rapport, blz. 59-65. 

15) Aan deze theoretische achtergronden voor ons onderzoek, zowel uit 

een oogpunt van communicatie als van godsdienstsociologie, is uit

voeriger aandacht besteed m een probleemstellende nota voor dit on

derzoek van 0. Schreuder onder de titel: Біе Kirchliche Verkündigurg. 

Einleitende Gedanken zu einem Forschungsvorhaben (gestencild, 113 

blz.). 

16) Zie par. 5·3·2 in hoofdstuk 1 en par. 2 van bijlage 4. 

17) Zie В. Fischer o.e. 

18) Zo baseert Stembach zijn bevindingen op een response van 28 $ ( u i t 

gezet 5OO vragenl i j s ten) . Turner werd geconfronteerd met een non-res-

ponse van 67 $ . Jourde en P é z e n l l kregen een veel grotere response 

van vrouwen dan van mannen. 

19) F. Turner, o .e . , b lz . I68. 

20) Eveneens gebruik makend van inhoudsanalyse, doch vooral theologisch 

van karakter zijn de historische studies van W. Pressel, H. Missalla, 

B. Dreher, 0. Krause en R. Krause. 



-241-
noten hoofdstuk 1 

21) Het rapport maakt geen melding van een auteur en/of onderzoeker(s), 

zodat de verantwoordelijkheid voor dit onderzoek moet worden toege

schreven aan het instituut. 

22) Instituut voor Praktische Theologie, o.e., blz. 2. 

23) Idem, blz. 14-

24) Met betrekking tot de kwestie van de betrouwbaarheid van de gebruikte 

methode van de inhoudsanalyse zij verwezen naar bijlage 3, par. 1.1. 

en voetnoot 5 ̂ ij d-ie bijlage. 

25) Schwab en Tausch hebben later een soortgelijk onderzoek ingesteld 

naar het godsdienstige televisieprogramma 'Das Wort zum Sonntag'. Dit 

onderzoek kent dezelfde beperkingen voor wat betreft het elitaire ka

rakter van de beoordelaars. 

26) Zie bijlage 4) par. 2.7. voor informatie over het hanteren van Stra-

vers prekentypologie in de door ons verrichte inhoudsanalyse. 

27) Zie C.J. Straver, o.e., blz. I6I. 

28) Zie in dit verband par. 2 van bijlage 2. 

29) Het onderzoek naar de evangelische preek is verricht bij 1244 kerk

gangers en gespreid over eveneens 25 kerken (preken). De analyse voor 

de evangelische steekproef is overwegend op gelijke wijze door de 

auteur verricht. 

Gestreefd wordt naar een publikatie waarin de resultaten voor beide 

steekproeven, zij het onderzoektechnisch minder gedetailleerd, worden 

gepresenteerd. 

30) Een concretisering van hetgeen aan variabelen voor elk van deze com

plexen is gehanteerd biedt paragraaf 5.3 van dit hoofdstuk. 
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31) Zie het I .T.S.-rapport 'De leek over het ambt', o.e. 

32) Zie de appendix van bij lage 4· 

33) In de mediaresearch wordt de contrastfunctie aangeduid met de term 

complementariteit en de comhinatiefunctie met supplementantei t . 

34) Voor een goed begrip van deze in t e r r e l a t i e s i s kennisname van de in 

de appendix b i j bi j lage 4 vermelde r e l a t i e s tussen de godsdienstig-

kerkelijke or iënta t ie en enige maatschappelijke posi t ies nu t t ig . 

35) Zie par. 5·3.6 van di t hoofdstuk. 

36) Zie hierover bi j lage 3 . 

37) De nummers en l e t t e r s tussen haakjes verwijzen naar de nummers en 

l e t t e r s VdJi de vragenl i js t in bij lage 1. 

38) Zie de I .T.S.-rapporten: 

Een kerk gaat te rade, m samenwerking met het KASKI, De leek over 

het ambt en Ambtscelibaat in een veranderende kerk; alsmede de d i s 

se r t a t i e s van J.A. van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs en 

van J.M. Hutjes, Katholieken over geboortenregelmg en sexua l i t e i t . 

39) Zie met name zi jn a r t ike l 'Van Volkskerk naar Vrijrfilligheidskerk', 

o.e. 

40) In par. 2.1 van bij lage 4 gaan wij verder in op deze twee dimensies 

van de godsdienstig-kerkelijke o r iën ta t i e , mede aan de hand van de 

daar toegelichte schaalconstructies voor de normatieve en i n s t i t u t i o 

nele o r i ën ta t i e . 
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41) In zekere zin was een dergelijke representativiteit ook praktisch 

ongewenst. Een getrouwe afspiegeling van de kerkgangers in de Bonds

republiek impliceert namelijk bij een steekproef van + 1250 personen 

het risico, dat de uit ee_n oogpunt van analyse wenselijke omvang van 

enige te onderscheiden categorieën van respondenten (onder meer de 

hogere beroepsgroepen en de personen met een hoger opleidingsniveau) 

niet altijd kan worden verwezenlijkt omdat zij ook in de totale popu

latie een klein procentueel aandeel hebben. Bij een beredeneerde steek-

proefopzet kan men een meer gelijkmatige verdeling nastreven. 

42) De bevolkingsgegevens voor de te noemen plaatsen zijn ontleend aan: 

- Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland, 

Ausgabe I96I (Bevölkerungs- und Gebietsstand 6-6-I961), Statisti

sches Bundesamt, Wiesbaden, 1963. 

- Bevölkerung und Kultur, Pachserie A, Volks- und Berufszählung vom 

6 Juni 1961, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 

43) De benodigde gegevens zijn voor Frankfurt ontleend aan: 

- gegevens van de Amtliche Zentralstelle für Kirchliche Statistik des 

Katholischen Deutschlands. 

- Statistisches Amt und Wahlamt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main. 

Bevölkerung und Wirtschaft, Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Ar

beitsstättenzählung vom 6-6-1961, sowie der Landwirtschaftszählung 

vom ЗІ-5-І96О, 1965. 

Voor Trier zijn de gegevens ontleend aan: 

- Katholisches Institut für Sozialforschung, Pastoralsoziologische Un

tersuchung der Stadt Trier i960. 

Teil II, Ergebnisse der Gottesdienstbesucherzählurig vom 6-3-1970, 

Bericht nr. 27, KBnigstein/Taunus, März I96I. 

Teil III, Hauptbericht über die Ergebnisse der Untersuchung, bearbei

tet von Dr. Walter Menges. Bericht nr. 28, Königstem/Tau

nus, 1961. 

- Städtisches Amt der Stadt Trier, Statistisches Jahrbuch der Stadt 

Trier 1964. 
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44) Oorzaak daarvan was, dat slechts 44 kaartjes ingevuld retour kwamen 

op een totaal van 100 uitgereikte kaartjes (120 bezoekers). 

45) In vijf gevallen is de norm van JO met een of meerdere interviews 

overschreden teneinde het gestelde totaal van 1250 toch zo veel mo

gelijk te bereiken. 

46) Van één parochie is het aantal terugontvangen kaartjes abusievelijk 

niet vastgesteld. 

47) I. Gadourek, o.e., blz. 201. 

Zie ook: CA. Moser, Survey methods in social investigation, o . e . , 

b lz . 17Э e.v. 

Dat het percentage u i tva l in d i t onderzoek, inclusief een ir, de veld-

fase opgetreden u i tva l wegens weigering, afwezigheid, enz., samen 

ruim 56 $, ook in vergelijking met andere preekonderzoeken gunstig 

afsteekt b l i jk t u i t de door Turner voor zi jn prekenonderzoek vermelde 

response van 654 °P + 2000, dat i s + 67 % u i t v a l . Dit resul taat werd 

bereikt door de vragenli jsten in de kerk ui t te reiken er. deze te doen 

opzenden na invulling t h u i s . Straver komt via een andere weg tot een 

uitval van eveneens ongeveer 2 op 3. 

Dat het nog s lechter kan, bewijzen twee in I t a l i ë gehouden post-enquS-

tes over de preek (een onder leken en een onder pr iesoers) , die beide 

een response opleverden van 0.4 "¡o b i j meer dan 3O.OOO verzonden vra

genl i js ten. 

Zie over deze uitvalsgegevens: 

F. Turner, o . e . , b lz . 162. 

C.J. Straver, o . e . , b lz . 256. 

S. Burgalassi, o . e . , b lz . 70-71· 

48) In de massa-communicatietheorie zijn beide vormen eveneens bekend, na

melijk a ls grond voor ' s e lec t ive exposure' . 

Zie: Joseph T. Klapper, o . e . , b lz . 19 en 78. 
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49) Zie paragraaf 3·4 van hoofdstuk 2. 

50) Zie noot 56 bij par. 3 van hoofdstuk 2 en tabel 3.3.5 in par. 3 

van hoofdstuk 3. 





- 2 4 7 -

NOTEN BIJ HOOFDSTUK 2 

1) Derge l i jke a f g e l e i d e c o n c l u s i e s over de preekverwacht ingen z u l l e n e c h 

t e r vaak wel een benaderend k a r a k t e r d ragen . Aandacht voor en h e r i n n e 

r i n g aan de preken z i j n n l . m e t zelden o n v o l l e d i g , zodat het afgegeven 

oordeel over de preek dan geen zu ivere w e e r s p i e g e l i n g i s van de con

f r o n t a t i e van v r a a g en aanbod. Het e l imine ren van deze v e r s t o r e n d e f a c 

to ren zou op z i c h z e l f een u i t v o e r i g e en gecompliceerde ana lyse vergen 

van p e r c e p t i e en r e t e n t i e van he t preekaanbod. Ook u i t anderen hoofde 

i s de mogel i jkhe id t o t c o n c l u s i e s mzake de preekverwacht ingen u i t een 

analyse van preekaanbod en -waarder ing b e p e r k t . De waarder ing wordt n l . 

ook be ïnvloed door de meer algemene a t t i t u d e t en opzichte van de p r e e k . 

2) De kans op onvo l led ige gegevens i s het g r o o t s t b i j he t gebru ik van z . g . 

' o p e n ' vragen, waarb i j de respondent v r i j i s in de fo rmule r ing van z i j n 

antwoord. Die onvo l l ed igehe id i s ook in ons onderzoek s t e l l i g aanwezig. 

De open v raag met b e t r e k k i n g t o t de verwachtingen van een goede preek 

(vraag 30) leverde over de a c h t e r a f v a s t g e s t e l d e 11 an twoordca t egoneën 

per respondent gemiddeld 2,1 antwoorden op. Bovendien i s het zee r waar

s c h i j n l i j k dat he t met he t educa t i en iveau samenhangende v e r b a l i s e r i n g s 

vermogen de onvo l l ed ighe id van de antwoorden b i j de l a g e r geëduceerden 

heef t v e r s t e r k t ; he t gemiddelde a a n t a l van t o e p a s s i n g z i jnde antwoord

c a t e g o n e ë n s t i j g t van 1,8 voor de respondenten met a l l e e n l age re school 

t o t 2,4 voor personen met een o p l e i d i n g boven he t n iveau van middelbaar 

onderwi j s . 

Onbetrouwbare gegevens, a l t h a n s in de z m dat de be t r e f f ende aspec ten 

voor de respondent minder b e t e k e n i s hebben dan u i t de antwoorden b l i j k t , 

t r eden ee rde r op b i j vragen met voorgegeven an twoordca t egoneën waarui t 

de respondent een keuze ' m o e t ' doen. Hier b e s t a a t immers het r i s i c o dat 

de respondent in de g e s p r e k s s i t u a t i e keuzen doet die voor hem minder of 

geen b e t e k e n i s hebben, en waarbi j h i j z ich dan e e r d e r l a a t l e i d e n door 

normen van s o c i a l e wense l i jkhe id en de gepe rc ip i ee rde verwacht igen van 

de i n t e r v i e w e r . 
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De kans op onvolledigheid b i j de beperkte inventarisat ie van de preekver-

wachtingen hebben wij getracht te beperken door naast een open vraag ook 

een aantal verwachtingsaspecten voor te leggen aan de ondervraagden. 

Het onbetrouwbaarheidsrisico is beperkt door de inventarisatie vooral 

te richten op de 0 . 1 . meer strategische dimensies van thematiek en ge

r ichtheid . In methodisch opzicht biedt daarbij het bepalen van dimen

sies met behulp van factoranalyse en het vragen naar de sterkste voor

keuren een inperking van de kans op willekeurige gegevens. 

3) Gaat men u i t van een tabel met vier variabelen met elk zes categorieën 

dan bevat de tabel 1296 cellen. Op een steekproef van 1231 responden

ten dus gemiddeld minder dan één persoon per cel , hetgeen veel te wei

nig i s . Dit probleem kan xn ons geval s lechts worden opgelost aoor sa

mentrekking van de categorieën tot b i j voorbeeld twee categorxeën per 

var iabele . Daarmee beperkt men echter aanzienlijk de mogelijkheden tot 

genuanceerde conclusies. 

4) Dit vermoeden over het nagenoeg ontbreken van samenhang tussen althans 

enige verwachtingen over de vorm en posit ionele variabelen vindt onder 

enig voorbehoud bevestiging m de uitkomsten van dit onderzoek. Zie 

daarvoor par . 2.2 van di t hoofdstuk. 

5) J.A. van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, o .e . , blz. 121. 

6) 46% acht de preek even belangrijk als andere delen, 44% minder belang

r i jk en 2% zou de preek afgeschaft willen zien. 

7) Deze select ie i s aanzienlijk. Blijkens een nationale steekproef g ng in 

1967 33,2% van de katholieken in ae Bondsrepubliek minder dan éénmaal 

per maand naar de kerk; onder de protestanten was di t percentage 71,ï)· 

Zie: Werner Harenberg, o . e . , b lz . 9Ï>· 
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8) Zie tabel 2.2.1 in bijlage 5· 

De tabellen m deze tekst en in bij lage 5 vermelden de gegevens a ls r e 

gel in hele procenten van het overeenkomstige to taa l (aangeduid met 100 

en daarbij tussen haakjes het bijbehorende absolute aan ta l ) . Indien 

m e t anders vermeld, i s gepercenteerd op het aantal personen. 

Waar a l le variabelen zijn vermeld m schaalvom (toenemende of afnemende 

reeks), i s a l s regel een correlat iecoëff iciënt vermeld, te weten de Gam

ma-coëfficiënt met a l s extreme waarden +1 en - . 1 . Het betreft hier een 

s ta t i s t i sche indicatie van de mate van samenhang voor ordinale (rangorde) 

gegevens. De s ignif ιс antiedrempel b i j 95$ waarschijnlijkheid varieert 

a l naar gelang de randtotalen en het aantal cellen per tabe l . Bij ont

stentenis van een computerprogramma voor de berekening van deze s igni f i

cantiedrempels moest van deze zeer bewerkelijke berekeningen worden af

gezien. 

In geval van nominale categorieën (met m een toe- of afnemende reeks 

geordende, doch zuiver kwalitatieve categorieën) van één of beide var ia

belen i s a l s regel de Chi-kwadraatwaarde vermeld met het aantal v r i j 

heidsgraden (D.F.) en de bijbehorende waarschijnlijkheidswaarde (P). 

Indien deze P . - waarde geli jk i s aan of kleiner is dan .05 mag de samen

hang a ls m e t toeva l l ig (significant) worden beschouwd. De vermelde Chi-

kwadraatwaarde en de aantallen vrijheidsgraden zijn die welke betrekking 

hebben op de oorspronkelijke tabel , d.w.z. zonder eventuele samenvoe

ging van categorieën. 

Zie over de hier genoemde s ta t i s t i sche toetsen: 

Voor de Gamma-coëfficiënt: L.A. Goodman en W.H. Kruskal, o .e . , b lz . 749· 

Voor de Chi-kwadraattoets: M.J.Hagood en D.O. Price, o .e . , b l z . 372 e.v. 

9) Voor een toel icht ing op de door ons onderscheiden typen van godsdienstig-

kerkelijke or iën ta t ie , raadplege men par. 2.1 en 2.2 van bij lage 4· 

De kwalificaties t radi t ioneel en progressief verwijzen steeds naar de 

categorieën van de dimensie noimatieve godsdientig-kerkelijke o r i ën t a t i e . 
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Wanneer wij spreken van kerkelijke binding dan doelen wij op de ca te

gorieën van de typologie, samengesteld u i t de normatieve en de in

s t i tu t ionele dimensies. 

10) De r -oorre la t ie tussen beide gegevens i s .37· 

Deze samenhang wordt hoofdzakelijk bepaald door het gegeven noimatie-

ve or iën ta t ie , waaruit de typologie van godsdienstig-kerkelijke oriën

ta t i e samen met het gegeven ins t i tu t ionele oriëntat ie is opgebouwd, 

getuige de par t ië le correlat iecoëfficiënten van beide schalen met de 

interessedimensie ' t ranscendent ' : г 1,2.3 = ,38 en г 1,3.2 = .10, waar

bi j 1 = dimensie ' t ranscendent ' , = normatieve oriëntat ie en 3 = in

s t i tu t ionele o r i ën ta t i e . 

De s t a t i s t i s ch m e t geoefende lezer wijzen wij erop dat een par t ië le 

correlat iecoëfficiënt de sterkte van de samenhang aangeeft tussen 

twee gegevens onder uitschakeling van de eventuele versterkende of ver

zwakkende werking van een of meer andere gegevens. Daarnaast wordt in 

de tekst melding gemaakt van multiple correlatiecoëfficiënten, die 

de tota le samenhang aangeven van een gegeven met twee of meer andere 

gegevens en die m tegenste l l ing tot de gewone en par t ië le co r re l a t i e -

coëfficiënten (r) wordt aangegeven met R. 

De hier vermelde correlatiecoëfficiënten zijn bekend a l s de Pearson 

Product-moment correlat iecoëff iciënt en de daarop gebaseerde par t ië le 

en multiple correlat±ecoëfficiënten. 

De significantiedrempel b i j 95$ waarschijnlijkheid en onder de assump

t i e van variabelen met normaal-verdeling, i s voor onze steekproef reeds 

bereikt b i j г = .055. 

Teneinde de vergelijkbaarheid van enkelvoudige corre lat ies met par t ië lu 

en multiple correlat ie-coëfficiënten te behouden i s in de tekst a ls r e 

gel de r-correla±ie vermeld in plaats van de Gamma-coefficiënt. 



- S S I -
no-ten hoofdstuk 2 

Zie over de P e a r s o n - r en de p a r t i ë l e en m u l t i p l e c o r x e l a t i e c o ' ê f f i -

ci 'énteni M. Hagood en D. P n c e , o . e . , blz. 411 - 413 en "blz. 506 e . v . 

11) Zie voor een t o e l i c h t i n g op het gegeven spazmmg t u s s e n ge loof en 

leven , p a r . 2 .3 van b i j l a g e 4 · 

12) De r - c o r r e l a t i e t u s sen Ъ е ^ е gegevens i s . 2 1 . Voor twee van de d r i e 

nog t e bespreken andere i n t e r e s s e d i m e n s i e s b e s t a a t eveneens en ige s a 

menhang. De c o r r e l a t i e van h e t gegeven spanning g e l o o f - l e v e n met de 

dimensie ' c h r i s t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ' i s .18 en met de dimensie 

'God i s l i e f d e ' . 2 0 . Na u i t s c h a k e l i n g van de i n t e r v e n i ë r e n d e inv loed 

van de g o d s d i e n s t i g - k e r k e l i j k e o r i ë n t a t i e z i j n de p a r t i ë l e c o r r e l a t i e -

c o ë f f i c i ë n t e n voor deze r e l a t i e s r e s p . . 08 , .13 en . 1 4 . 

13) De twee k l a s sen van s t e r k e r op deze dimensie g e ï n t e r e s s e e r d e n omvat

t en 32$ van de t r a d i t i o n e e l g e o n ë n t e e r d e n , tegen 48% van de p r o g r e s 

s i even . Voor de twee k l a s sen van zwakker g e ï n t e r e s s e e r d e n z i j n deze 

pe rcen t ages r e s p . 49 e n 3 3 . 

Wij menen ove r igens dat de in verhouding ger inge s t e r k t e van deze c o r 

r e l a t i e mede v o o r t v l o e i t u i t de fo rmule r ing van de desbe t r e f f ende v r aag 

(vraag 3 3 ) . Daarin wordt n l . gevraagd of de predikai i t het r e c h t heef t 

i e t s t e zeggen over De s t r e k k i n g d ie de p r e d i k a n t even

t u e e l aan z i j n u i t l a t i n g e n zou geven b l i j f t dus in deze v r a a g s t e l l i n g 

in he t midden. Conservat ieven en p r o g r e s s i e v e n , l i nksen en r e c h t s e n , 

kunnen daarover b i j de beantwoording van de vraag v e r s c h i l l e n d e ideeën 

huldigen en be ide t o t de slotsom komen, da t e r over d e r g e l i j k e maa t 

schappe l i jke k w e s t i e s op de kanse l i e t s gezegd moet kunnen worden. 

Bovendien (en w e l l i c h t van meer be lang) i s het n i e t o n w a a r s c h i j n l i j k 

dat de s t e r k e r k e r k e l i j k gebundenen minder k r i t i s c h s t aan t en opz ich te 

van de t h e m a ' s d ie door de k e r k e l i j k e ambstiirager in de kerk aan de 

orde worden g e s t e l d . Vanuit d ie overweging i s het p l a u s i b e l dat z i j , 

zonder een d u i d e l i j k e i n t e r e s s e 111 d e r g e l i j k e t hema ' s a l s p r e e k o b j e c t , 

e r geen bezwaar tegen hebben a l s de ambtsdrager daarover i e t s wi l zeggen. 
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-|4) Ook nu weer i s het voo ra l de normatieve o r i ë n t a t i e die deze samenhang 

Ъ е ^ і о е а ^ getu ige het f e i t dat de p a r t i ë l e r - c o r r e l a t i e tu s sen deze 

i n t e r e s s e d i m e n s i e en de noimat ieve o r i ë n t a t i e onder u i t s c h a k e l i n g van 

de i n s t i t u t i o n e l e o r i ë n t a t i e = . 2 1 , tegen - . 0 1 voor de p a r t i ë l e c o r r e 

l a t i e tu s sen de dimensie ' c h r i s t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ' en de i n 

s t i t u t i o n e l e o r i ë n t a t i e onder u i t s c h a k e l i n g van de normatieve o r a ë n t a -

t i e . Voor de m t e r e s s e d i m e n s i e ' k e r k en w e r e l d ' z i j n deze p a r t i ë l e c o r 

r e l a t i e s r e s p . - . 1 4 en . 0 8 . De s t e r k e r normat ieven ( = t r a d i t i o n e l e n ) s co 

ren voor 57% zeer s t e r k of s t e r k op de dimensie ' c h r i s t e l i j k e verantwoor

d e l i j k h e i d ' en voor 26% zwak of zee r zwak en de p rogres s i even voor 34$ 

( zee r ) s t e r k en voor 49$ ( zee r ) zwak. 

15) Van de t r a d i t i o n e e l ge o r i ë n t e e r d e n scoor t 56% zeer s t e r k of s t e r k op 

deze dimensie en 15$ zwak of zeer zwak. Voor de p r o g r e s s i e f g e o n ë n -

t e e r d e n z i j n de overeenkomstige p e r c e n t a g e s 42 en 46 · 

16) De p a r t i ë l e c o r r e l a t i e van de normatieve o r i ë n t a t i e met deze i n t e r e s 

sedimensie onder u i t s c h a k e l i n g van de i n s t i t u t i o n e l e o r i ë n t a t i e i s ,15 

en d i e met de i n s t i t u t i o n e l e o r i ë n t a t i e onder u i t s c h a k e l i n g van de n o r 

matieve o r i ë n t a t i e . 1 3 . 

17) Zie in d i t verband voetnoot 7 b i j b i j l a g e 4 · 

18) Formuler ing n r . 4 d i f f e r e n t i e e r t n i e t in een bepaalde r i c h t i n g in r e l a 

t i e t o t de g o d s d i e n s t i g - k e r k e l i j k e o r i ë n t a t i e . Het i s ook het item met 

he t l a a g s t e percentage e e r s t e voorkeur . Opgenomen . i s he t u i t s l u i t e n d 

met he t oog op de p r o t e s t a n t s e onderzoeksgroep. 

19) Voor fo rmule r ing n r . 1 i s he t percen tage met e e r s t e voorkeur onder de 

i n s t i t u t i o n e l e n 31 tegen 19 onder de gematigd i n s t i t u t ione l e n . Voor 

f o i m u l e n n g n r . 6 z i j n de overeenkomstige p e r c e n t a g e s 11 en 24. 
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20) De tabel i s n ie t voorzien van totalen omdat hier slechts een deel van 

de voor deze open vraag onderscheiden antwoordcategoneën zijn gepre

senteerd. 

21) Over de hier a l s voorbeeld genoemde deelterreinen i s voor de Neder

landse s i tua t i e enig onderzoek verr icht . 

J.G.M. Sterk, Priesterbeeld en godsdienstig-kerkelijke or iën ta t ie , o .e . , 

J.A. van Kemenade, De Katholieken en hun onderwijs, o.e. 

Ins t i tuut voor Toegepaste Sociologie, Ambt seelibaat ui een verande

rende kerk, o .e . 

22) Dit effect van deze steekproefopzet manifesteert zich ui teraard s t e r 

ker in de r e l a t i e van de preekverwachtingen met de ins t i tu t ione le oriën

t a t i e en de kerkelijke deelname dan in die met de noimatieve or iën ta t ie . 

Zie in dit verband ook voetnoot 33 van bij lage 4· 

23)Het gemiddelde percentage geïnteresseerden voor 27 voorgelegde thema's 

is 66$. Zie vraag 31 en 33 m bijlage 1. 

24) De in di t verband relevante correlatiecoëfficiënten zi jn: 

transcendent kerk en wereld chr i s te l i jke God i s liefde 
verantwoordelijkheid 

г 1,5 = .37 г 2,5 =-.12 г 3,5 = .18 г 4,5 = -20 

г 1,6 =-.26 г 2,6 = .15 г 3,6 =-.20 г 4,6 =-.21 

г 1,5.6 = .23 г 2,5.6 =-.06 г 3,5-6 = .11 г 4,5-6 = .15 

г 1,6.5 =-.11 г 2,6.5 = .09 г 3,6.5 =-.13 г 4,5-6 =-.14 

В 1-5,6 = .39 R 2.5,6 = .17 R 3-5,6 = .25 R 4-5,6 = .25 

1 =transcendent, 2 = kerk en wereld, 3 = chr i s te l i jke verantwoordelijk

heid, 4 = God i s l iefde, 5 = godsdienstig-kerkelijke or iënta t ie en 6 = 

leeft i jdsklassen. 

25) Zie daarvoor de appendix in bijlage 4-
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26) Het gegeven geslacht kon in het kader van een analyse met behulp van 

partiële en multiple correlatiecoëfficiënten niet worden betrokken 

aangezien het hier een principieel niet schaalbare, kwalitatieve dicho

tomie betreft. Met uitzondering voor de dimensie 'christelijke verant

woordelijkheid' zijn de samenhangen met het gegeven geelacht op basis 

van de Chi-kwadraat significant met een waarschijnlijkheid van Ρ ̂ С 

005,
 m
et dien verstande dat mannen een fractie meer belangstelling heb

ben voor de dimensie 'kerk en wereld' en 'God is liefde' en vrouwen 

wat meer voor de dimensie 'transcendent'. 

De r - correlatie en de partiële г - correlaties (onder uitschakeling 

van steeds de overige persoonsvariabelen) van enige andere maatschappe

lijke achtergronden met de interessedimensies zijn als volgt: 

l e e f t i j d 

opleidingsniveau 

beroepsklasse 

urbanisatiegraad 

pere, katholieken 

transcendent 

-.26 -.24 

.30 .14 

-.21 -.06 

.20 .14 

e -.15 .08 

kerk 

•15 

-.13 

.10 

-.08 

.11 

en wereld 

liart. 
•13 

-.04 

.06 

•03 

.06 

ohr. verant-
woordeli.-ikheid 

-.20 -.18 

.21 .08 

-.15 -.05 

.18 .07 

-.17 -.01 

God i s 
lie£iHu 

pari. 
-.21 -.21 

.01 -.05 

.00 - .03 

.02 .02 

- .03 .00 in de woongemeent 

27) De multiple cor re la t ies van de samenhang tussen elk van de vier in te res 

sedimensies en de onderzochte achtergrondvanabelen (godsdienstig'-kerke-

l i jke o r iën ta t i e , l ee f t i jd , opleidingsniveau, beroepsklasse, urbanisa

tiegraad, en percentage katholieken in de woongemeente) zijn a l s volgt: 

transcendent R = .44 

kerk en wereld R = .21 

chr is te l i jke verantwoordelijkheid Η = .30 

God i s liefde R = .26 
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28) In het raam van de beperkt gehouden inventarisat ie van preekverwach-

tingen i s er van afgezien om naast een open vraagstel l ing tevens vra

gen met voorgegeven antwoordcategoneën te gebruiken over vormaspec

ten, omdat deze vragen b i j een eenvoudige inventarisat ie te zeer een 

open-deur-karakter zouden krijgen. Dat bezwaar kan men slechts t rach

ten te elimineren door veel uitvoeriger pogingen tot een ordening 

door de respondenten van het belang van onderscheiden vormaspecten. 

29) Deze uitspraak i s zowel gebaseerd op de conclusies in de vorige para

graaf over de receptieve speelruimte van met паліе de t rad i t ionee l ge

oriënteerde kerkgangers a l s op de exploratie m deze paragraaf van de 

preekbe oorde 1 ing. 

30) De aanleiding daartoe is des te groter omdat door ons i s verondersteld 

dat de verwachtingen slechts op de meer strategische onderdelen na

drukkelijker leven b i j de kerkgangers en daarom aan de inventar isat ie 

van die verwachtingen a l een beperkt karakter i s gegeven. Zie paragraaf 

2.1 van d i t hoofdstuk. 

31) De psychische predisposi t ies waarvan eerder werd ^sproken, zijn in di t 

onderzoek niet betrokken, zoals in paragraaf 5-4 van hoofdstuk 1 al is 

vermeld. 

32) In de desbetreffende vraagformulering wordt, om precies te zi jn, gevraagd 

naar het oordeel over de preken die men in de laa ts te jaren gehoord 

heeft. Zie vraag 26 in bijlage 1. 

33) Het b l i jk t dat ten aanzien van enige preekkenmerken in ons onderzoek in

derdaad sprake i s van samenhang met positionele kenmerken, met name met 

het gegeven urbanisatiegraad van de woongemeente. Bepaald nie t i s dat 

echter het geval met indicat ies voor de godsdienstig-kerkelijke achter

grond. 
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34) Vergelijkingscijfers u i t ander onderzoek zijn schaars. Uit een m 

Nijmegen in I967 gehouden leeronderzoek onder eveneens katholieke 

kerkgangers h l i j k t , dat daar i&fo de preek m het algemeen (zeer) goed 

noemt en &fo (zeer) s lecht . Deze percentages zijn wat minder gunstig 

dan die voor onze steekproef. 

Dat dit verschil (onder meer) zou zijn te verklaren u i t het fe i t dat 

het eerstgenoemde onderzoek tot een stedeli jke s i tua t ie i s beperkt, 

l i j k t niet houdbaar, gelet op de in ons onderzoek gebleken zwakke cor

r e l a t i e tussen preekwaardenng en urbanisatiegraad. Vermoedelijk moet 

deze geringe samenhang worden begrepen u i t het fe i t dat de kerkgangers 

zowel op het plat teland a l s in de steden een select ie vormen u i t het 

potentiële publiek; met andere woorden, de minder geïnteresseerden en 

zwakker geëngageerden ontbreken in beide s i t u a t i e s . Hiermee is ook in 

overeenstemming dat de samenhang tussen godsdienstig-kerkelijke bin

ding en urbani sat iegraad niet zó sterk is (r = .25). 

Het verschil in waardering tussen de Nijmeegse kerkgangers en die ui t 

ons onderzoek doet zich echter veel minder voor a l s het gaat over de be

paalde preek die in het onderzoek i s betrokken (Nijmegen 60$ (zeer) 

goed en 4% (zeer) slecht; Bondsrepubliek 69% (zeer) goed en i% (zeer) 

s lech t ) . In Nijmegen vindt dan ook 34$ de beluisterde preek beter dan 

anders en slechts 12$ slechter . Desalniettemin b l i j f t onduidelijk .'aar-

aan het verschil in algemene preekbeoordelmg tussen het Nijmeegse leer

onderzoek en ons onderzoek moet worden toegeschreven. Wellicht is het 

een indicatie daarvoor, dat het malaise - karakter rond de preek in Ne

derland sterker i s . 

35) De gemiddelde waardering i s berekend op een scoretoekenning van ' zeer 

goed ' = 1 naar ' s l ech t ' = 5· 

36) De r -cor re la t ie van de algemene preekwaardenng met de normatieve oriën

t a t i e i s .32 en met de ins t i tu t ionele or iënta t ie .16. Dat de beide d i 

mensies inderdaad nagenoeg van elkaar onafhankelijk zijn moge blijken 

u i t de par t ië le correlatiecoëfficiënten; die van de algemene preekwaar-
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dering met de normatieve oriëntat ie onder constant-houding van de in

s t i tu t ionele or iëntat ie i s .31 en die met de ins t i tu t ione le oriënta

t i e onder uitschakeling van de normatieve or iënta t ie i s .12. 

37) Zie voor een toel icht ing op het begrip confrontatie paragraaf 2.6 van 

b i j l a g e 3 . 

38) Zie: J.G.M. Sterk, Ρ n e s t e r h e e l d en godsdienstig-kerkelijke o r iën ta t ie , 

o .e . , b lz . 239-240. 

0. Schreuder, Priesterbeelden, o .e . 

39) Opmerkelijk i s , dat - tegen de verwachting in - de gemiddelde waarde

ring b i j een sterke interesse voor 'kerk en wereld'-preken voor de eer

ste drie typen van godsdienstig-kerkelijke or iënta t ie m e t lager i s 

dan b i j de ondervraagden met een zwakke in teresse . Deze ' inconsis ten

t i e ' moet wellicht m verband worden gebracht met de aard van de be

treffende vraagstel l ing, waarover in voetnoot 13 b i j paragraaf 2 van 

dit hoofdstuk a l i s uitgeweid. 

40) Dat de va r i a t i e s m interessen betrekkeli jk weinig invloed uitoefenen 

op de r e l a t i e tussen algemene preekwaardenng en godsdienst ig-kerkeli j 

ke or iënta t ie b l i jk t ook duidelijk u i t de desbetreffende co r r e l a t i e -

coëfficiënten. De r-coëfficiënt voor de r e l a t i e tussen algemene preek

waardenng en kerkelijke binding i s .34; onder uitschakeling van ach

tereenvolgens elk van de vier mteressedimensies vermeld in tabel 2.3.2, 

zijn deze respect ievel i jk .27, .33, .32 en . 31 . De multiple corre la t ies 

tussen algemene preekwaardenng enerzijds en de kerkelijke binding sa

men met steeds elk van de vier interessedimensies zijn respectieveli jk 

•36, .34, -35 en .35. 

41) Daarbij moet voor deze anderzoekesituatie ook nog rekening worden ge

houden met de mogelijkheid van selectieve herinnering, en wel te meer 

naar mate de tijdsspanne tussen aanbod en de geverbaliseerde beoorde

ling in het vraaggesprek groter i s . 
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42) Behalve u i t de іл voetnoot 40 Ъід deze paragraaf vermelde c o r r e l a t i e -

coëfficiënten b l i jk t dat ook nog eens u i t de par t ië le cor re la t ies 

van de r e l a t i e tussen de algemene preekwaardenng en steeds elk van 

de vier mteressedimensies onder constanthouding van de godsdienstig-

kerkelijke o r i ën ta t i e . Deze i s voor de samenhang met de dimensie 

' t ranscendent ' .I47 voor de dimensie 'kerk en wereld' - . 0 1 , voor 

' ch r i s t e l i j ke verantwoordelijkheid' .10 en voor 'God i s l i e fde ' even

eens .10. 

43) Ins t i tuut voor Toegepaste Sociologie, De leek over het ambt, o .e . , b i j 

lage 3. 

J.A. van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, o .e . , b lz . 306. 

44) L. Pestinger, o.e. 

45) Het percentage ondervraagden dat op basis van de door ons gebruikte in

dicat ies geen spanning ervaart , i s 86 onder de t r a d i t i o n e e l / i n s t i t u t i o -

nelen en daalt systematisch tot 39 b i j de progressief/gematigd i n s t i -

tut ionelen. (r = .34)· 

Zie tabel 2.3.4 m bij lage 5. 

46) Onder constant-houding van het gegeven spanning tussen geloof en leven be

draagt de par t ië le corre la t ie tussen de algemene preekwaardenng en de 

godsdienstig-kerkelijke oriëntat ie .27, terwij l de gewone co r re l a t i e -

waarde tussen beide laatstgenoemde gegevens .34 i s . De multiple corre

l a t i e van beide godsdienstige factoren met de algemene preekwaardenng 

i s .38. 

47) Het effect van het invoeren van het ' spanning'-gegeven heeft vooral be

tekenis voor de twee zwakst gebonden typen, omdat het ervaren van meer 

spanning b i j de twee sterkst gebonden typen nauwelijks voorkomt, ( r e s 

pect ievel i jk 4 en 2 respondenten). Zie ook tabel 2.3.4 m bijlage 5· 
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48) De r -cor re la t ie van de godsdienstig-kerkelijke or iënta t ie met het gege

ven spanning geloof-leven i s .34i met de schaal van transcendente 

preekmteresse .37 en die tussen spanning geloof-leven en transcen

dente preekinteresse i s .21 . 

49) Be multiple correlat iecoëfficiënt van de drie variabelen met de waar

dering voor de preek in het algemeen i s .40. 

50) Die mogelijkheid zou zich weliswaar eerder of nadrukkelijker kunnen 

voordoen met betrekking tot de beoordeling van één bepaalde preek dan 

voor de preken in het algemeen, doch ook in het laa ts te geval i s dat 

niet b i j voorbaat u i t te s lu i ten . 

51) Zie de tabellen 2.3.6 tot en met 2.3.8 m bijlage 5. 

52) Zie tabel 2.3.9 ui bijlage 5. 

53) Deze par t ië le correlatiecoëfficiënt i s namelijk .47 en die voor het a s 

pect geloofwaardig .13, voor het aspect aangenaam .04 en voor het gege

ven helderheid zelfs - .05 · 

De multiple correlat ie van a l le vier aspecten met de totaalwaardering 

is .64. 

54) Onze conclusie stemt hierin grosso modo overeen met hetgeen Straver in 

zijn studie vas t s t e l t , dat namelijk 'een sterkere godsdienstige ger icht

heid - wat in vele gevallen een sterkere kerk-genchtheid i s zoals we 

eerder stelden - een hogere waardering voor de preken met zich mee

brengt ' , en wel naar verhouding hoger voor de t radi t ionele preektypen, 

z i j het dat de godsdienst -genchten ook voor de ervaringsgerichte pre

ken toch nog 'duidel i jk waardering hebben'. 

De conclusie van Straver had met name ook betrekking op het beoorde-

Imgsaspect 'aangesproken z i jn ' , al werd d i t gegeven door hem geheel an

ders gemeten dan door ons. Ook de door hem onderscheiden godsdienst- en 
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ervanngsgenchtheid i s langs geheel andere weg bepaald en heeft be

trekking op de preekverwachtigen. 

C.J. Straver, o . e . , b lz . 222-225. 

55) Zie in d i t verband tabel В .4.4 m bijlage 5 en voetnoot 34 bi j b i j 

lage 4· 

56) Onder uitschakeling van de samenhang tussen godsdienstig-kerkelijke 

oriënta t ie en leef t i jd daalt de r -cor re la t ie van leef t i jd met de 

preekwaardenng van -.27 naar - .15 en het gegeven opleidingsniveau 

mutatis mutandis van .21 naar .09; het gegeven beroepsklasse van -.14 

naar -.07 en de urbanisatiegraad van de woongemeente van .08 naar - . 0 1 . 

Voor het tweeklassige gegeven geslacht zijn deze correlatiecoeffic: 'én-

ten nie t te berekenen. Het geringe verschil vermeld m tabel 2 .3.11. 

geeft daartoe overigens ook weinig aanleiding. Volgens de Chi-kwadraat-

toets ie de samenhang van dit gegeven nog nie t significant op het 

55&-niveau. Zie ook tabel 3.3·5 m раг.З van hoofdstuk 3. 

57) Zie tabel 2.3.12 in bijlage 5. 

58) De beneden 25-jarigen scoren voor 46% op de twee hoogste klassen van de

ze interessedimensie tegen 69$ van de kerkgangers van 65 jaar en ouder. 

59) Vergelijk de coëfficiënten in de eerste kolom van voetnoot 24 b i j para

graaf 2.2 van d i t hoofdstuk. 

60) De multiple corre la t ie van de meeste to t dusverre besproken gegevens, 

te weten de normatieve en de ins t i tu t ionele godsdienstig-kerkelijke 

or iën ta t ie , de ervaren spanning tussen geloof en leven, leef t i jd , op

leidingsniveau, beroepsklasse, urbani satiegraad, percentage kathol ie

ken m de woongemeente en de transcendente preekverwachtingen met de 

waardering van de preek in het algemeen i s .42. 
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βΌ,Ζιβ voetnoot 11 van bijlage 2. 

62) Deze a l ternat ieve vormen van godsdienstige communicatie zijn opmer

keli jk zelden voorwerp van sociaal-wetenschappelijk onderzoek geweest. 

Tot een meer omvattende vergelijkende studie is het in het geheel niet 

gekomen. Deze verwaarlozing i s buiten wetenschappelijke kringen ook 

te bespeuren in het opvallende gebrek aan aandacht voor het belang van 

de massa-media voor de verkondiging m het ontwerp-rapport 'Vragen 

rond de verkondiging ' ten behoeve van he t in Nederland gehouden Pas

toraal Concilie. 

63) Het betreft hier een door Inf r a t e s t verr icht onderzoek onder perso

nen vanaf 14 jaar die thuis te lev i s ie hebben met ontvangstmogelijkheid 

voor tenminste twee kanalen (A.R.D.- en Z.D.F, programma). 

64) Een belangrijke afwijking l i jk t niet waarschijnlijk, zowel omdat de ver

gelijkbare gegevens u i t ons onderzoek voor katholieke en protestantse 

kerkgangers onderling n ie t wezenlijk verschillen en omdat de belang

s t e l l i n g voor godsdienstige programma's van radio en te lev is ie in de 

door ons onderzochte steekproef evenmin wezenlijk afwijkt van die in de 

Infratest-ateekproef, waarin ook onkerksen waren betrokken. 

65) Voor de protestantse gelovigen l i g t dat in verband met het aanzienli jk 

lagere aantal regelmatige kerkgangers (12%) belangrijk anders. Voor de

ze groep i s het belang van de a l ternat ieve media m vergeli jking met de 

preek kwantitatief gezien veel groter . 

66) De percentages voor de preek in deze tabel zijn ontleend aan gegevens 

over het kerkbezoek, verzameld door het I n s t i t u t für Demoskopie te Al-

lensbach. Zie paragraaf 2 van bijlage 2. 

6?) Men moet zich b i j deze onderlinge vergelijking van de verschillende 

communicatievonnen uiteraard wel real iseren, dat de aanbodfrequentie 

per medium var i ee r t . Voor de radio en in mindere mate voor de te l ev i -
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sie is het getal der godsdienstige uitzendingen groter dan het verkon

digingsaanbod in de kerk. Deze media bieden door hun gevarieerde aan

bod dus meer mogelijkheden tot regelmatig gebruik. Regelmatig gebruik 

van het aanbod van godsdienstige progranima's betekent vanzelfsprekend 

nie t noodzakelijk consumptie van het tota le aanbod. Deze overwegingen 

zijn mutatis mutandis eveneens van toepassing op het gedrukte woord. 

68) Zo vermeldt de samenvatting van het Infratest-onderzoek over het t e l e 

visieprogramma 'Das Wort zum Sonntag', dat de kijkdichtheid belangrijk 

daalt naarmate de kijkdichtheid voor het onmiddelijk voorafgaande pro

gramma lager i s . Waar de kijkdichtheid voor het voorgaande progranuna 

boven 40?" lag, was die voor 'Das Wort zum Sonntag' m 1968 gemiddeld 

36$, waar de kijkdichtheid voor het voorgaande programma beneden 30/ί 

lag, was die voor 'Das Wort zum Sonntag' 21$. 

69)Voor de exacte fo mulenng van de desbetreffende vragen raadplege men 

bijlage 1, de vragen 43, 41, 42, 35a en 44. 

De percentages voor het medium te lev is ie zijn uitgedrukt op dat deel 

van de steekproef dat thuis te lev is ie heeft, te weten 7¿% van de on-

de rvraagden. 

70) Het gesprek over godsdienstige onderwerpen wordt, indien regelmatig 

of nu en dan gehouden, door 10f° onder meer gevoerd met gezinsleden, 

door 52^ met col lega 's van het werk, door 25% met medekerkgangers, en 

door 45$ met anderen dan de zojuist genoemde categorieën. 

71) Zie over het begrip supplementariteit in de mediaresearch B. Berelson 

en G.A. Steiner, Human Behavior, o.e. 

Het tegendeel van supplementariteit in het mediagebruik i s de comple

mentar i te i t , dat wil zeggen mediagebruik voor bepaalde onderwerpen zon

der dat sprake i s van overlapping tussen meerdere media. Volgens Berel

son en Steiner tendeert het mediagebruik in het algemeen meer naar supple

mentari tei t dan naar complementariteit (o .e . b lz . 532). 
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72) De corre la t ie van .32 tussen de nummers 2 en 4 i s zeer waarschijnlijk 

versterkt a l s gevolg van enige contaminatie tussen de strekking van be i 

de gegevens. 

73) Zie tahel 2.4.3 in bijlage 5. 

74) Deze gedachte i s in overeenstemming met de eerder gereleveerde consta

ter ing ontleend aan het Infratest-onderzoek, dat het percentageverschil 

tussen zeer sterk en zwak kerkelijk gebonden gebruikers van godsdiensti

ge televisieprogramma's veel kleiner is dan voor de 'Kirchenpresse ' . 

Het consumeren van godsdienstig aanbod via de t e l ev i s i e i s minder af

hankelijk van de godsdienstig-kerkelijke binding a l s selectiemaatstaf 

dan voor andere media en vormen het geval i s . De nog te vermelden samen

hang tussen het gebruik van verschillende communicatievormen en de gods

dienst ig-kerkelijke or iëntat ie ondersteunt deze these. 

75) Het 'ongeorganiseerde' gesprek over godsdienstige onderwerpen wordt even

eens freciuenter gehouden naarmate de score op de index van gebruik van 

godsdienstige communicatiealtematieven wijst op een frequenter benutten 

van de georganiseerde mogelijkheden. De r -cor re la t i e tussen beide gege

vens i s .31 . Van hen die tot de hoogste gebruiksklasse behoren op de ge

combineerde index spreekt 63^ vaker over godsdienstige onderwerpen. Dat 

percentage neemt af naarmate de score lager i s tot 25 voor de laagste ge-

bruiksklassen. Zie tabel 2.4-4 m bijlage 5· 

76) Ken moet in dit verband wel bedenken dat het gaat om het lezen van gods

dienstige t i jdschrif ten en ar t ike len . Het i s waarschijnlijk dat de s i tu 

at ie voor boeken over godsdienstige en kerkelijk thema's anders i s . Voor 

de boeken zou de s i tua t ie wel eens meer overeenkomst kunnen vertonen 

met die voor de bijeenkomsten, omdat beide wellicht in meerderheid een 

progressieve geest ademen, terwij l b i j het lezen van godsdienstige t i j d 

schriften in niet onbelangrijke mate de kerkelijke periodieken zijn in

begrepen. Enige bevestiging van dit vermoeden zal nog worden vermeld in 

paragraaf 4-4 b i j de bespreking van de voorkeursaltematieven (tabel 2.4.20). 
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77) De media radio en te lev is ie zijn samengenomen en wel omdat een niet on

belangrijk aantal personen in onze steekproef thuis niet over te levis ie 

beschikte (28£). 

78) Vanwege het fe i t dat de r icht ing van de samenhang voor twee van de vier 

alternatieven voor de normatieve en de ins t i tu t ione le oriëntat ie tegen

gesteld i s , is er in dit geval van afgezien om de ui t deze twee dimen

sies opgebouwde typologie van godsdienstig-kerkelijke oriëntatie te han

teren, zoals dat in de voorgaande paragrafen vaak wel mogelijk was. 

79) Zie tabel 2.4.5 -n bijlage 5. 

80) Zie tabel 2.4.6 in bijlage 5. 

81) Zie tabel 2.4.7 m bijlage 5. 

82) 'fan de sterk normatief geor_ënteerden volgt ίί% regelmatig godsd-ensti-

ge programma's, en van de minst normatief ge oriënteerden 24%· Voor de 

ins t i tu t ionele oriëntat ie zijn de overeenkomstige percentages respec

t i eve l i jk 37 en 24. Het luisteren en kijken naar godsdienstige program

ma's zijn overigens nogal supplementair. Van hen die thuis ook t e l e v i 

sie kunnen ontvangen kijkt van hen die regelmatig godsdienstige program

ma's beluisteren 66$ ook regelmatig naar godsdienstige programma's op 

te levis ie (gemiddeld 26%). 

83) Zie tabel B.4.4 in bijlage 5 en de appendix b . j bij lage 4· 

De correlat_e tussen de normatieve oriëntat ie en het kijken en luisteren 

naar godsdienstige programma's (.08) verdwijnt n l . vrijwel geheel a l s 

de factor leef t i jd wordt uitgeschakeld; de par t ië le correlat ie i s чап 

namelijk .01. Schakelt men daarentegen b i j de corre lat ie tussen leef

t i j d en godsdienstige programma's (r = -.21) de normatieve or_ëntatie 

u i t , dan daalt de par t ië le corre la t ie minimaal tot г = -.20. 



noten hoofdstuk 2 
-265-

84) Zie tabel 2.4.θ in bijlage 5. 

85) Zie tabel 2.4.9 іл bijlage 5. 

86) Zie de tabellen 2.4.10 en 2.4.11 in bij lage 5. 

De г-correlat ie tussen leef t i jd en het bijwonen van bijeenkomsten i s 

.19 en tussen leef t i jd en het voeren van gesprekken over godsdiensti

ge onderwerpen .13. 

87) Be desbetreffende (part iële) correlatiecoëfficiënten tonen dat duide

l i jk aan : 

godsdienstige lezen gesprekken bijeenkomsten 
programma's 

r1,5 = -08 г2,5 = .11 гЗ,5 = —24 г4,5 = —21 

г1,6 = -.21 1-2,6 =-.27 гЗ.б = .13 г4,6 = .19 

r i , t . 5 = -.20 r2,6.5=—24 гЗ,6.5= .03 г4,6.5= .11 

г1,5.6= .01 г2,5.6= .00 Γ 3 , 5 · 6 = --21 Γ 4 , 5 · 6 = -.15 

Daarbij i s : 1 = godsdienstige programma's, 2 = lezen, 3 = gesprekken, 

4 = bijeenkomsten, 5 = normatieve godsdienstig-kerkelijke or iëntat ie 

en 6 = lee f t i jd . 

Zoals tevens b l i j k t , neemt het gegeven bijeenkomsten onder dit opzicht 

een tussenpositie m; leef t i jd en normatieve or iëntat ie hebben een on

geveer even sterke onafhankelijke corre la t ie met di t gegeven. 

88) Het verschil tussen mannen en vrouwen i s op basis van de Chi-kwardraat-

toets voor geen van de onderzochte alternatieven s ig i i f icant op het n i 

veau van Ρ·<".05. 

89) Zie 111 dit verband de appendix b i j bij lage 4· 

Gelet op de corre la t ies tussen normatieve or iëntat ie en deze maatschap

pelijke achtergronden en gezien de ju i s t voor de gesprekken en bijeen-
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komsten re la t i e f hogere corre la t ies met de normatieve o n ë i t a t i e is Ъе-

gTijpel^jk, dat ju is t dáár veel meer dan b i j het lezen en de godsd-ien-

st.ge programma's de samenhang met het geheel van de vermelde maatschap

pelijke achtergronden sterker i s . 

90) Het is overigens in dat onderzoek (waarvan wij een samenvatting van het 

rapport konden getiruiken) ge "bleken, dat er tussen de verschillende gods

dienstige televisieprogramma's belangrijke verschillen bestaan in de sa

menstelling van het publiek, ook en vooral met betrekking tot de opbouw 

naar godsdienstig-kerkelijke kenmerken. 

9l)Zie de tabellen 2.4-12 en 2.4.13 ±n bijlage 5. 

92)Zie vraag 38a ІП bijlage 1. 

9i)Zie vraag 39 a en b in bijlage 1 en tabel 2.4.16 in bijlage 5· 

94) In deze tabel i s n ie t opgenomen het - ongeorganiseerde - gesprek, dat 

eerder wel i s besproken b i j de analyse van het gebruik. Deze vorm i s 

b i j de voorkeuren n ie t opgenomen omdat wij ons daarbij hebben bepaald 

tot de 'georganiseerde' voorzieningen. 

i/oorts Zijn de voor de voorkeuren gebruikte categorieën m e t geheel ge

l i jk aan de bi j het gebruik gehanteerde omschrijvingen; de voorkeur 

voor godsdienstige t i jdschrif ten en boeken i s betrokken op het lezen 

van godsdienstige t i jdschr i f ten en ar t ikelen en de voorkeur voor groeps

gesprekken i s betrokken op het deelnemen aan bijeenkomsten van eventu

eel verschillende aard. 

95) De r -cor re la t i e s voor de gebruiksfrequenties van de vier alternatieven 

met de voorkeursplaats van de preek zijn voor de godsdienstige program

ma's - . 04 , voor het lezen eveneens -.04i voor de gesprekken -.19 en 

voor de bijeenkomsten - . 2 5 . Zie ook tabel 2.4.19 m b i j l . 5 waaruit 

b l i j k t , dat een hogere waardering voor de godsdienstige toespraken voor 
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radio en televisie in vergelijking met de preek niet sterk samengaat 

met een frequenter volgen van godsdienstige programma's (r = -.05)· 

96) Men moet daarbij wel bedenken dat voor de kerkse katholieken, in onder

scheid met de protestantse kerkgangers, de preek sowieso een niet-be-

langrijke motiverende werking heeft voor de kerkgang, afgaande op het 

feit dat slechts 3/ó van de ondervraagden het horen van het woord Gods 

en de preek in het bijzonder, als motief van de kerkgang releveert, te

gen 36$ van de protestanten. 

97) Zie tabel 2.4.21 in bijlage 5. 

98) Zie tabel 2.4.22 m bijlage 5. 

99) Zo is de relatie van de voorkeursplaat s van de preek met de normatie

ve oriëntatie (r = .21) onder uitschakeling van het gegeven leeftijd 

.16, terwijl de correlatie tussen de voorkeursplaats van de preek en 

leeftijd (r = -.18) bij uitschakeling van de normatieve oriëntatie 

daalt tot г = -.10. 
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lOOlOnderstaande t a b e l b i e d t een overz ich t van enige p e r c e n t a g e s van 

de e e r s t e voorkeur van enige maatschappel- jke c a t e g o r i e ë n . 

ГаЪеІ 2.4-23 g o d s d i e n s t i g e godsd iens t ige groepsge- preek t o t a a l 
prograjnma's boeken en t i j d - spreicken 

s c h r i f t e n 
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101 )De gemiddelde preekwaardenng voor elk van deze vier voorkeurs

categorieën i s achtereenvolgens 2.23, 2.47, 2.70 en 2.83. Zie 

tahel 2.4.25 m bijlage 5. 

De r -cor re la t i e van de voorkeursplaats van de preek met de preek

waardenng i s .25. 

102)Zie tabel 2.4.15. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 3 

i) Zie paragraaf 5·2 van hoofdstuk 1 

2) Het continuüm van elk der schalen is namelijk niet noodzakelijk ge

lijk; met name het eindpunt kan variëren. 

3) Bij een comtiinatie van acht hoofdkenmerken met gemakshalve steeds 

slechts twee categorieën per kenmerk beloopt het aantal mogelijke 

configuraties reeds 256. 

4) In dit verband is vermeldenswaard, dat er weliswaar in het algemeen 

slechts zeer zwakke correlaties bestaan tussen deze vergelijkende 

waardering en de godsdienstig-kerkelijke en maatschappelijke achter

gronden, maar dat met name die publiekcategoneè'n die de preek in het 

algemeen lager waarderen (te weten, vooral de godsdienstig-kerkelijk 

progressieven en de jongere generaties) er eveneens meer toe overgaan 

de beluisterde preek niet gelijkwaardig te achten aan de overige pre

ken. Zo kwalificeert van de godsdienstig-kerkelijk traditionelen 77?» 

de preken m het algemeen en de beluisterde preek als gelijkwaardig, 

van de gematigd progressieven 67^ en van de progressieven 54$ (tabel 

3.2.1 in bijlage 5). Naar onze mening moet dit verschijnsel vooral 

worden begrepen in het licht van de al meermalen besproken engeie be

oordelingsmarge van de progressieven en de jongeren. Vanuit een derge

lijke instelling komt men er minder gemakkelijk toe om de grenzen voor 

een overeenstemming m kwaliteit ruim te trekken. In ieder geval is 

het niet zo, dat een grotere aandacht voor de preek de oorzaak vormt 

voor een scherpere vergelijking bij de zojuist genoemde publiekcate

goneè'n. Zoals in paragraaf 4 van dit hoofdstuk blijkt, zijn zij het 

namelijk die meer dan anderen beperkte aandacht hebben opgebracht voor 

de preek. Wel is mogelijk dat de betere herinnering — althans te oor

delen naar de gegeven antwoorden - ondanks een geringere aandacht een 

nauwkeuriger vergelijking bij deze publiekgroepen vergemakkelijkt. 
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5) De l8 in vraag 28, 29, 51 en 52 (zie bijlage l) vermelde aspecten wor

den met betrekking tot de preek in het algemeen door gemiddeld 69 5& 

van de ondervraagden in positieve zin onderschreven en voor de beluis

terde preken door gemiddeld 70 $. Het gemiddelde verschil voor alle 

aspecten is 3·8 "¡o. 

6) Het getal van 23 aspecten is vijf groter dan voor de preek in het al

gemeen is gebruikt. Aan de 18 aspecten zijn er voor de beluisterde 

preek nog vijf aan toegevoegd. Zie de vragen 47 t/m 50 en 55 in bij

lage 1. 

7) Dit overzicht toont in een andere opstelling aan wat eerder in para

graaf 3·3 аи hoofdstuk 2 werd geconcludeerd ten aanzien van de preek 

m het algemeen aan de hand van de samenhangen van de middels factor

analyse vastgestelde waardenngsdimensies. 

Voor de beluisterde preken is de correlatiecoëfficiè'nt van de relatie 

tussen de totaalwaardering en de dimensie 'boeiend' г = .64ι voor de 

dimensie 'geloofwaardig' г - .58| voor de dimensie 'aangenaam' r = .31 

en voor de dimensie 'helder' г = .29· 

Ook nu weer blijkt, dat onder uitschakeling van steeds de drie overige 

waarderingsdimensie de dimensie 'boeiend' het sterkst een eigen betekenis 

heeft voor de totaalwaardering. De desbetreffende partiële correlatie-

coëfficiënten zijn: 

boeiend г = .36 

aangenaam г = .07 

geloofwaardig г = .23 

helder г = .03 

De totale samenhang van de vier dimensies met de totaalwaardering is 

R = .67. 

Zie ter vergelijking voetnoot 53 bij hoofdstuk 2. 

Het is, tenslotte, vermeldenswaard als illustratie van de vrij sterke 

overeenkomst in de beoordeling van de preken in het algemeen en de be

luisterde preek, dat ook op de vier onderscheiden beoordelmgsdimen-
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síes (waarvan overigens slechts de dimeneie 'boeiend · in beide geval

len gehéél gelijk van samenstelling is) voor beide (in het algemeen 

en de bepaalde preek) de beoordelingen nogal sterk correleren, zo

als uit het navolgende overzicht blijkt. 

samenhang van de preek in het 
algemeen met de beluisterde 
preek voor de dimensies 

boeiend .42 

aangenaam .42 

geloofwaardig .35 

helder .25 

Zij die het meest positief scoren op de dxmensie 'boeiend' voor de 

preek in het algemeen doen dat voor 74$ ook op dezelfae dimensie 

voor de beluisterde preek; voor de dimensie 'aangenaam' is het over

eenkomstige percentage 72, voor de dimensie 'geloofwaardig' 62 en 

voor de dimensie 'helder' 75· 

8) Een empirische indicatie voor het belang van dominerende indrukken 

over preekaspecten voor de waardering van het geheel en van andere 

aspecten biedt het feit, dat de sterke samenhang (r = .57) tussen de 

totaalwaardeгing en het eigener beweging noemen van punten van lof 

en/of kritiek op de beluisterde preek (zie tabel 3.2.3 in bijlage 5), 

voor wat het laatstgenoemde gegeven betreft, in het overgrote deel van 

de gevallen betrekking heeft op slechts één bepaalde lofprijzing en/of 

één misprijzing. 

De 836 ondervraagden (= 68$ ) die überhaupt pluspunten noemen (ver

deeld over elf categoneë'n) scoren met elkaar slechts 1068 maal op de 

onderscheiden rubrieken, een gemiddelde van 1.28. De 432 ondervraag

den die minpunten noemen (34$ ), scoren 522 maal op een van de elf 

kritiekrubrieken, een gemiddelde van I.24. Dit is een nogal beperkte 

reactie, ook al moet men daarbij bedenken dat in een klem deel van 

de gevallen meerdere uitlatingen onder een en dezelfde categorie moes-
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ten worden gerekend en dat voor de enkelen die een antwoord gaven 

dat onder meer dan twee categoneè'n te plaatsen was, slechts de twee 

eerstgenoemde zijn gecodeerd. Ondanks dat is er een sterke samenhang 

tussen het totaaloordeel en het gegeven lof en/of kritiek; van hen 

die de beluisterde preek zeer goed noemen noemt 7 ^ alleen pluspun

ten en 0$ alleen minpunten. Bij degenen die de preek als slecht be

oordelen zijn deze percentages respectievelijk 0 en 64. 

9) Ter illustratie van deze overeenstemming dienen de onderstaande cor-

relatiecoëffioiënten van de samenhang tussen enige achtergronden en 

de waardering van achtereenvolgens de preek in het algemeen en de be

luisterde preken. 

l e e f t i j d 

opleidingsniveau 

beroepsklasse 

^rbanisatiegraad van de woongemeente 

typologie van kerkelijke binding 

normatieve godsdienstig-kerkelijke 
onè 'ntat ie 

ins t i tu t ione le godsdienstig-kerke-
l i jke or iëntat ie 

ervaren spanning tussen geloof en 
leven 

10) Zie /raag 46 a en b in de vragenli js t (bij lage 1) . 

11) Zie tabel 3.2.4 in bijlage 5. 

12) Er z i j aan herinnerd, dat de gemiddelden zich kunnen bewegen tussen 

1 (= zeer goed) er 5 (= s lech t ) . 

preek in het 
algemeen 

-.27 

.21 

-.14 

.08 

.34 

.32 

.16 

.28 

balüisiside 
preek 

-.28 

.1? 

-.10 

.04 

.27 

.26 

.10 

.18 

13) Zie tabel 3.2.5 in bijlage 5. 
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14) De relatie tussen het al dan niet noemen van plus— en/of minpunten 

en de totaalwaardering ІБ wel heel duidelijk uit de navolgende cijfers: 

van hen die wel pluspunten noemen en geen kritiek hebben kwalificeert 

93$ de preek als (zeer) goed; van hen die noch lof, noch kritiek heb

ben vindt 74$ de preek (zeer) goed. Van hen die zowel lof als kritiek 

hebben vindt 56$ de preek zeer goed en van hen die alleen kritiek 

hebben 19$ (zie tabel 3-2.3 in bijlage 5)· 

Interessant is in dit verband dat de gemiddelde waardering van hen die 

zich zowel in positieve als m negatieve zin uitspreken lager is, na

melijk 2.68, dan van hen die noch lof, noch kritiek hebben (2.27). Dit 

hangt zonder twijfel daarmee samen, dat de laatsten m niet onbelang

rijk sterkere mate behoren tot de in godsdienstig-kerkelijk opzicht 

traditionelen en mstitutionelen, tot de lagere opleidingsniveaus of 

lagere beroepsklassen en - zij het m irindere mate - tot de boven-45-

jarigen, zoals bij nadere analyse is gebleken. Dit zijn typisch de ca

tegorieën die minder kritische en/of ruimere beoordelingsnormen hante

ren. 

15) Zie vraag 53 in bijlage 1. 

16) De correlaties met de gemiddelde waardering per preek zijn berekend 

op 25 gevallen (= preken), waarbij de gemiddelde waarderingen zijn in

gedeeld in vijf klassen. Deze van de correlatieberekening voor ae in

dividuele waarderingen afwijkende procedure heeft gevolgen voor de 

hoogte van de correlaties en voor het significantieniveau ervan. 

17) De gewone en partiële correlaties voor elk van de acht hoofdkenmerken 

met de preekwaardenng (voor de partiële correlaties steeds onder uit

schakeling van de zeven overige kenmerken) zijn: 
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gewoon partieel 

bijbels karakter 

gerichtheid (jenseitig 
of diesseitig) 

introducerend 
terend 

confron-

aandacht voor het binnen-
wereldlijke 

positieve instelling 

humaniteit 

helderheid opbouw 

voordracht 

-.18 

-.03 

-.09 

-.12 

-.04 

-.14 

-.01 

-19 

-.10 

.03 

-.04 

.01 (zie tabel 3.2.8 in bijlage 5) 

-.00 

-.07 (zie tabel 3.2.9 in bijlage 5) 

-.02 

-.12 

18) Zie tabel 3.2.10 m bijlage 5. 

19) Zie de tabellen 3.2.8 en 3.2.9 in bijlage 5. 

20) Zie over dit confrontatiekarakter paragraaf 2.7 in bijlage 3. 

21) Zie tabel 3.2.11 in bijlage 5. 

22) Zie tabel 3.2.12 m bijlage 5. 

23) Zie tabel 3.2.13 in bijlage 5. 

24) Zie tabel 3.2.17 in bijlage 5. 

25) De gemiddelde waardering van de ondervraagden stijgt vrijwel syste-

iratisch naargelang de voordracht beter is, namelijk van 2.72 voor 

preken met een zwakke voordracht, via 2.4O, 2.39i 2.24 en 1 .89 пг-лг 

2.03 voor preken met de sterkste voordracht. Het percentage toehoor

ders dat de preek zeer goed of goed noemt stijgt eveneens vrij syste

matisch van 55 voor preken met de zwakste voordracht tot 81 voor de 

preken met de sterkste voordracht. Zie tabel 3.2.14 in bijlage 5-
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26) Zie kolom 18 van het overzicht aan het slot van bijlage 3· 

27) Daarbij moet men zich bovendien realiseren, dat de aandacht voor en 

vooral de herinnering aan de preek bij een niet gering deel van de 

toehoorders beperkt is. In dat niet onbelangrijke aantal gevallen zal 

de waarderingsbepaling willekeuriger zijn en/of naar verhouding meer 

worden beïnvloed door de achtergrondvariabelen bij de toehoorder, 

met name zijn algemene instelling tegenover de preek en de predikant. 

In paragraaf 3 en 4 van dit hoofdstuk zullen wij op deze kwestie nog 

terugkomen. 

28) De multiple correlatie van de acht hoofdkenmerken, de vier godsdiens-

tig-kerkelijke en vier maatschappelijke achtergronden met de preek-

waardering is .44· 

29) Zie de desbetreffende gegevens in bijlage 3. 

30) Alhoewel het er de schijn van heeft dat de binding aan de eigen pa

rochie de laatste jaren ook afneemt in de zin dat bezoek aan andere 

kerken in plaats van de eigen parochiekerk toeneemt, menen wij dat 

het verkondigingsaanbod daarbij geen motiverende rol van betekenis 

speelt. Wij komen tot die mening, omdat de preekwaardering bij hen 

die een kerkdienst buiten de eigen parochie hebben bijgewoond, niet 

afwijkt van hen die de preek in eigen parochiekerk hebben gehoord. De 

gemiddelde preekwaardering bij de eersten is 2.30 tegen 2.32 voor de 

laatsten (zie tabel 3-2.15 in bijlage 5). 

31) Zie voetnoot 17 bij dit hoofdstuk. 

32) De r-correlatie tussen voordracht en bijbels karakter is .20, die tus

sen voordracht en humaniteit .21 en die tussen bijbels karakter en hu

maniteit .30. Met andere woorden, preken met een betere voordracht 

tenderen, althans m onze steekproef van preken, naar een meer bijbels 

karakter en een sterkere humaniteit en vice versa. 
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33) Zie tabel 3.2.17 in bijlage 5. 

Dat voor enige van de kenmerken de conclusie niet met zekerheid kan 

worden getrokken, vloeit voort uit het onthreken van preken met be

paalde combinaties van kenmerkcategorieën. 

34) De correlatiecoëfficiè'nten van de totaalwaardering en van vier Ъе-

oordelingsdimensies met elk van de acht hoofdkenmerken zijn als 

volgt: 

bijbels karakter 

jenseitige of diesseitige 
gerichtheid 

introducerend - confron
terend 

aandacht voor het birmen-
wereldlijke 

positieve instelling 

humaniteit 

helderheid van de ophouw 

voordracht 

totaal-
waardering 

-.18 

-.03 

-.09 

-.12 

-.04 

-.14 

-.01 

-.19 

boeiend 

-.11 

-.09 

-.11 

-.19 

-.04 

-.14 

.00 

-.22 

geloof

waardig 

-.11 

-.09 

-.13 

-.17 

-.09 

-.12 

-.02 

-.20 

aange
naam 

-.12 

.07 

.06 

.08 

.06 

-.05 

.12 

-.00 

hel

der 

-.06 

-.02 

.01 

-.09 

.01 

-.13 

-.07 

.04 

Vanzelfsprekend zijn het de twee dimensies '"boeiend' en 'geloofwaardig' 

met de verhoudingsgewijze sterkste samenhang met de totaalwaardering, 

die ook de grootste overeenkomst vertonen in hun samenhang met de ken

merken, met de relatie totaalwaardering - kenmerken. 

35) Met het oog op deze mogelijkheid hebben wij voor het ge/al deze ver

onderstellingen juist zouden zijn, correlatiematrices gemaakt van de 

samenhang tussen achtergronden en preekwaardering voor steeds een of 

twee categorieën afzonderlijk van elk van de acht hoofdkenmerken. In

dien de kenmerken namelijk een differentiële en met name qua richting 

tegengestelde betekenis zouden blijken te hebben voor de waardering, 

dan zou de berekening van partiële en multiple correlaties slechts 
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langs die weg zinvol z i jn . In to taa l zi jn voor de katholiekensteek-

proef 23 submatrices met behulp van de computer vervaardigd. Enige van 

de ui t deze 23 submatrices verkregen correlatiecofe'fficife'nten zijn ver

meld in tabel 3.2.1Θ. 

36) Zie tabel 3.2.19 in bijlage 5. 

37) Zie tabel 3.2.20 in bijlage 5. 

З ) In percentages betekent d i t , dat introductie-preken door de t r a d i t i o -

neel/ inst i tut ionelen voor 86% worden gewaardeerd als (zeer) goed en 

door de progressief/gematigd ins t i tu t ione len voor 39%· Voor de sterke 

confrontatie-preken zijn de overeenkomstige percentages 91 e n 84 en 

voor de gematigde confrontatie-preken 84 en 52· 

39) Deze verwantschap in de preekwaardering naar godsdienstig-kerkelijke 

oriëntat ie voor uitgesproken confrontatie-preken en preken met een stei>-

ke voordracht betekent niet zonder meer dat beide kenmerken ook onaf

hankelijk van elkaar een re la t i e f gunstige appreciatie oproepen 

b i j zwakker kerkelijk gebundenen. Twee van de drie preken met een sterk 

confrontatiekarakter hebben namelijk eveneens een sterke voordracht; de 

derde een matige voordracht. Gelet op de eerder vermelde cor re la t ies 

over de eigen bijdrage van het kenmerk confrontatiekarakter aan de 

preekwaardering (zie met name ook de par t ië le corre la t ies in voetnoot 

17 b i j d i t hoofdstuk), menen wij dat de voordracht hier toch meer door

slaggevend i s . 

40) Zie voetnoot 34 b i j bij lage 4. 

41) Zie tabel 3.2.22 in bijlage 5. 

42) Zie de tabellen 3.2.23 en 3.2.24 in bijlage 5. 
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43) De gewone oorrelaties met de waardering voor de beluisterde preek 

zijn voor de godsdienstig-kerkelijke binding .21, voor de leeftijd 

-.28, voor het opleidingsniveau .17 en voor het gegeven beroepsmi

lieu -.10. 

44) Het verdient vermelding dat het inhoudelijke kenmerk ' jenseitig -

diesseitig' geen belangrijke betekenis heeft voor de preekwaardering 

van katholieke kerkgangers met een uiteenlopende godsdienstig-kerke

lijke positie. De strekking, het gerichtheidsaccent van de preek, is 

als zodanig niet bepalend voor de mate waarin wordt tegemoetgekomen 

aan de behoefte aan vulling van de tegenstelling tussen geloof en le

ven. Dit is ook wel begrijpelijk. De behandelingswijze is daarvoor be

langrijker dan de boodschap. Het gaat veel meer om de vraag of gods

dienst en leven, kerk en samenleving in de verkondiging dialogeren, 

dan wel los van elkaar staan. 

45) Van de mannen in deze steekproef heeft 1 ^ alleen lagere school en 

van de vrouwen 3 ^ van de mannen is 30$ in godsdienstig-kerkelijk 

opzicht progressief en van de vrouwen 19^. 

46) Er zij nog eens аал herinnerd dat de waardering zich beweegt op een 

5-puntsschaal (1 = zeer goed en 5 = slecht). Een verschil in waarde

ring van .77 is dan bij een gemiddelde waardering voor de gehele 

steekproef van 2.32 en een gemiddelde spreiding van .70 bepaald hoog 

te noemen, zeker als men in aanmerking neemt dat factoren als gods

dienstig-kerkelijke binding en leeftijd in dit geval niet uitdrukke

lijk zijn verdisconteerd. 

47) Deze waarderingsdimensie heeft een laagste score van 4, in tegenstel

ling tot de totaalbeoordeling die een laagste score heeft van 5· 

48) Zie vraag 57a in bijlage 1. 
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49) De aldus gemeten aandacht voor de preek onderscheidt zich gunstig van 

de gegevens u i t de preekpeilmgen van Straver (zie C.J. Straver, o . e . , 

b l z . 167). Van de 5O8 respondenten m Amsterdam had 41.7$ de preek 

geheel toeluisterd en van de 51? ondervraagden in Eindhoven 4 6 · ^ · De

ze percentages komen overeen met die u i t een reeds eerder door ons 

aangehaald onderzoek in Nijmegen, waar 49·4$ zegt de preek geheel te 

hebben be lu i s terd . 

Het l i j k t erop dat het verschil niet is toe te schrijven aan het fe i t 

dat de hierboven genoemde percentages zi jn ontleend aan een stadse 

steekproef. In onze steekproef i s namelijk de aandacht zelfs wat s t e r 

ker m Frankfurt (meer dan 25О.ООО inwoners) dan in Trier en daar weer 

wat sterker dan in de plattelandsgemeenten (zie tabel 3·3.1 in bijlage 

5) . 

50) Zie par. 2.2 van dit hoofdstuk. 

51) Zie vraag 58 m bijlage 1. 

52) Gecodeerd i s s lechts steeds de eerstgenoemde reden, aangezien meer

voudige redenen slechts zelden voorkwamen. Zie vraag 57b in bijlage 1. 

Overigens zi jn de genoemde motieven niet significant verschillend ver

deeld over hen die gedeelteli jk hebben toegehoord en z i j die nauwe

l i jks of niet hebben t e l u i s t e r d . 

X2 = 6.42 D.F. = 4 .10 < Ρ ¿. .20 

53) In percentages uitgedrukt: 

preek geheel beluisterd: 82^ (zeer) goed en 2% slecht 

чгеек gedeeltelijk be
luisterd met de preek 
als reden: 24$ (zeer) goed en 14% slecht 

preek gedeeltelijk be
luisterd met andere mo
tieven dan de preek: 69% (zeer) goed en ^% slecht 

De gemiddelde preekwaarderingen al naargelarg het type motief anders 

dan de preek, ontlopen elkaar weinig. 
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54) De herinnering is in tabel 3.3-3 geïndiceerd door een combinatie van 

een tweetal gegevens, te weten herinnering en de perceptie van de 

kerngedachte. In par. 4 van bijlage 4 is de constructie van deze 

schaal toegelicht. De zes categoneè'n zijn twee aan twee gecombineerd 

tot drie klassen. 

55) Zie par. 5·6.1 van hoofdstuk 1. 

56) Zie tabel 3·3.4 in bijlage 5. 

57) De 2fî  die de wezenlijke elementen nog kan reproduceren is vrijwel 

gelijk aan het overeenkomstige percentage uit de door Straver in 

Eindhoven gehouden preekpeiling (28.7$) . Zie C.J. Straver, o.e., 

blz. 169. In het Nijmeegse preekonderzoek was het overeenkomstige 

percentage 22. 

58) In het Nijmeegse preekonderzoek waren deze percentages achtereenvol

gens 56 en 11. 

59) Zie de vragen 59 e n 60 in bijlage 1. 

60) Deze correlatie is onder uitschakeling van de samenhangen met de ze

ven overige hoofdkenmerken г = -.06. 

61) De partiële correlatie, onder uitschakeling van de acht hoofdkenmer

ken en het kenmerk diesseitig of jenseitig preekbegin is -.06. 

62) Het gegeven geslacht kon als kwalitatief-dichotoom gegeven met m 

dit overzicht worden betrokken, aangezien een correlatieberekening 

in dit geval statistisch niet verantwoord is. Bezwaarlijk is dit ech

ter niet, omdat de waardering, aandacht en herinnering van mannen en 

vrouwen slechts weinig verschillen. Van de mannen waardeert 71% de 

preek met (zeer) goed en van de vrouwen 75% i van de mannen zegt 62/ь 

de preek geheel te hebben beluisterd en van de vrouwen 58% ; van de 
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mannen heeft 44$ een zwakke herinnering en van de vrouwen 49$· 

Slechts de Chi-kwadraat van de samenhang tussen waardering en ge

slacht is - net - significant beneden het 5$-niveau. 

63) Doordat er een sterke samenhang is tussen leeftijd en normatieve 

oriëntatie (r= -.41) is de nominale samenhang tussen elk van deze 

beide gegevens en de mate van aandacht nog belangrijk sterker dan 

de partiè'le correlatie. Ter illustratie zij vermeld, dat het per

centage van de toehoorders, dat de gehele preek heeft beluisterd 

toeneemt van 37 onder de 16-25 jarigen tot 75 onder degenen van 65 

jaar en ouder en dat dit percentage afneemt van 71 onder de in nor

matief opzicht meest traditionelen tot 49 onder de meest progressief 

georiënteerden. Zie de tabellen 3.3.6 en 3.3.7 m bijlage 5· 

64) Zie tabel 3·3·δ in bijlage 5· 

65) Zonder twijfel is deze minder goede herinnering bij een verhoudings

gewijze grote aandacht van de bejaarden een gevolg van het op hogere 

leeftijd afnemende herinneringsvermogen. Zie tabel 3.3.9 m bijlage 5· 

66) De r-correlatie tussen opleidingsniveau en de normatieve godsdienstig-

kerkelijke oriëntatie is .43· 

67) Voor degenen met eer bedrijfsopleiding ('Lehre') is dat percentage 25, 

voor degenen met middelbaar onderwijs 32 en voor degenen met hoger 

onderwijs 33. Zie tabel 3.3.10 m bijlage 5-

68) Zie de tabellen 3.3-7 en 3.3.11 m bijlage 5. 

69) Van de sterkst msitutioneel geonënteerden heeft 32$ een goede en 

41$ een slechte herinnering; voor de zwakst mstitutionelen zijn deze 

percentages achtereenvolgens 22 en 54· 

70) Zie tabel 3.3.3 in deze paragraaf (r = .31)· 
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71) Zie tabel 3.3.8 in bijlage 5· 

72) Zie tabel 3.3.13 in bijlage 5. 

Zij die de preek waarderen als zeer goed, hebben voor 39$ een goede 

en voor 28$ een slechte herinnering; voor de toehoorders die de preek 

als slecht waarderen zijn deze percentages 23 en 47· 

73) Dat de relatie tussen aandacht en waardering niet afhankelijk is van 

de herinnering blijkt uit de partiële correlatie tussen beide met uit

schakeling van de herinnering. Deze is namelijk .32 tegen .33 voor de 

gewore correlatie tussen aandacht en waardering. 

74) C.J. Straver, o.e., blz. 177· 

75) De desbetreffende partiële correlatiecoè'fficiënten zijn voor de nrs. 

1 t/m 3 en 6 t/m 9 berekend onder uitschakeling van de overige zeven 

hoofdkenicerken en voor de kenmerken 5 en 10 onder uitschakeling van 

de negen overige. 

76) Zie tabel 3.3.15 in bijlage 5· 

77) Zie tabel 3.3.16 in bijlage 5· 

78) Dat sterker bijbelse preken gepaard gaan met een wat zwakkere herinne

ring houdt wellicht daarmee verband dat bijbelse thema's door hun her

haalde behandeling meer gewoontekarakter hebben en daarvoor minder 

persisteren m de herinnering; anders gezegd, deze preken vallen min

der op. 

79) De differentiële betekenis van sommige preekkenmerken voor waardering, 

aandacht en herinnering verklaart - althans gedeeltelijk - waarom er 

ondanks een even sterke samenhang tussen enerzijds waardering en aan

dacht en anderzijds tussen aandacht en herinnering (respectievelijk 

r = .3 3 en .ЗІ), niettemin een veel zwakkere samenhang bestaat tussen 

waardering en herinnering (r = .11). 
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80) Deze laatste onderwerpen werden besproken in par. 2 en 4 van hoofd

stuk 2. 

81) Zie tahel 3·3·18 in bijlage 5. 

82) Een uitzondering vormt de participatie aan godsdienstige gespreks

groepen. Zij die daaraan vaker meedoen (34$ ) hebben voor 35$
 e e n 

goede en voor 38$ een slechte herinnering van de preek; voor hen die 

nooit meededen zijn deze percentages respectievelijk 21 en 57 (r = 

.18). 

83) Zo laat zich in onze steekproef 51$ van hen die de predikant per

soonlijk kennen, uitsluitend positief over hem uit (afgezien van zijn 

kwaliteiten als predikant) en 50$ van hen die hem alleen van de kerk

dienst kennen. Wel is het zo dat de laatsten belangrijk vaker geen oor

deel over hem hebben (29$) dan zij die hem wel persoonlijk kennen 

(6$). 

Deze gegevens zijn ontleend aan vraag 65a en b (zie bijlage l). De 

antwoorden op deze open vraag zijn afzonderlijk gecodeerd naargelang 

deze betrekking hadden op zijn prediking en op andere (dis)kwalitei-

ten. 

84) Van hen die de predikant voor het eerst hebben gehoord, laat 21$ 

zich uitsluitend positief uit over zijn preekkwaliteiten; bij hen die 

de predikant nu en dan horen preken is het percentage 16 en bij hen 

die hem vaak horen preken 12 (r = -.09). 

85) De in deze alinea aangeduide samenhangen zijn alle significant ber.e-

den het niveau Ρ < .01 volgens de Chi-kwadraattoets. 

86) Een overeenkomstige samenhang is gevonden door Straver, o.e., blz. 

193, ad 6 b. 
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87) Zie par. 6 van bijlage 4 voor een toelichting op de constructie van 

deze schalen. 

88) Zo blijkt uit onze gegevens, dat 71^ van hen die de predikant alleen 

kennen van het bijwonen van de diensten positieve en/of negatieve 

uitspraken over hem doet. Voor degenen die hem ook persoonlijk kennen 

is dit percentage 94· 

89) Deze achtergronden zijn: leeftijd, opleidingsniveau, beroepsklasse, 

urbanisatiegraad, normatieve en institutionele godsdienstig-kerkelijke 

oriëntatie, frequentie van het kerkbezoek en de ervaren spanning tus

sen geloof en leven. 

90) Zij die de predikant voor de eerste keer hebben gehoord vinden zijn 

preek in 33% van gevallen beter dan andere preken; van hen die de 

predikant al vaak gehoord hebben vindt 15% deze preek beter (r = .O7). 

Of deze aanwijzing werkelijk betrouwbaar is, is evenwel onzeker. Zij 

die de predikant namelijk voor het eerst gehoord hebben maken signi

ficant vaker een keus tussen 'beter of slechter' dan andere preker, 

dan zij die de predikant vaker hebben gehoord. Vandaar ook dat de 

eerstgenoemden ook net wat meer de beluisterde preek slechter vinden 

dan andere (17%) , <6n de toehoorders die de predikant al vaak gehoord 

hebben (13%). 

91) De in dit verband relevante correlaties zijn: 

aandacht - bekendheid als predikant г = .04 
2 

aandacht - persoonlijk bekend X = 5.0 D.F. = 2 .05<.P<.10 

herinnering - bekendheid als predikant г = -.02 
2 

herinnering - persoonlijk bekend X = 10.6 D.F. = 5 .05<P<.10 

92) Enig voorbehoud bij deze conclusie is op zijn plaats, omdat voor het 

kleine aantal ondervraagden dat die predikant voor het eerst heeft ge

hoord (98 = 8% ) wellicht ook nog de onbekendheid met het kerkgebouw 

e.d. voor een aantal van hen een afleidende rol heeft gespeeld. 
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93) Deze conclusie stemt overeen met die van Straver, o.c, blz. 170 

ad b. 
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ZUSAMMENFASSUNG: PREDIGT UND HÖREH 

1 Einleitung 

In den letzten Dezennien haben sich viele Theologen den Kopf Über die 

Wirksamkeit der christlichen Verkündigung zerbrochen. Sie wird als ' das 

vordringlichste Anliegen unserer Zeit' bezeichnet, weil den Kirchen viele 

herkömmliche Möglichkeiten der religiösen Beeinflussung genommen seien, 

weil sie sich mehr denn je mit konkurrierenden Ideologien auseinanderzu

setzen und mit den Massenmedien zu wetteifern hätten. Um die Wirklichkeit 

der Verkündigung sei es jedoch wenig rosig bestellt. Der Katalog ihrer 

Mängel wird von den Kritikern breit ausgemessen und in diesem Kontext 

fällt der Ausdruck 'Predignot der Kirchen'. 

Angesichts dieser Aussagen ist es merkwürdig, dass sich die kirchliche 

Sozialforschung bzw. die Religionssoziologie kaum mit dem Thema beschäftigt 

hat. Die wenigen diesbezüglichen Untersuchungen beschränken sich auf ober

flächliche Erhebungen von Beschwerden und Hörerwünschen oder auf Analysen 

von Predigtinhalten. Nur in einer niederländischen Studie werden Predigten 

und Hörer mehr direkt aufeinander bezogen. Ausserdem verfolgen die For

schungsversuche zumeist eng pastoral-theologische Ziele, lassen wichtige 

Komplexe ausser Betracht und operieren nicht selten mit Urteilen von 

Hörereliten. Vor allem aber genügen sie den methodisch-technischen Anfor

derungen der modernen Sozial forschung nicht. 

Die vorgelegte Studie über 'Predigt und Hörer' erhebt keineswegs den An

spruch, sämtliche Lücken auszufüllen und alle Beschränkungen der vorherge

henden Untersuchungen zu vermeiden. Sie hofft aber, durch ihre breitere 

Anlage und grössere methodische Präzision die Forschung über diesen Gegen

stand einen bedeutenden Schritt weiterzuführen, die eigentliche Problematik 

der kirchlichen Predigtnot schärfer herauszuschälen und eine Ausgangsbasis 

für weitere Untersuchungen zu bieten. 

Das Projekt wurde in einigen Grossstädten, Kleinstädten und ländlichen 
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Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt und umfasst beide 

Konfessionen. Es wurde durch eine beträchtliche finanzielle Unterstützung 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefordert. Die Verantwortung trugen 

das Soziographische Institut an der J.W.Goethe-Universität in Frankfurt 

am Main und das Institut für Angewandte Soziologie an der Universität 

Nimwegen (l.T.S.). Eine deutsch-holländische Arbeidtsgemeinschaft dieser 

Instituten und einiger dazu gezogener Wissenschaftler entwarf das For

schungsschema und führte die Feldstudie durch. Die Verarbeitung und Ana

lyse des gesammelten Materials fanaen in dem eben erwähten Wimwegener 

Institut statt. In dieser Dissertation wird über die Ergebnisse des 

katholischen Teiles des Projekts berichtet. Die komplette Berichterstattung, 

die auch den evangelichen Teil umfasst, erfolgt demnächst. 

2 Forschungsschema, Feldstudie und Auswertung 

Weil keine sozialwissenschaftliche Theorie über die Predigt vorhanden ist, 

musste auf eine hypotnesentestende Untersuchung verzichtet und der Weg der 

Exploration oder der problemstellenden Forschung beschritten werden. Aus 

diesem Grande erübrigte es sich ebenfalls, den Versuch der repräsentativen 

Beschreibimg zu unternehmen. Dies liessen zudem die zur Verfügung stehenden 

Mittel nicht zu. Dennoch wurde nicht völlig voraussetzungslos vorgegangen. 

Weil die Predigt gewissermaszen als Massenmedium betrachtet werden kann, 

wurde bei der Konstruktion des Explorationsschemas auf Theorie und Forschung 

der Massenmedien zurückgegriffen. Daraus wurden die zu berücksichtigenden 

Themenkomplexe und die Vermutungen bezüglich der Verbindungen zwischen den 

einzelnen Momenten abgeleitet. Ausserdem waren die Erkenntnisse der kirch

lichen Sozialforschung bzw. der Religionssoziologie richtungweisend. 

In die Exploration sind sowohl Aspekte des kirchlichen Angebots wie auch 

Elemente der religiösen Nachfrage einbezogen. Zudem sollte das Material 

in normalen Situationen gesammelt werden. Er wurde daher die Methode der 

Feldstudie gewählt. In 25 katholischen Kirchen in Frankfurt am Main, Trier 

und einigen Dörfern in Rheinland-Pfalz sind an drei Sonntagen die Predigten 

auf Tonband aufgenommen und beobachtet. Zu jeder Predigt wurden etwa 50 

Hörer anhand eines standardisierten Frage cogens interviewt. 
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Das Forschungsschema enthält zehn Hauptkomplexe. Zunächst sind die Eigen

schaften der registrierten Predigten zu erwähnen. Des weiteren wurden 

Daten gesammelt Über die Aufmerksamkeit, die Erinnerung und die Predigt

wertung der Нйгег sowie Über das Bild, das sie vom Prediger hatten. 

Darüberhinaus befassen sich drei Themenkreise mit den Stellungnahmen der 

Befragten zur kirchlichen Verkündigung im allgemeinen: Es handelt sich um 

die diesbezüglichen generellen Erwartungen, die globale Einschätzung der 

Predigt aufgrund der Erfahrung und den Vergleich mit anderen Formen der 

religiösen Kommunikation. Schliesslich wurden die religiös-kirchlichen 

Einstellungen der Hörer abgetastet und ihre sozialen Merkmale festgestellt. 

Durch die Mitarbeit der Pfarrer, den Einsatz der Organisatoren, Beobachter 

und Interviewer verlief die Feldstudie durchaus befriedigend. Die Aufnahme 

der Predigten und deren Beobachtung fanden reibungslos statt. Die Auswahl 

der zu Befragenden erfolgte nach dem Zufall εverfahren. Zwar gaben viele 

Kirchgänger die ihnen ausgehändigten Adresekarten nich zurUck, aber diese 

Ausfälle konnten ebenfalls nach dem Zufallsprinzip ersetzt werden. 

Für die Auswertung der Predigten standen 96 Daten zur Verfügung. Sie wurden 

fast immer unter Anwendung cpiantitativer Techniken in acht Hauptdimensionen 

zusammengefasst. Ausserdem lieferten 1231 Fragebogen - im Durchschnitt 49 

je Predigt - brauchbares Material. Die insgesamt 192 Hörerdaten wurden 

gleichfalls auf quantitative Weise verarbeitet, vereinfacht und strukturiert. 

Die Forschungsergebnisse, so sei noch einmal betont, sind nich repräsentativ 

für die westdeutschen katholischen Predigten und deren Hörer. Dennoch 

ermöglicht das gesammelte Material, wesentliche Aussagen über vorhandene 

Tendenzen und Zusammenhänge zu machen und damit die Problematik der 'Pre

digtnot' herauszuschälen. 

3 Die Nachfrage 

Man kann die Beziehungen zwischen Predigt und Hörerschaft als ein Marktmodell 

beschreiben. Die Pfarrer versuchen, ihre religiösen 'Waren' auf möglichst 
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wirksame Weise anzubieten; die Hörer prüfen, vergleichen und werten, sie 

nehmen das Angebot an, verwerfen es oder treffen eine Auslese. Diese 

Reaktionen verlaufon allerdings nich in einem luftleeren Raum, im Gegenteil, 

sie werden durch die Bedürfnisse, Erwartungen und Erfahrungen bezüglich 

der Predigt mitbestimmt, und diese durften wieder mit den allgemeinen 

Einstellungen zur Religion und Kirche sowie mit den gesellschaftlichen 

Positionen der Hörer zusammenhängen. Über dieses 'Vorfeld der Predigt' 

soll im nachstehenden berichtet werden. 

3.1 Die Erwartungen von der Predigt 

FUr 53$ unserer regelmässigen Kirchenbesucher ist die Predigt mindest 

gleich wichtig wie die anderen Teile des Gottesdienstes; 44% finden sie 

weniger wichtig, 2% möchten sie ganz abschaffen. Um herausfinden, m 

welche Richtung die WUnsche gehen, wurde den Befragten eine lange Reihe 

möglicher Themen vorgelegt, bei denen sie jeweils anzugeben hatten, an 

welchen sie mehr oder weniger interessiert wären. Es stellt sich heraus, 

dass die Interessen m vier Kategorien einzuteilen sind. Man unterscheidet 

Predigxen llber die Liebe Gottes, die Kraft und Trost spenden, Ansprachen 

über die Pflichten des Alltagslebens und die Aufgaben für notleidende 

Menschen, Erörterungen von ausgesprochenen Glaubensfragen und die christliche 

Durchleuchtung gesellschaftlicher und politischer Probleme. 83$ votieren 

für die erste, 67% für die zweite, 68% für die dritte und 41% für die vierte 

Kategorie. Es überwiegt das Interesse für die kompensatorischen, privaten 

und alltäglichen ifoments; reine Transzendenz und gesamtgesellschaftlicher 

Bezug sind weniger gefragt. Dennoch sind die Erwartungen homogener als oft 

angenommen wird; von einer scharfer Konkurrenz enxgegengesetzter Wünsche 

und Bedürfnisse kann nicht die Rede sein. 

3.2 Die Wertung der Predigt im allgemeinen 

Ob die Hörer nun in ihren Erwartungen enttäuscht werden oder nient, auf 

jeden Fall sind allgemein verbreitete Gefühle des Unbehagens nich zu ent

decken, wenngleich eine nicht unbedeutende Minderheit weniger begeistert 
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ist. Nur 7$ qualifizieren die Predigten, die sie normal erweise im Gottes

dienst hören, als schlecht oder enthalten sich eines Urteils; 3255 finden 

sie ausreichend oder befriedigend und 6l5£ gut oder sehr gut. Allerdings 

ist nicht auszuschliessen, dass man aus Liebe zur Kirche ein milderes 

Urteil abgibt als man tatsächlich hat. 

Durch die Vorlage vieler Qualifikationen, zu denen sich die Befragten zu 

äussern hatten, wurde herausgefunden, unter welchem Aspekten die Hörer 

Predigten werten. Es handelt sich im Grunde genommen um vier Momente: Die 

Predigten sind interessant, d.h. praktisch, lebensnah und aufrüttelnd; 

sie werden auf angenehme d.h. bescheidene, freundliche und tolerante Weise 

gehalten; sie machen einen glaubwürdigen und überzeugenden Eindruck, und 

sie besitzen einen klaren, logischen Aufbau. Die entgegengesetzten Kategorien 

sind natürlich: uninteressant, unangenehm, unglaubwürdig und unklar. Wenn 

man aber die Zusammenhänge genauestpnr überprüft, sc ergibt cici, dass 

eigentlich nur die Dimension interessant-uninteressant von Ausschlaggebender 

Bedeutung für die Wertung ist und dass sie einen Ausstrahlungseffekt hat. 

M.a.W.: Findet man die Predigten interessant, so erteilt man ihnen eine 

gute Nota und bezeichnet sie dann auch als angenehm und glaubwürdig. Das 

Entgegengesetzte trifft ebenfalls zu. Die Eigenschaft der Klarheit nimmt 

einen eigenen Platz ein, sie hängt weder mit den anderen Qualifikationen 

noch mit den Wertungen zusammen. 

3.3 Die Alternativen der Predigt 

Die Erwartungen und die Wertung der Predigt, so hört man oft, seien 

heutzutage wegen der Konkurrenz anderer religiöser Kommunikationsmöglich

keiten gedämpft. Diese Meinung wird aber von den Forschungsergebnissen 

wenig bestätigt. 

4)1% unserer Befragten lesen regelmässig Artikel über Religion, 44$ sprechen 

regelmässig darüber, 34$ nehmen regelmäszig an religiösen Gesprächskreisen, 

Kursen u.dgl. teil, 26% sehen und 18$ hören regelmäszig religiöse Sendungen 

in Fernsehen und Rundfunk. Es sind einige Zusammenhänge mit der Wertung der 
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Predigt zu entdecken. Wer im allgemeinen eher unzufrieden ist, nimmt 

etwas häufiger an Gespräohskreisen u.dgl. teil; die eher Zufriedenen 

verfolgen etwas häufiger Sendungen der Medien. Diese Korrelationen be

sitzen jedoch eine untergeordnete Bedeutung. Von einem klaren Konkurrenz

verhältnis kann nicht die Rede sein. 

Fragt man die Katholiken, welcher Form der religiösen Kommunikation sie 

den Vorzug geben, so erhält die Sonntagspredigt bei 55$ den ersten 

Platz; die Alternativen gemessen bei jeweils weniger oder weit weniger 

als 20$ den Vorrang. Überdies sind zumeist nicht Inhalt und Qualität fUr 

die getroffene Wahl ausschliggebend; es fallen vielmehr sekundäre Erwägungen 

m s Gewicht: die religiöse Atmosphäre in der Kirche bei der Predigt, die 

technischen Möglichkeiten beim Fernsehen usw. Überprüft man anschliessend 

die Zusammenhänge mit den Erwartungen und Wertungen, so ergibt sich nur 

wenig Erwähnenswertes. Wer aufgrund inhaltlicher Überlegungen Gesprächs-

kreise vorzieht, hat etwas häufiger diesseitige PredigtbedUrfnisse; wer 

stärker zu den Alternativen tendiert und davon auch häufiger Gebrauch 

macht, schätzt die Predigt im allgemeinen etwas weniger. 

Die gesamte Analyse und die Schwäche der Korrelationen führen zu einem 

wichtigen Schluss. Wenn auch 1 ei einer Minderheit der Befragten die 

Alternativen der religiösen Kommunikation der Predigt eine gewisse Konkurrenz 

machen, so ist sie doch im allgemeinen in qualitativer Hinsicht - letzteres 

sei betont - keineswegs durch Schwächeanfälle gezeichnet. 

3.4 Religiöse Unterschiede und Predigt 

Die religiös-kirchlichen Einstellungen der Hörer sind nich einheitlich. 

Anhand vieler Fragen wurde versucht, die Variationen zu ermitteln. Es 

stellt sich heraus, dass unter den Versuchspersonen zwei Modalitäten 

religiös-kirchlicher Bindung vorhanden sind. Einmal unterscheiden sie sich 

in bezug auf die Dimension Heteronomie-Autonomie. Die Heteronomen betonen 

die Autorität der Kirche, beurteilen sie positiv, dalden keine kritik an 

ihr und stehen Demokratisierungstendenzen, religiösem Pluralismus und 
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kirchlichen Erneuerungen eher ablehnend gegenüber, dies alles im Gegensatz 

zu den mehr autonom denkenden Katholiken. Zum anderen unterscheiden sie 

sich durch ihre unterschiedliche Betonung der Institutionen als solcher. 

Die Institutionellen zeichnen sich durch rege Teilnahme am Gememdeleben 

aus und halten es nicht fUr gleichgültig, ob man katholisch oder protestan

tisch, Christ oder andersgläubig ist, dies im Gegensatz zu anderen Befragten, 

die sich auf den mehr oder weniger regelmässigen Besuch des Sonntagsgottes

dienstes beschränken, Religion nicht mit Kirche identifizieren und ihrer 

eigenen Kirche bzw. den christlichen Kirchen Überhaupt freier gegenüber

stehen. Die zwei aufgedeckten Bindungsmodalitäten sind voneinander nahezu 

unabhängig. Heteronome sind also nicht notwendig stark institutionell 

eingestellt und Institutionelle denken keineswegs immer stark heteronom. 

Deshalb konnte durch die Kombination der zwei Modalitäten eine Typologie 

der religi'dskirchlichen Bindung konstruiert werden. Diese umfasst sechs 

Typen, die van 'ausgesprochen heteronom und sehr institutionell' bis 'aus

gesprochen autonom und schwach institutionell' gehen. Mangels einer besseren 

Bezeichnung wird von traditionelleren und progressiveren Katholiken oder 

auch von stärker und schwächer Gebundenen gesprochen. 

Es wurden nun die mehr und weniger heteronom und die mehr und weniger 

institutionell Eingestellten sowie die sechs eben erwähnten Typen auf ihre 

Erwartungen von der Predigt, ihre allgemeinen Wertungen und ihre Haltungen 

zu den Alternativen der religiösen Kommunikation hin getestet. Aus diesen 

Tests ergeben sich die nachstehenden Erkenntnisse. 

Die progressiveren Katholiken betonen das Gewicht der Predigt häufiger 

als die traditionelleren. Sind diese mehr an Ansprachen interessiert, 

welche Kraft und Trost spenden, die Pflichten des Alltagslebens und zum 

Nächsten behandeln oder Glaubensfragen erörtern, jene hören lieber etwas 

Über die christliche Durchleuchtung gesellschaftlicher Probleme. Diese 

Variationen in den Predigtinteressen werden vor allem dirch die mehr 

heteronome bzw. mehr autonome Haltung zur Kirche herbeigeführt. Indessen 

besitzen die aufgezeigten Zusammenhänge eine untergeordnete Bedeutung. 

Das Hauptergebnis der Analyse ist: Die breite Mitte der Hbrer, die weder 
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in extrem traditionelle noch in extrem progressive Richtung tendieren, 

steht einer umfangreichen Skala von möglichen Predigtthemen aufgeschlossen, 

tolerant oder auch unkritisch gegenüber; ihre Erwartungen und WUnsche sind 

weinig profiliert. 

Grössere Differenzen zeigen sich in bezug auf die Wertungen. Die Traditionell

sten erteilen der Predigt im allgemeinen zu 82$ die Note gut oder sehr gut; 

dieser Prozentsatz sinkt systematisch auf 38 bei den Progressivsten ab. 

Die mehr traditionell Eingestellten, so darf man sagen, haben einen 

grösseren rezeptiven Spielraum als die anderen, oder auch 'schlucken' sie 

einfach mehr. Überdies ist zu betonen, dass die Intensität der religiös-

kirchlichen Bindung unabhängig von den spezifischen Predigterwartungen 

einen bedeutenden Einfluss auf die Wertung hat. Schliesslich: Das Unbehagen 

Über die kirchliche Verkündigung konzentriert sich in den am schwächsten 

gebundenen Kategorien. Diese nun sind zugleich diejenigen, die im Interview 

häufiger angeben, Spannungen zwischen Glauben und Leben zu erfahren, und 

diese Erfahrung wirkt sich auch unabhängig von anderen Momenten negativ 

auf die Wertung аач. 

Angesichts des Gesagten würde man erwarten, dass die Progressiven die 

Neigung haben, auf die Alternativen der religiösen Kommunikation auszu

weichen. Das trifft aber in dieser Allgemeinheit nicht zu. Solche Personen 

beteiligen sich eher am religiösen Gespräch; das Lesen religiöser Artikel 

dagegen charakterisiert die stärker auf die kirchliche Institution 

Orientierten, und dasselbe gilt in geringerem Masse fUr das verfolgen 

religiöser Sendungen in den Medien. Etwas Ähnliches ergibt sich fUr den 

Stellenwert der Predigt im Vergleich zu deren Alternativen. Mehr autonom 

denkende Katholiken tendieren eher zum religiösen Gespräch; mehr heteronom 

eingestellte Gläubige votieren - nach der Predigt - fUr das religiöse 

Schrifttum und - in geringerem Masse - fUr die Sendungen der Medien. 

З.5 Soziale Merkmale und Predigt 

Die soziale Herkunft und das soziale Milieu der Hörer, so möchte man 
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meinen, durften die Prediçterwartungen, die Wertungen und die Haltungen 

zu den Alternativen in entscheidender Weise prägen. Tatsächlich bestehen 

Zusammenhänge. So sinken zum Beispiel die Wertungen ab, je höhere 

Positionen die Betreffenden in der sozialen Hierarchie einnehmen, wie 

auch Grossstädter niedrigere Noten erteilen als Dorfbewohner. Aber diese 

Korrelationen sind nicht echt; sie sind deshalb vorhanden, weil die 

Modalitäten der kirchlichen Bindung unterschiedlich auf die sozialen 

Schichten und Milieus verteilt sind. Besitzen Personen verschiedener 

Herkunft dieselbe Art der kirchlichen Bindung, so verschwinden die Wer

tungsdifferenzen weitgehend, und umgekehrt. Es bracht somit auf den 

eigenständigen, spezifischen Einfluss der sozialen Merkmale nicht einge

gangen zu werden, da er gering ist. 

Anders verhält ее sich mit dem Alter. JUngere Personen haben häufiger 

diesseitige PredigtwUnsche und neigen auch mehr zum religiösen Gespräch, 

während jenseitige Bedürfnisse, das Lesen religiöser Artikel und das Ver

folgen religiöser Sendungen für ältere Kirchgänger typisch sind. Stärker 

noch gehen die Altersklassen bei den Wertungen auseinander. Die Adoleszenten 

b.u. 25 J. bezeichnen die Predigten nur zu ЗВД, die Älteren über 65 J. zu 

79$ als gut oder sehr gut. Nun sind aber auch hier wieder die Modalitäten 

der kirchlichen Bindung unterschiedlich auf die Altersklassen verteilt. 

64$ der ältesten Befragten, aber nur 16% der jUngsten Versuchspersonen 

gehören zum extrem heteronom-institutionellen Typ. Dennoch kann an dem 

eigenständigen Einfluss des Alters nicht gezweifelt werden. Narh genauer 

Überprüfung der Zusammenhänge darf man sagen: Abgesehen von der Art ihrer 

kirchlichen Bindung, hegen ältere Personen häufiger jenseitige Predigter

wartungen und geben höhere Wertungen ab als jüngere Kirchgänger. Auch das 

Umgekehrte trifft zu: Abgesehen von ihrem Alter, haben die progressiver 

Eingestellten öfter diesseitige Predigtbedürfnisse and erteilen niedrigere 

Noten als die traditionelleren Hörer. Alter und kirchliche Bindung spitlen 

somit eine eigenständige Rolle. Dabei fällt allerdings letzterer Paktor 

stärker ins Gewicht, und dies trifft interessanterweise besonders fTLr 

traditionell kirchliche Kreise zu, in denen das Alter weniger Differenzie

rungen herbeiführt als in den entgegengesetzten Milieus. 
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4 Dae Angebot 

Das Projekt sollte mch im ' Vorfeld der Predigt ' steckenbleiben; es wurden 

daher auch konkrete Predigten und konkrete Hörerreaktionen in die Unter

suchung einbezogen. Im nachfolgenden wird Über die Eigenschaften der 25 

registrierten Predigten und deren Einfluss auf die Wertungen berichtet. 

Ausserdem werden Angebot und Nachfrage direkt miteinander verglichen. Des 

weiteren kommen die Themen Aufmerksamkeit, Erinnerung und Bild des Senders 

zur Sprache. Was sich an den konkreten Erhebungssontagen abspielte, darf 

jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Es werden daher Verbindungen mit 

den unter 3 erörterten Themen gelegt. Bie Angelegenheit kompliziert sich 

dadurch erheblich. Infolgedessen muss in dieser Zusajnmenfassung eine 

Beschränkung auf das Wesentliche vorgenommen werden. 

4.1 Predigteigenschaften und Wertungen 

Zunächst sei festgestellt, dass es um die Wertung der 25 konkreten Predigten 

mch anders bestellt ist als um die Einschätzung der kirchlichen Verkündigung 

im allgemeinen. Die verschiedenen Zusammenhänge sind zwar schwächer, gehen 

aber in dieselber Richtung. Daraus ist mit der gebotenen Vorsicht zu 

schliessen, dass die 25 registrierten Ansprachen nur weinig von dem Durch

schnitt sangebot, mit dem die Нйгег konfrontiert werden, abweichen dUrften. 

Es sind nun im einzelnen drei Fragen zu stellen. Die erste lautet: Inwie

weit haben die Eigenschaften der registrierten Predigten Einfluss auf 

deren Wertungen ' Fuhren inhaltliche [fomente stärkere Differenzierungen 

herbei als Formelemente ? 

Die Predigten wurden fast immer unter Anwendung quantitativer Techniken 

analysiert. Sie konnten jeweils nach acht Hauptgesichtspunkten eingeordnet 

werden. Vier davon sind inhaltlicher Art: die biblische Prägung, der Bezug 

auf die Erfahrungswelt der Hörer, die dies- oder jenseitige Ausrichtung 

der Kernbotschaft und der mehr in Glauben, Kirche und christliches Leben 

introduzierende oder Glauben und Leben konfrontierende Charakter. Die anderen 



-311-

vier Dimensionen betreffen Formelemente: die Klarheit des Aufbaus, die 

Vortragsweise, die positive oder negative Einstellung, d.h. der in bezug 

auf Mensch und Gesellschaft optimistische oder pessimistische Ton, und 

die humane Haltung, d.h. der mehr oder weniger persönliche, verständnis

volle und demokratische Stil. 

Bezieht man nun die eben erwähnten Eigenschaften auf die Wertungen der 

konkreten Predigten, so ergibt sich, dass sie darauf nur einen massigen 

Einfluss haben. Das gilt in noch stärkerem Masze, wenn man den Beitrag der 

einzelnen Eigenschaften zur Wertung isoliert berechnet. Nur die Vortrags

weise bewirkt gröesere Variationen: Bessere Vortragsweisen werden mit 

höheren Noten belohnt, und umgekehrt. Des weiteren werden Predigten mit 

einem biblischen Charakter, einer konfrontierenden Art, einem Bezug auf 

die Erfahrungswelt der Hörer, einem klaren Aufbau und einem humanen Ton 

höher eingestuft, wenn sie diese Eigenschaften in starkem Masse aufweisen. 

Alles in allem dUrfte dieses Forschungsergibnis fUr die Pfarrer enttäuschend 

sein: Es muss vielfach ein ziemlich hoher Schwellenwert Überschritten werden, 

damit die Wertung der Hörer merkbar ansteigt. Andererseits gibt er auch 

einen Trostj Um eine empfindlich niedrigere Note zu erhalten, müssen ы е 

gleichfa
1 Ís einen zieirlich tiefen Schwellenwert unterschreiten. Im 'Ibngen 

wird die Vermutung, dass inhaltliche Momente die Wertungen stärker beein

flussen als Fcmelemente, η r teilweise und schwach bestätigt. 

Aber woher stammen dann - und das ist die zweite Frage - die Wertungsunter

schiede hauptsächlich ? Die Antwort ist klar: Von den religiösen und 

sozialen Merkmalen des Publikums. Wenn man das einmal ganz technisch 

ausdrücken will, muss man saçen, dass die multiple Korrelation der Wertungen 

mit den Hörermerkmalen .37 beträgt und somit erheblich höher ist als die 

mit den Predigteigenschaften, die sich nur auf .25 beläuft. Dieses Brgibms 

passt in das Bild, das uns die Massenmedienforscher schildern: Was beim 

Publikum vorhanden ist, spielt für die Wirkung der Medien eine bedeutend 

wichtigere Rolle als die Eigenschaften des Angebots. 

Es kann noch eine dritte Frage aufgeworfen werden: Gilt die massige 
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Wirksamkeit der Predi^teigenschaften in bezug auf die Wertungen ftlr alle 

oder nur fUr ganz bestimmte Hörerkategorien ? Dieser Frage liegt die 

Vermutung zugrunde, dass stark und schwach kirchlich Gebundene wesentlich 

verschieden, ja vielleicht sogar entgegengesetzt auf Predigten unterschied

licher Art reagieren dürften. Diese Annahme wird durch die Analyse der 

Daten nichtbestätigt. Die schon dargestellten Zusammenhänge zeigen sich 

bei den einzelnen Hörerkategorien immer wieder. Ев erscheinen lediglich 

einige Variationen sekundärer Bedeutung. Personen, die im allgemeinen 

niedrigere Wertungen abgeben, sind für Unterschiede im Angebot empfindlicher 

als Kirchgänger, welche die Predigt im allgemeinen höher benoten. Diese 

Empfindlichkeit zeigt sich vor allem in Bezug auf die Vortragsweise sowie 

bei Predigten mit einer stark konfrontierenden Art und einem stark humanen 

Ton. 

Praktisch ist folgendes von Bedeutung. Da die mehr traditionell oder stärker 

kirchlich gebundenen Katholiken ajch diejenigen Ansprachen gut heissen, 

die ihren Einstellungen weniger entprechen, besitzen sie offensichtlich 

einen grösseren rezeptiven Spielraum. Das kann eine grössere Offenheit 

oder eine weniger kritische Haltung bedeuten. Wie dem auch sei, dieser 

Umstand setzt den Prediger in die Lage, den Erwartungen der progressiveren 

bzw. schwächer kirchlich gebundenen Hörer entgegenzukommen. Wie weit er 

dabei gehen kann, ist allerdings unklar. Darüberhinaus ist zu betonen, 

dass der Pfarrer vor allem durch eine bessere Vortragsweise die Wertung 

seiner Kritiker steigern kann. Das ist jedoch kein Wundermittel. Schliess

lich: Die Dauer der Predigt hat mit der Wertung überhaupt nichts zu tun. 

Die diesbezüglichen oft gehörten Beschwerden widerspiegeln sich in den 

Zusammenhängen unserer Daten nicht. 

4.2 Angebot und Nachfrage 

Das früher angedeutete Marktmodell kan sehr direkt angewandt werden, indem 

man die Predigteigenschaften mit den allgemeinen Erwartungen vergleicht 

und dabei auch die Wertungen berücksichtigt. 
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ЦЪег die Ergibnisee dieser Analyse braucht nicht lange ausgeführt zu wer

den. Lediglich Ъеі denjenigen Kirchgängern, die weder in traditionelle 

noch in stark progressive Richtung tendieren, sondern sich gleichsam ' links 

von der Mitte' befinden, drUckt sich die grössere tTbereinstimmung zwischen 

dem, was man hören möchte, und dem, was tatsächlich dargeboten wird, in 

einer höheren Wertung der betreffenden Predigten aus. Bei allen anderen 

Hörerkategorien ist von einem bewussten Abwiegen von Angebot und Nachfrage 

weinig zu spUren; ihre Wertungen sind offensichtlich nicht die Resultate 

einer direkten Konfrontation zwichen expliziten Erwartungen und Predigt

eigenschaften. 

4-3 Aufmerksamkeit und Erinnerung 

Über die Aufmerksamkeit ihrer Hörer scheinen sich die Pfarrer mch beklagen 

zu dürfen. 60$ der Befragten gaben an, die Ansprache ganz verfolgt zu 

haben, 34$ waren nur teilweise und 6% kaum aufmerksam. Drei Viertel der 

weniger Aufmerksamen machten dafUr nicht die Predigt, sondern äussere 

Umstände oder ausserhalb des Gottesdienstes liegende Momente verantwort

lich. 

Weniger rosig ist es um die Erinnerung bestellt. Zwei Drittel der Kirch

gänger wurden noch am selben Sonntag und 90% vor dem darauf folgenden 

Dienstag befragt. Dennoch waren nur 22$ in der Lage, den Inhalt und 

Kemgedanken der Predigt mehr oder weniger ausfuhrlich wiederzigeben; 35$ 

hatten eine massige, 43$ eine ausgesprochenen schwache Erinnerung. 

Has die Beziehungen zwischen Aufmerksamkeit, Erinnerung und Werturganbe— 

langt, so scheinen sie auf den ersten Blick Hand m Hand zu gehen. Der 

aufmerksamere Hörer hat eine bessere Erinnerung und gibt eine höhere 

Wertung ab. tJberprUft man aber die Zusammenhänge genauer, dann schei Iet 

die Erinnerung aus. Das Band zwischen Wertung und Erinnerung wird durch 

die Aufmerksamkeit vermittelt. Schaltet man letztere dorch einen statistischen 

Handgriff aus, so haben Wertung und Erinnerung direkt nichts miteinander 

zu tun; diese ist eine Sache Ліг sich. 
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Das wird bestätigt, wenn man die religiösen und sozialen Merkmale der Hörer 

in die Analyse einbezieht. Aufmerksarakeit und Wertung sind höher bei 

Personen, die mehr heteronom eingestellt sind. Die Erinnerung dagegen ist 

besser bei denen, die mehr autonom denken oder ein stärkeres institutio

nelles Bewusstsein besitzen, und vor allem bei den Hörern mit einem höheren 

Bildungsstand. Das ftlhrt zum folgenden Schluss; Aufmerksamkeit und Wertung 

sind höher, wenn man im allgemeinen eine positive Einstellung zur Predigt 

hat und sie als eine globale religiöse Erfahrung Über sich ergehen lässt; 

die Erinnerung dagegen wird durch die Entwicklung des diesbezüglichen 

Vermögens und den konkret erfahrenen Gebrauchswert des Gehörten bestimmt. 

Erheblich anders liegt der Sachverhalt, wenn man die Eigenschaften der 

Predigt m s Spiel bringt. Die Vortragsweise, so wurde früher festgestellt, 

beeinflusst die Wertung positiv; für die Aufmerksamkeit und die Erinnerung 

hat sie aber keine Bedeutung. Dagegen wird die Aufmerksamkeit gefördert 

durch den stärkeren Bezug auf die Erfahrungswelt der Hörer, die mehr dies

seitige Ausnchtong der Botschaft und den klaren Aufbau. Erfahrungsbezug 

und klarer Aufbau wirken sich gleichfalls positiv auf die Erinnerung aus. 

Einen Unterschied gibt es vor allem in Bezug auf den biblischen Charakter. 

Stärker biblisch geprägte Predigten werden weniger aufgenommen, aber nicht 

weniger aufmerksam verfolgt. 

Der allgemeine Schluss ist also wie folgt: Bezieht man Aufmerksamkeit, 

Erinnerung und Wertung auf die religiösen und sozialen Merkmale der Hörer, 

so zeigen die zuerst und zuletzt genannten Momente eine grössere Verwandt

schaft; bezieht тал sie auf die Predigteigenschaften, dann gehören die 

ersten zwei Elemente zusammen. 

Noch ein letztes Ergebnis sei hier erwähnt. Die verschiedenen Hörerkategorien, 

so wurde unter 4.1 gesagt, geben in Bezug auf Predigten mit unterschied

lichen Eigenschaften keine stark differierenden Wertungen ab; die Variationen 

haben eine untergeordnete Bedeutung. Diese Feststellung gilt m noch stärkerem 

Masze fUr die Aufmerksamkeit und die Erinnerung. 
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4.4 Erwartungen und Alternativen der Predigt 

Personen, die unterschiedliche Erwartungen von der Predigt haben, in 

ungleichem Vasze von den Alternativen der religiösen Kommunikation 

Gebrauch machenund verschiedene Haltungen dazu aufweisen, dürften auch 

in Puncto Aufmerksamkeit und Erinnerung bezüglich der Sonntagspredigt 

differieren. Diese Vermutung wurde nach eingehender PrUfung der Korre

lationen nicht bestätigt. Has für Wünsche man auch immer hegt und wie 

man sich auch immer zu den Alternativen verhält, das macht für die 

Aufmerksamkeit sehr wenig und für die Erinnerung nichts aus. 

5 Das Bild des Senders 

'The image of the source ', so lehrt die Massenmedienforschung, ist ein 

nicht unwichtiger Faktor für die Aufnahme der Botschaft des Senders. Es 

wurden daher den Versuchspersonen die Fragen vorgelegt, ob sie den Prediger 

schon öfter gehört hatten, ob er ihnen persönlich bekannt wäre und wie sie 

überhaupt über seine Person urteilten. 

Die Befragten sind m unterschiedlichem Masze mit dem Prediger bekannt 

und geben verschiedene Jrteile über seine Person ab. Vor allem Ältere und 

mehr heteronom Eingestellte stehen dem Pfarrer positiv gegenüber. Das 

wirkt sich auf die Wertung seiner Predigt aus. Wer ein günstigeres Bild 

vom Prediger hat, erteilt auch seiner Ansprache eine höhere Note. Dass 

man ihn persönlich kennt, ist unwichtig. Zwar geben diejenigen, die ihn 

besser kennen, auch eine höhere Wertung ab, aber diese Korrelation ist 

nicht echt. Schaltet man das Urteil üDer die Person statistisch aus, so 

erscheint kein Zusammenhang zwischen Kennen und Werten. 

Dasselbe gilt für die Aufmerksamkeit. Das positive Urteil über die Person 

des Predigers geht mit einer grösseren Aufmerksamkeit einher. Das 

persönliche Kennen spielt keine eigenständige Holle. Die Erinnerung dagegen 

verfolgt ihren eigenen Weg, sie hat mit dem Bild des Senders überhaupt 

nichts zu tun. 
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6 Schluss und Empfehlungen 

Wenn Theologen und Homiletiker von der 'Predigtnot der Kirchen' sprechen, 

dann darf man daraus laut der Ergibnisse der vorgelegten Studie nicht 

echliessen, dass sich die kirchlichen Amtsträger Sonntag fUr Sonntag mit 

einem Haufen unzufriedener Kritiker unter der Kanzel auseinanderzusetzen 

hätten. Von einem weit verbreiteten Unbehagen unter den Kirchenbesuchern 

kann nicht die Rede sein. Das trifft nur fUr eine Minderheit zu, die 

allerdings ηich ganz unbedeutend ist. 

Dennoch gibt es keinen Grund, den Kritikern der Verkündigung ungerecht

fertigte 'Stimmungsmacherei' vorzuwerfen. Einmal lehrt uns die Sozialfor— 

schung, dass sich die professionellen Vertreter der höheren Berufe 

normalerweise viel kritischer Über ihre Leistungen äussern als deren 

Klientel. Die Sachverständigen der kirchlichen Verkündigung bilden 

offensichtlich keine Ausnahme auf dieser Regel. Zum anderen Scheinen sie 

durchaus recht zu haben, es gibt tatsächlich eine 'Predigtnot', nur deuten 

sie deren Charakter nicht ganz richtig. Die Problematik scheint primär 

darin zu bestehen, dass viele aktive Kirchenangehörige keine ausgesproche

nen Erwartungen von der ClaubensverkUndigung besitzen, keine bewussten 

Einstellungen zu ihr entwickeln, wenig von ihr mitnehmen und sie als eine 

globale religiöse Erfahrung oder auch als eine nicht zu vermeidende 

Pflichtübung Über sich ergehen lassen. Allem Anschein nach schiesst also 

mehr das Publikum als die Predigt zu kurz, und wer da Abhilfe schaffen 

will, hat eher bei den Hörer als bei den Predigern anzusetzen. 

Sekundär aber könnten Massnahmen ergriffen werden, welche der Effektivität 

der Predigt zugute kämen. Sie hätten sich vor allem auf die Aufmerksamkeit 

und die Erinnerung zu richten. Das würde jedoch fUr die Unzufriedenen 

- jUngere Personen und weniger kirchlich Gebundenen - nicht ausreichen. Von 

einer Predigtreform wäre fUr diese Kategorien nicht viel zu erwarten. Hier 

müsste man sich etwas anderes einfallen lassen und nach ihnen mehr ange

passten Formen der religiösen Kommunikation suchen. Dabei wäre nicht in 

erster Linie an Fernsehen und Rundfunk zu denken. 
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Das vorgelegte Projelrt erhebt keineswegs den Anspruch, alle Fragen zu 

stellen und zu beantworten, im Gegenteil, es bleiben viele Lücken, die 

das Interesse der Sozialforscher verdienen. Mit einigen sachdienlichen 

Hinweisen sei diese Zusammenfassung der Studie abgeschlossen. 

Da ist zunächst der Prozess der Aufnahme, Verarbeitung und Wertung. Bei 

diesen Themen blieb das Projekt im Globalen stecken. Es wäre eingehender 

zu analysieren, wie diese Prozesse verlaufen, wie sie durch die Hörermerk

male und die Predigteigenschaften gesteuert werden und welchen Einfluss 

sie auf Wissen, Haltungen und Verhaltensweisen ausüben. Zu diesem Zweck 

könnte man nach bestimmten GesichtspuriktenHörerkategonen auswählen und 

mit relativ unstrukturierten Interviews sowie qualitativer Auswertung 

operieren. Anschliessend wären theorie- und hypothesentestende Projekte 

zu entwerfen. 

Des weiteren wäre das Phänomen der kognitiven Dissonanz zu erforschen, 

das m dieser Untersuchung nur als globaler Leitgedanke eine Rolle 

spielte. Die Kommunikation neuer Inhalte hat vor allem dann eine Chance, 

wenn eme solche Dissonanz vorhanden ist. Im religiösen Bereich ist hier 

an die Spannungserfahrungen bezüglich Glauben und Leben zu denken. Als 

Vorbereitung auf grössere Projekte wären zunächst Experimente durchzu

führen. 

Ein anderes Thema wäre der unterschiedliche rezeptive Spielraum der 

einzelnen Hörerkategorien. Wo liegen jeweils die Grenzen ihrer Toleranz, 

was kann sich ein Prediger in dieser Hinsicht erlauben ' Insbesondere 

wären die kritischen Schwellen der Hörer mit niedrigen Wertungen zu er

forschen, und zwar in bezug auf die Predigteigenschaften. 

Schliesslich wäre das Thema der religiösen Kommunikationsalternativer. 

forschungsmäszig aufzugreifen, vor allem behufs der Jüngeren und schwächer 

kirchlich Gebundenen. 





Johannes, Gerardus, Maria STERK 

geboren te Amsterdam op 23 oktober 1934 

Studie sociologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen vanaf 

1954· Doctoraal examen aldaar met goed gevolg (cum laude) afgelegd 

op 14 juni 1961 (specialisatie onderzoek). 

Juli 1961 - oktober 1963: stafmedewerker aan het Hoogveld Instituut 

te Nijmegen. Heeft daar onderzoek verricht op het terrein van jeugd

werk, vrije tijdsbesteding, jeugdcriminaliteit, onderwijs en vormings

werk. Voorts betrokken bij studiebegeleiding van cursisten aan de op

leiding M.O.-A pedagogiek van het Hoogveld Instituut. Van I965 - 1970 

aan deze opleiding verbonden als docent sociologie. 

Oktober 196З - juni I965: als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam 

bij het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKi) te Den Haag 

(standplaats Nijmegen). In deze periode onderzoek verricht naar de be

tekenis van radio en televisie m de vrije tijd. 

Vanaf de oprichting (juni 19^5) als wetenschappelijk medewerker ver

bonden aan het Instituut voor Toegepaste Sociologie (l.T.S.) te Nijme

gen. Als projectleider/onderzoeker, als supervisor of in de probleem

stellende fase betrokken bij onderzoek over godsdienstsociologische 

onderwerpen, verkiezingsonderzoek, vrije tijdsbesteding, relatie op

leiding - beroepspraktijk, recreatieve voorzieningen, gezondheidszorg, 

jeugdwerk, onderwijs, enz. 

Sedert september I968 adjunct-directeur van het l.T.S. 111 het bijzonder 

belast met de zorg voor de afdeling onderzoeksorganisatie en project

voorbereiding. 

Met ingang van mei 1970 directeur-secretaris van de Stichting Interuni

versitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) te 

Amsterdam. 









PREEK EN TOEHOORDERS 

SOCIOLOGISCHE EXPLORATIE ONDER KATHOLIEKE 

KERKGANGERS IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 

Deel II: Bijlagen 

J. α M* STERK 







PROMOTOR: PROF. DR. O. SCHREUDER 



P R E E K E N T O E H O O R D E R S 

SOCIOLOGISCHE EXPLORATIE ONDER KATHOLIEKE 

KERKGANGERS IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 

Proefschrift 

ter verkrijging van de graad van doctor 

in de sociale wetenschappen 

aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 

op gezag van de rector magnificus Prof. mr. F. J. F. M. Duynstee 

volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen 

op dinsdag 16 december 1975 des namiddags te 2.00 uur precies 

door 

Johannes, Gerardus, Maria Sterk 

geboren te Amsterdam 

INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIOLOGIE TE NIJMEGEN 





- 3 1 9 -

BIJLAGE 1 

DE VRAGENLIJST 



-320-

ZUNACHST FESTSTELLEN OB DER BEFRAGTE KATHOLISCH BZW EVANGELISCH 
UND ZUMINDEST 16 JAHRE ALT IST UND OB ER AM VERGANGENEN SONNTAG 
DEN BESTIMMTEN GOTTESDIENST BESUCHT HAT 

ALLE FRAGEN WORTLICH STELLEN 
ANTWORTEN WORTLICH AUFNEHMEN BZW DIE ZUTREFFENDE KODE UMKREISEN 
FUR DIE EINFUHRUNG DES INTERVIEWS VGL DIE INTERVIEWANWEISUNGEN 

PERSONALIEN 

Darf ich Sie zunächst um em 

Mann - 1 -

Wie alt sind Sie? 

ige Angaben zu Ihrer Perso 

Frau - 2 -

τ bitten? 

Jahre 

Was ist Ihr Familienstand7 

verheiratet - 1 - ver heiratet gewesen 

INT WENN VERHEIRATET ODER VERHEIRATET GEWESEN 

Haben Sie Kinder? ja nein 

ledig 

Wo sind Sie aufgewachsen7 4 -

Gehoren Sie auch zu der Pfarrei/Gemeinde m der Sie heute/am vergangenen 

Sonntag zur Kirche gegangen s ind 7 

ja 

Ort Kreis 

nein - 2 -

KIRCHLICHE TEILNAHME 

Wie oft gehen Sie im Durchschnitt zur Sonntagsmesse/zum Gottesdienst7 

INT WENN UNGENAUE ANTWORT WEITERFRAGEN WIE OFT GENAU IM MONAT ODER 

IM JAHR·? EVENTUELL DIE ERSTEN FÜNF ANTWORTKATEGORIEN VORLESEN 

immer 

mindestens dreimal im Monat 

mindestens einmal im Monat 

mindestens alle zwei Monate 
(6 - 12 mal im Jahr) 

seltener 

kann nicht sagen 

keine Antwort (will nicht sagen) 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

-4-

- 5 -

-X-

-Y-



- 3 2 1 -

INT FRAGE θ NUR FUR KATHOLIKEN 

Haben Sie in den vergangenen vier Wochen - abgesehen vom Sonntagsgottesdtenst 

die Kirche noch einmal besucht? 

will nicht sagen weiß nicht -Y -

WENN JA 

Haben Sie de teilgenommen an einem Wochenteggottesdienst oder war 
das mehr aus privaten religiösen Gründen? 

Gottesdienst 

weia nicht 

- 1 -

- 5 -

pnvat - 2 - beides - 3 - will nicht Segen - 4 -

INT FUR ALLE 

Nehmen Sie hier in der Pfarrei/ Gemeinde oder sonstwo an anderen kirchlichen 
Veranstaltungen teil wie 2 В an Mannerkreisen (Frauenkreisen) Gesprachskreisen 
Kirchenchor oder Verbandstreffen ? 

- 1 -

FRAGE 10 

WENN JA An welcher ? 

(ZUSATZFRAGE Und an welchen sonst noch 4 

Haben Sie sonst irgendwelche Aufgaben in der Pfarrei/Gemeinde oder arbeiten 

Ste sonst irgendwie mit 7 " 

WENN JA Was sind das Fur Aufgaben? 

ja - 1 - nein - 2 -

> r 

WENN NEIN UNTER Ю a 

Haben Sie früher mal langere Zeil mitgearbeitet? 

FRAGE 11 
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d WENN JA Welche Aufgaben waren das? 

KIRCHLICHE BIOGRAPHIE 

11 Waren Ihre Eltern beide katholisch/evangelisch'? 

Vater 

Mutter 

katholisch 

- 1 -

- 1 -

evangelisch 

- 2 -

- 2 -

sonstiges 

- 3 -

- 3 -

keine Antwort 

-X-

-X-

12 a Wie oft ging Ihre Mutter zur Kirche als Sie selbst noch zu Hause 
waren immer häufig gelegentlich oder nur selten? 

immer - 1 - haufig - 2 -

weiß nicht - 9 -

gelegentlich - 3 -

will nicht sagen -X -

nur selten/nie - 4 -

-Y -

b Und wie war das mit Ihrem Vater? 

immer - 1 - hauFig - 2 -

weiß nicht - 9 -

gelegentlich - 3 -

will nicht sagen -X -

nur selten/nie - 4 -

entfallt -Y-

13 a Gehen Sie selbst jetzt öfter oder seltener zur Kirche als früher 
abgesehen von Ihrer Kindheit? 

öfter - 1 - gleich - 2 -

keme Antwort - Y -

seltener - 3 - kann nicht sagen -X-

b Gab es eine Zeit in Ihrem Leben in der Sie überhaupt nicht m die 
Kirche gegangen sind? 

ja - 1 - nem -2- keine Antwort -X-

GLAUBENSFORMEN 

14 a Warum gehen Sie zur Kirche? 
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keine Antwort 

INT DEM BEFRAGTEN ZEIT LASSEN WENN EINE ANTWORT ERFOLGT EINE 
ZUSATZFRAGE STELLEN 

Haben Sie sonst noch irgendwelche Grunde oder Motive? 

nem -Y-

Ich nenne Ihnen eine Reihe von gegensatzlichen Meinungen Welcher Meinung 
neigen Sie mehr zu? 

INT ANTWORTEN UNTEN VERMERKEN DURCH BETONUNG UND GESTIK 
DIE GEGENSATZE KLAR HERAUSSTELLEN 

Die Kirche kann uns helfen aber 
man muß doch selbst entscheiden 
was man fur richtig halt 

Als Christ muß man am Gottesdienst 
teilnehmen 

In der Kirche soll es demokratischer 
zugehen 

Es gibt m der Kirche zu viele 
Neuerungen 

Man soll sich an das halten 
was die Kirche sagt 

Fur em christliches Leben 
braucht man den Gottesdienst 
nicht 

Demokratische Formen passen nicht 
In die Kirche 

Die Kirche muß noch viel 
moderner werden 
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Es sollte m der Kirche nicht so 
viele verschiedene Meinungen geben 

Meinungen 

e 

b 

с 

d 

e 

bevorzugt erste 
Meinung 

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

Auch in der Kirche muß es 
unterschiedliche AuFfaseungen 
geben können 

bevorzugt zweite 
Meinung 

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

Unentschieden/ 
weie nlcht/tt A 

-X-

-X-

-X-

-X-

-X -

16 Was sollte man mechen bel nahen Verwandten, die gar nicht zur Kirche gehen ? 

INT DREI ANTWORTEN VORLESEN ANTWORT HIER VERMERKEN 

a 

b 

с 

Man sollte versuchen sie umzusfammen 

oder Man muß es bedauern soH aber keinen 
Einfluß nehmen 

oder Man soll das weiter nicht tragisch nehmen 

weiß nicht/unentschieden 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

-X -

INT KARTE 1 ÜBERREICHEN 

17 AuF dieser Karte stehen Merkmale die alle fur einen guten Christen 
zutreffen Wurden Sie mir bitte sagen, welche fur Sie die zwei 
wichtigsten sind? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Christus als Erloser heben 

rechtschaffen und anstandig leben 

am rechten, wahren Glauben festhalten 

fur andere Menschen Zeit Geld und Kreft opfern 

glauben daß es einen Gott gibt 

in Glaubensdingen nicht engherzig und fanatisch sein 

seine kirchlichen Pfhchten erfirilen 

auf Gottes Führung vertrauen 

sich zur Kirche halten 

die eigenen Fehler erkennen und demutig sein 

vólhg unentschieden 

- 0 -

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 8 -

-X-
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Halten Sie die folgenden Meinungen fur richtig oder falsch? 

a Trotz aller Kontakte zwischen 

Katholiken und Protestanten darf die 
Wahrheit unseres Glaubens nicht 
aufgegeben werden 

b Es ist nicht so wichtig ob man 
katholisch oder evangelisch let Hauptsache 
•st man ist Christ 

с Es Ist egal ob man Christ ist oder 
eine andere Religion hat wenn man 
nur an Gott glaubt 

d Es ist gleichgültig ob man glaubig 
ist oder nicht wenn man nur ein 
guter Mensch ist 

Was sagen Sie zu einer Ehe zwischen einem Katholiken und einem 
Protestanten? 

INT ANTWORTEN VORLESEN (OHNE WEISS NICHT/KANN NICHT SAGEN) 

1 

2 

3 

4 

Ich habe keine Bedenken 

Ich bin nicht dagegen aber empfehle sie nicht 

Ich halte sie nur m Ausnahmefallen fur richtig 

Ich bin absolut dagegen 

weiß nicht/kann nicht sagen 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- X -

Was halten Sie fur richtiger 

a Konfessionsschulen oder Gemeinschaftsschulen? 

Konfessionsschulen - 1 - Gememschaftssch - 2 - gleich - 3 - kem Urteil -X -

b Konfessionelle oder stadtische Krankenhauser? 

Konfessionelle - 1 - stadtische - 2 - gleich - 3 - kem Urteil -X -

Welche Partei hegt Ihnen am meisten? 

C D U - 1 -

ubrlge - 5 -

S P D - 2 -

weiB nicht - 6 -

FDP - 3 - N P D - 4 -

keme Partei/keine Antwort -X -

SPANNUNGEN 

Was halten Sie von den folgenden Meinungen? Stimmen Sie ihnen im 
allgemeinen zu oder nicht7 

richtig 

falsch - X -

kein Urteil -X-

richtig 

falsch 

kein Urteil 

richtig 

falsch 

kein Urteil 

richtig 

falsch 

kein Urteil 

- X -

- X -

- X -

- X -

- X -

- X -

- X -

- X -

- X -
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DaB man alle Glaubensgebote genau erfüllt 
ist zu viel verlangt 

Der Glaube macht das Leben nicht immer leicht 
aber als Christ 
muß man konsequent sein 

Gottes Gebote sind so einfach und klar 
daß man damit gut durchs Leben kommt 

In der modernen Welt ist es nicht leicht 
nach Gottes Geboten zu leben als Christ 
weiß man oft nicht was man tun soll 

Mit gutem Willen kann man so leben 
wie es der Glaube verlangt 

stimmt zu 

- X -

-X-

-X-

-X -

- X -

sbmmt 
nicht zu 

-X-

-X-

-X -

-X-

-X-

kem Urteil 

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

AMTSTRAGER 

Wie erfüllt die Kirche Ihrer Meinung nach im allgemeinen ihre 
Aufgaben sehr gut gut. weniger gut. oder schlecht7 

sehr gut 

hangt davon ab 

- 1 - gut 

- 5 -

- 2 - weniger gut 

weiß nicht 

- 3 -

-X -

schlecht - 4 -

Womit sind Sie nicht so zufrieden7 

ganz zufrieden/keine Antwort -Y -

INT KARTE 2 ÜBERREICHEN 

Em Pfarrer/Priester hat viele Aufgaben Welche sind Ihrer Meinung 
nach die wichtigsten7 Sagen Sie bitte was fur Sie an erster Stelle 
kommt was an zweiter und was an dritter Stelle 

1 Sich um die Jugend kümmern 

2 Predigt 

3 Sich um Menschen in Not kummern 
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4 Messe fetern und Sakramente spenden 

5 Förderung dee Gememdeleberts (Kreise Gruppen) 

6 Hausbesuche machen 

7 Mit Menschen ihre Lebensprobleme besprechen 

an erster Stelle nr 
an zweiter Stette nr 
an dritter Stelle nr 

völlig unentschieden -X-

PREDIGT IM ALLGEMEINEN 

Ich möchte jetzt das Thema Sonntagspredigt anschneiden 
Wie finden Sie im Durchsdhmtt die Predigten die Sie m den letzten 
Jahren gehört haben sehr gut gut befriedigend ausreichend 
oder schlecht? 

eehr gut - 1 -

echlecht 

gut 

-5-

- 2 - befriedigend 

kem Urteil 

- 3 -

-X-

ausreichend - 4 -

Ich nenne Ihnen drei/vier Ansichten über die Predigt Welche kommt 
Ihrer am nächsten? 

1 

2 

3 

Die Predigt ist der wichtigste Teil dee Gottesdienstes 

Andere Teile des Gottesdienstes sind genau so wichtig 
wie die Predigt 

Andere Teile eind wichtiger als die Predigt 

- 1 -

- 2 -

-3 -

NUR FOR KATHOLIKEN 

1 Die Predigt ist fur mich unwesentlich meinetwegen konnte 
man sie abschaffen -4 -

Weiß nicht 

Wurden Sie mir nun bitte etwas genauer sagen wie S te die Predigt im 
allgemeinen finden Finden Sie sie eher oder eher 

INT eher oder eher IMMER WIEDERHOLEN 

interessant 

praktisch 

lebensnah 

kompliziert 

2u schlicht 

oberflàchlrch 

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

langweilig 

unpraktisch 

weltfremd 

einfach 

gehaltvoll 

gründlich 

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

weder/noch 

weder noch 

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

kem Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-
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einechUìfernd 

zu fromm 

feierlrch 

- 2 -

- 2 -

- 1 -

aufruttelnd 

sachlich 

trocken 

- 1 -

- 1 -

- 2 -

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

- 3 -

- 3 -

- 3 -

kem Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

-X-

-X-

-X-

Und was wurden Sie im allgemeinen zu den Predigern sagen Sind sie eher 

1 

2 

3 

oder eher 

überzeugend 

überheblich 

streng 

kühl 

glaubwürdig 

starr 

sicher 

aufdringlich 

unduldsam 

- 1 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 1 -

- 2 -

- 1 -

- 2 -

- 2 -

7 

nicht überzeugend 2-

bescheiden 

freundlich 

warmherzig 

unglaubwürdig 

verstandniavoll 

unsicher 

zurückhaltend 

tolerant 

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 2 -

- 1 -

- 2 -

- 1 -

- 1 -

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

weder/noch 

weder/hoch 

weder/noch 

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

kem Urteil 

kein Urteil 

kern Urtai 

kein Urte« 

kein Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

kein Urteil 

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

-X-

Was erwarten S te von einer guten Predigt? 

käme Antwort -Y -
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Ich nenne Ihnen jetzt einige Predigtthemen Sagen S « mir bitte zu 
jedem Thema, ob Sie gerne darüber eine Predigt horen mochten oder 
ob das Sie weniger Intereasiert 

10 

über die Bedeutung der Dreifaltigkeit/ 
Dreieinigkeit 

Über den Missionsauftrag der Kirche 

Wie man den Sonntag heiligen soll 

Glaube und Wissenschaft 

Die Pflichten in Familie und Beruf 

Über die Wunder Jesu 

Gott straft die Surtder 

Versöhnung mit Polen 

Das Leben nach dem Tode 

Wie man beten soll 

Respekt vor dem Leben im Straßenverkehr 

Gott ist die Liebe 

Jesus und seine Zeit 

Die Hungernden m Indien 

Über das Gewissen 

Betreuung von alten und kranken Menschen 

Bekehrung und Heiligung 

Was die Bibel fur das Leben unserer 
Zeit bietet 

Die Bedeutung des Meßopfers/Abendmahls 

Über den Sinn des Leidens 

Wie man als anstandiger Mensch leben soll 

Gott schenkt Kraft und Trost 

Wie ich m den Himmel komme 

gerne 

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

. -1-

weniger 
interessiert 

- 2 -

- 6 -

- 2 -

-Θ-

- 2 -

- 6 -

- 2 -

- 6 -

- 2 -

-«-

- 2 -

- 6 -

- 2 -

- 6 -

- 2 -

- 6 -

- 2 -

- 6 -

- 2 -

- 6 -

- 2 -

- 6 -

- 2 -

kem 
Urteil 

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

-Y-

-X-

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

INT KARTE 3 ÜBERREICHEN LASSEN SIE DEM BEFRAGTEN GENÜGEND ZEIT 

Die Meinungen über die Aufgaben der Predigt gehen zur Zeit auseinander 
Wurden Sie mir bitte sagen welche Aufgabe Ihrer Ansicht nach 
an erster Stelle und welche an zweiter Stelle steht7 
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1 Die Predigt soll den Hörern die Lehre der Kirche klarmachen so daß 
man weiß woran man sich ais Christ zu halten hat 

2 Die Predigt soll die Gebote Gottes fur em anstandiges und rechtschaffenes 
Leben der Menschen auslegen 

3 Die Predigt soll das Gedankengut des christlichen Glaubens erklaren 

4 Die Predigt soll zum Glauben an den Erlöser und zur Bekehrung rufen 

5 Die Predigt soll die Menschen auffordern ihre Mitverantwortung fur 
die Welt wahrzunehmen 

6 Die Predigt soll den Menschen Hilfe Trost und Mut zum Leben geben 

7 Die Predigt soll sich mit den Problemen der Hörer befassen und helfen 
im Alltagsleben als Christ zu (eben 

erste Stelle Nr 

zweite Stelle Nr 

gar kein Urteil 

Finden Sie daß es dem Prediger auf der Kanzel zusteht etwas zu sagen 

über den Vietnam Krieg 

über die gerechte Verteilung 
des Volkeemkommens 

über die Frage der Oder 
Меіве Linie 

über die Empfängnisverhütung 

ja 

- 1 -

- 5 -

- 1 -

- 5 -

nem 

- 2 -

- 6 -

- 2 -

- 6 ~ 

hangtdavon ab 

- 3 -

- 7 -

- 3 -

- 7 -

weiß nicht 

-X-

-Y-

-X-

-Y-

Wie soll der Prediger Ihrer Meinung nach die Hörer am besten anreden 
mit Du Ihr oder Sie'' 

1 - Ihr - 2 - Sie gleich kein Urteil 

Irgendwann spricht ieder mal mit anderen über Religion 
Kommt das bei Ihnen öfter vor gelegentlich oder kaum? 

öfter - 1 - gelegentlich - 2 - kaum - 3 - keine Antwort -X-

INT WENN ÖFTER ODER GELEGENTLICH 

Mit wem sprechen Sie darüber? 

INT ANTWORT EINORDNEN EVTL MEHRERE KATEGORIEN UMKREISEN 

Ehegatten und Familie 

Berufskollegen 

anderen Kirchgangern 

sonstigen 

keine Antwort 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

-4 -

-X-
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Sprechen Sie auch manchmal über Predigten? 

WENN JA öfter oder nur gelegentlich? 

öfter - l - getegenthch - 2 - kaum/nem - 3 - keine Antwort -X-

INT WENN ÖFTER ODER GELEGENTLICH 

Mit wem sprechen Sie darüber? 

INT ANTWORT EINORDNEN EVTL MEHRERE KATEGORIEN UMKREISEN 

Ehegatten und Famike 

Berufskollegen 

anderen Kirchgängern 

sonstigen 

keine Antwort 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

-X-

Gibt ее Predigten die Sie vor längerer Zeit gehort haben und an die 
Sie sich heute noch ennnern? 

WENN JA 

Wann war das wohl (ungefähr)? 

vor 

Was hat der Prediger etwa geeagt? 

FRAGE 38 

weiß nicht -Y-

PREDIGTALTERNATIVEN 

Was steht bei Ihnen an erster und wae an zweiter Stelle? 

1 eine rekgiöse Sendung in Rundfunk und Ferneehen 
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2 religiöse Schriften und Bucher 

3 Teilnahme an Gruppengesprachen über religiose Themen 

4 eine Predigt im Gottesdienst 

an erster Stelle 

an zweiter Stelle 

gar kein Urteil 

Nr 

Nr 

-X-

Warum ziehen Sie 

weiß nicht -Y-

Es wird heute manchmal versucht die Predigt durch ein Gesprach 
zwischen zwei Pfarrern oder mehreren Personen im Gottesdienst 
zu ersetzen 

Haben Sie mal an einem solchen Gottesdienst teilgenommen? 

Begrüßen Sie diese Versuche7 

Finden Sie die Predigten im Gottesdienst im allgemeinen besser oder 
weniger gut als die religiösen Ansprachen in Rundfunk und Fernsehen? 

ja - 1 -

ja - 1 -

nem - 2 -

nein 

hangt davon ab 

kein Urteil 

- 2 -

- 3 -

-X-

besser gleich - 2 - wentger gut - 3 - kem Urteil -X-

WENN BESSER ODER WENIGER GUT 

In welcher Hinsicht Finden Sie die Predigten in Rundfunk und Fernsehen 
besser/weniger gut? 
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kann nicht-sagen/keine Antwort - Y -

41 Horen Sie regelmäßig manchmal oder kaum religiose Sendungen 
im Rundfunk? 

regelmäßig - 1 - manchmal - 2 - kaum/nie - 3 -

Haben Sie ein Fernsehgerat daheim7 ja - 1 - nem - 2 -

b Schauen Sie sich regelmäßig, manchmal oder kaum religiose Sendungen 
im Fernsehen an? 

regelmäßig - 1 - manchmal - 2 - kaum/nie - 3 -

43 Und wie ist es mit-religiösen Zeitschriften oder Artikeln über Religion 
und Kirche in anderen Zeitschriften Lesen Sie regelmäßig 
gelegentlich oder nie? 

regelmäßig - 1 - gelegentlich - 2 - nie - 3 -

44 Haben Sie schon öfter nur selten oder nie teilgenommen an Gesprachskreisen 
Tagungen, Vorträgen oder Kursen, in denen religiöse Themen 
behandelt wurden? 

öfter - 1 - nur selten - 2 - nie - 3 -

DIE AM (VERGANGENEN) SONNTAG GEHÖRTE PREDIGT 

Bisher handelte es sich um die Predigt im allgemeinen aber jetzt 
mochte ich Ihnen noch einige Fragen stellen über die Predigt 
die Sie am vergangenen Sonntag/heute gehort haben 

45 Wie hat Ihnen diese Predigt zugesagt sehr gut gul, nicht so sehr 
oder gar nicht? 

sehr gut - 1 -

gar nicht - 5 -

gut - 2 - teils - teils - 3 -

kem Urteil -X -

nicht so sehr - 4 -

46 a Was hat Ihnen an dieser Predigt gefallen? 
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keine Antwort 

46 b Was hat Ihnen an dieser Predigt nicht so gefallen? 

ZUSATZFRAGE Haben Sie vielleicht etwas vermißt? WENN JA 

Was war das? 

keine Antwort/nichts -Y-

Dauerte die Predigt zu lange oder nicht? 

zulange - 1 - nicht zu lange - 2 - zu kurz - 3 - kem Urteil -X-



-335-

48 Hatten Sto den Eindruck daß diese Predigt gut vorbereitet war oder 
wurden Sie eher sagen .es ging" oder war ete nicht gut vorbereitet? 

gut - 1 - ΘΘ ging - 2 - nicht gut - 3 - kem Urteil -X-

49 Hat der Prediger die Predigt zu sehr abgelesen oder hat er Frei 

genug gesprochen? 

zu sehr abgelesen - 1 -

frei genug - 3 -

teils - teils - 2 -

kem Urteil -X-

50 Konnten Sie der Gedankenfuhrung gut Folgen oder war es schwierig7 

gut Folgen - 1 - teilweise schwierig - 2 - schwieng - 3 - kem Urteil -X-

51 Wurden Sie mir bitte noch etwas genauer sagen wie Sie diese Predigt Fanden 

War sie eher oder eher ? 

INT eher oder eher IMMER WIEDERHOLEN 

interessant - 1 -

praktisch - 1 -

lebensnah - 1 -

komphziert - 2 -

zu schlicht - 2 -

oberflachlich - 2 -

etnschlafernd - 2 -

zu fromm - 2 -

Feierlich - 1 -

langweilig - 2 -

unprakbsch - 2 -

weltfremd - 2 -

emfach - 1 -

gehaltvoll - 1 -

grundlich - 1 -

aufruttelnd - 1 -

sachlich - 1 -

trocken - 2 -

wedef/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch -Э-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

52 Und was wurden Sie zu dem Prediger vom vergangenen Sonntag/von heute sagen? 

war er eher oder eher 

überzeugend - 1 -

uberheblich - 2 -

streng 2-

kuhl - 2 -

glaubwurdig - 1 -

starr - 2 -

sicher - 1 -

nicht überzeugend 2 

bescheiden - 1 -

freundlich - 1 -

warmherzig - 1 -

unglaubwurdig - 2 -

verstandnisvoH ~ 1 -

unsicher - 2 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

weder/noch - 3 -

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-

kem Urteil -X-
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β 

9 

aufdringlich 

unduldsam 

- 2 -

- 2 -

zuruckhaltend 

tolerant 

-1-

- 1 -

weder/noch 

weder/noch 

- 3 -

- 3 -

kefci Urtwl 

kemUnari 

-X-

-X-

INT KARTE 4 ÜBERREICHEN SONSTIGES NOTIEREN BITTE 

Was hat Ihnen diese Predigt gegeben? Wurden S« bitte de zwei wichtigsten 
Punkte aus dieser Liste angeben? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Gar 

wenig oder nichts 

Trost und Frieden 

Wissen über den christlichen 
Glauben 

Erinnerung an meine 
Pflichten 

Mehr Klarheit Über den 
Sinn des Lebens 

Hilfe m Glaubens
zweifeln 

«eine Antwort 

- 0 -

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

-Y -

6 

7 

8 

9 

X 

Ruf zur Mitverantwortung 
fur die Welt 

Ruf zur Buße und Bekehrung 

Anregungen fur das Famiben-
und Berufsleben 

Lebensmut und Kraft 

Gewissheit der 
Sundenvergebung 

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 9 -

-X-

Sonstiges 

Was wurden Sie sagen war diese Predigt besser, gleich gut oder weniger gut 
als die Predigten die S*e sonst horen? 

besser - 1 - gleich gut - 2 - weniger gut - 3 - kein Urteil -X-

Waren Sie Im ellgemeinen mit dem Inhalt dieser Predigt einverstanden? 

ja - 0 - zum Teil - 1 - 2- kein Urteil -X-

FOR EVANGELISCHE BEFRAGTE 

Wissen Sie noch, von welchem Bibeltext der Pfarrer ausgegangen ist? 

FRAGE 57 

WENN JA 

Welcher war das? 

INT STELLE SELBST RICHTIGKEIT DER ANTWORT FEST 
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richtig halbnchtig/ungenau - 2 - falsch - 3 - Befragter 
w«iß nicht 

FOR KATHOLISCHE BEFRAGTE 

Wissen Sie noch ob der Prediger über das Evangelium, die Epistel oder 
ein anderes Thema gepredigt hat? 

WENN JA 

Um welches Evangelium/Epistel/Thema handelte es sich? 

INT STELLE SELBST RICHTIGKEIT DER ANTWORT FEST 

richtig - 1 - halbrichtig/ungenau - 2 - falsch - 3 - Befragter 
weiß nicht -X-

FÜR ALLE 

Haben Sie wehrend der Predigt die ganze Zeit oder nur teilweise oder 
kaum hingehört? 

ganz - 1 - teilweise - 2 - kaum - 7 - weiß nicht/keine Antwort -X -

WENN TEILWEISE ODER KAUM HINGEHORT 

Woran lag es wohl, daß Sie nur teilweise/kaum hingehört haben7 

weiß nicht/kann nicht sagen -Y -

War Ihre Aufmerksamkeit an diesem Sonntag/heute großer oder geringer 
oder so wie immer? 

großer wie immer geringer 

Es ist nicht leicnt von einer Predigt etwas wiederzugeben Darf ich 
Sie trotzdem einmal fragen Woran können Sie sich noch erinnern? 

INT ANTWORT MÖGLICHST VOLLSTÄNDIG NOTIEREN DEM BEFRAGTEN VIEL ZEIT 
LASSEN ANDERE ANWESENDE SOLLEN IHM NICHT HELFEN 

ZUSATZFRAGE (NACH ERSTER ANTWORT) Woran können Sie sich noch mehr 
erinnern•? Wovon hat der Prediger sonst noch gesprochen? 

Raum zur Beantwortung der Frage a) 
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Raum zur Beantwortung dar Frage b) 

weiß nicht -X-

Frage 61 

INT NUR FRAGEN FALLS ANTWORT GEGEBEN UNTER 59 

60 Worauf kam es dem Prediger Ihrer Meinung nach besondere an? 

INT ANTWORT MÖGLICHST VOLLSTÄNDIG NOTIEREN 

weiß nicht/kann nicht sagen -Y-

Womit waren Ste nicht einverstanden? 

keine Antwort -Y-
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Gtbt « I rg ende twee In Ihrem Leben, woran Sie durch diese Predigt 

erinnert wurden? 

ja 

WENN JA 

Wurden Sie bitte andeutungsweise sagen, woran Sie da gedacht haben? 

nein - 2 -

— τ — 
FRAGE 63 

Mat Ihnen die Predigt dafür etwas bedeutet7 

- 1 - ein wenig - 2 - - 3 -

AMTSTRÄGER/PHEDIGER 

Wie oft haben Sie den Pfarrer/Geistlichen, der Sonntag gepredigt hat 
schon als Prediger gehort schon háufig, nur gelegentlich oder Sonntag 
zum ersten Mal? 

schon häufig gelegentlich - 2 - zum ersten Mal 

Kennen Sie den Prediger nur vom Gottesdienst oder ist er Ihnen auch 
persönlich bekannt? 

nur vom Gottesdienst personlich bekannt - 2 -

Was sc hetze η Sie im allgemeinen an ihm? 

keine Antwort 
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Was schätzen Sie weniger an ihm? 

keine Antwort -Y -

SOZIALE KONTAKTE 

Kannten Sie viele Leute im Gottesdienst7 

WENN NEIN Wenige oder gar keine? 

WENN MIT ANDEHEN ODER WECHSELND 

Mit wem gehen Sie dann meistens zum Gottesdienst7 

INT ANTWORT EINORDNEN 

Familienangehörigen 

Nachbarn/Bekannten 

wechselnd 

keine Antwort 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

-X-

Sprechen Sie öfter gelegentlich oder nie mit anderen Gottesdienstbesuchern 
nach dem Gottesdienst? 

viele - 1 - wemge - 2 - gar keine - 3 - kein Urteil -X -

Gehen Sie normalerweise allein oder mit anderen zum Gottesdienst7 

allein - 1 - das wechselt - 2 - mit anderen - 3 -

öfters - 1 - gelegentlich - 2 - me - 3 -

Haben Sie über diese Predigt mit anderen Menschen gesprochen? 



-ъль-

PERSONAUEN 

Darf юН Sie abschlteOend noch um einige Angeben zu Ihrer Person bitten? 

Sind Sie berufstätig 7 

|a - 1 - Schuler/Student - 3 - Rentner. Peneionär. 
arbeitslos - 4 -

INT BEI RENTNERN. PENSIONAREN UND ARBEITSLOSEN DIE FRAGEN b-l AUF DEN 

ZULETZT AUSGEÜBTEN BERUF BEZIEHEN 

BEI SCHULERN UND STUDENTEN DIE FRAGEN b-f AUF DEN BERUF DES ERZIEHUNGS

BERECHTIGTEN BEZIEHEN CD H ZUMEIST AUF DEN BERUF DES VATERS MANCHMAL 

AUF DEN BERUF DER BERUFSTÄTIGEN MUTTER) 

BEI BERUFSTÄTIGEN (AUSSER EHEFRAUEN DIE FRAGEN b-f AUF DEN BEFRAGTEN 

BEZIEHEN 

BEI ALLEN EHEFRAUEN DIE FRAGEN b-f AUF DEN BERUF DES EHEMANNES BEZIEHEN 

BEI BERUFSLOSEN WITWEN UND GESCHIEDENEN DIE FRAGEN b-f AUF 

DEN BERUF DES CVERSTORBENEN FRÜHEREN) EHEMANNES BEZIEHEN 

INT DIE FORMULIERUNG DER FRAGEN b-f AN DIE ANGEGEBENE LAGE ANPASSEN' 

Was ist Ihr Beruf bzw Ihr zuletzt ausgeübter Beruf bzw der (zuletzt 
ausgeübter) Beruf Ihres Mannes bzw Ihres Vaters? 

INT ART BER BERUFSTÄTIGKEIT GENAU ANGEBEN ι 

Sind Sie selbständig tatig oder nient? 

selbständig - 1 - mcht selbständig - 2 - weiß nicht -X-

In was fur einem Belneb arbeiten Sie·* INT ART DES BETRIEBES ANGEBENi 

weiß nicht -X-

Was fur eine Stellung haben Sie da 7 

weiS nicht -X-
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WENN SELBSTÄNDIG Wieviel Leute beschäftigen Sie (durchschnittlich)'' 

Welche Schul- und Berufsausbildung haben Sie abgeschlossen7 

INT DIE HÖCHSTE BILDUNGSSTUFE UMKREISEN 

INT WENN DER BEFRAGTE KEIN MÄNNLICHER FAMILIENVORSTAND IST DASSELBE 

FUR DEN EHEMANN BZW VATER ERFRAGEN AUCH WENN DIESER SCHON 

VERSTORBEN IST HÖCHSTE BILDUNGSSTUFE UMKREISEN 

Welche Schul- und Berufsbildung hat Ihr Mann bzw Ihr Vater abgeschlossen7 

INT KARTE 5 ÜBERREICHEN 

Ich habe hier eine Karte auf der einige Einkommensgruppen angegeben sind 
Wurden Sie bitte andeuten in welcher Gruppe Ihr Netto Einkommen 
etwa liegt7 

INT WENN EHEFRAU EINKOMMEN DES EHEMANNES ANGEBEN (OHNE 

NEBENVERDIENSTE) 

EIGENES EINKOMMEN ANGEBEN WENN WITWE GE 

SCHIEDENE 

WENN SCHÜLER 

STUDENT 

nur Volksschule 

Lehre im Betrieb 

Mitttere Reife, Fachschulreife. Berufsfachschule 

Abitur oder andere Hochschulreife 

höhere Fachschule (Ingenieurschule и dglJ 

Hochschule Universität 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

nur Volksschule 

Lehre im Betrieb 

Mittlere Reife Fachschulreife Berufsfachschule 

Abitur oder andere Hochschulreife 

höhere Fachschule (Ingenieurschule и dgl) 

Hochschule Universität 

Weiß nicht 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

-X-

EINKOMMEN DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN ANGEBEN 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - weiß nicht - 0 - Antwort verweigert -X-
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ΙΝΤ DAS INTERVIEW ABSCHLIESSEN UND DEM BEFRAGTEN FUR SEINE 

MITARBEIT DANKEN 

DIE NACHFOLGENDEN ANGABEN WOANDERS AUSFÜLLEN 

A Wohnort/Aufenthaltsort des Befragten 

В Name des Befragers 

С Tag und Datum der Befragung 

D Dauer des Interviews 

E Befragter hat am vergangenen Sonntag den Gottesdienst besucht in 

Kreis 

F Anfang des Gottesdienstes um 

G Die Mitarbeit des Befragten war 

(Name der Kirche) 

(Ortsname) 

Uhr 

(sehr! gut 

befriedigend 

ungenügend/schlecht 

- 1 -

- 2 -

- 3 -
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- j l a p e 2 DE STEEKPROEF 

1 . Sanenstelling van de steekproef 

In paragraaf 3,5 van hoofdstuk 1 i s uiteengezet hoe de steekproef ιε opge

zet, en in paragraaf 1.5.6 zijn aansluitend enige gegevens en overwegingen 

inzake de steekproefuitval gepresenteerd. Deze bij lage biedt a l s aanvul

ling daarop een overzicht van de samenstelling van de steekproef van per

sonen en parochies naar enige sociale en godsdienstig-kerkelijke kenmerken. 

Vervolgens zullen enige vergelijkingen worden gemaakt met gegevens uit 

peilingen b i j katholieken voor de gehele Bondsrepubliek in vrijwel dezelf-
1) de periode . Deze vergelijkingen bieden een aanknopingspunt voor het 

vaststel len van de mate waarin onze steekproef zich onderscheidt van de 

gehele katholieke populatie vanaf 16 jaar in de Bondsrepubliek. Op basis 

daarvan kunnen enige vermoedens worden geformuleerd over het geldingsbe-

r e i k v a n u i t dit onderzoek resulterende conclusies. 

geslacht 

leeitijd 

'urgerl ijke si a'it 

üpleiiingsm^ea 

mannen 

vrouwen 

16-25 

25-35 

35-45 

¿5-55 

55-^5 

65 en ouder 

gehuwd 

gehuwd geweest 

ongehuwd 

lagere school 

bedrijfsopleiding 

middelbaar onder
wijs 

nofeT onderwijs 

nogesohool/uni-
versiteit 

groe ent en 

51 

49 

IS 

16 

18 

18 

17 

16 

65 

9 

?6 

26 

17 

34 

14 

9 

(Volksschule) 

(Lehre im Betrieb) 

(Mittlere Reife) 

(Abitur) 
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Ъегоервкіавве 

hogere beroepen 19 

middelbaar p e r s o n e e l 21 

z e l f s t a n d i g e middenstand 7 

z e l f s t a n d i g e a g r a r i ë r s 6 

Iciger pe r sonee l 23 

geschoolde a r b e i d e r s 12 

ongeschoolde a r b e i d e r s 12 

urbanisâtlegraad 

agrai-iseh platteland 16 

platteland — 

kleine stad 

middelgro te s t a d 32 

g r o t e s t a d — 

zeer g r o t e s t ad 52 
pe r cen t age ka tho l i eken in de woongemeente 

minder dan 20% ka tho l i eken — 

30 - 50$ ka tho l i eken 52 

50 - 80% k a tho l i eken 

80% en meer ka tho l i eken 48 

k e r k d i e n s t bijgewoond in eigen pa roch ie 

ja 

neen 

lerkbezoek op zondag 

altijd 

minstens 3x per maand 

minstens 1i per maand 

minder 

92 

8 

94 

4 

1 

1 

N.B. B i j personen zonder b e 
roep e n b i j gehuwde en 
gehuwd geweest z i jnde 
vrouwen i s het l a a t s t e 
beroep van het g e z i n s 
hoofd gecodeerd. 

{ijfo en meer van de b e r o e p s 
bevolk ing werkzaam in a g r a r i 
sche bed r i j ven ) 

(minder dan 20% van de b e 
roepsbevolking m a g r a r i s c h e 
bed r i j ven ) 

( t o t 5O.OOO inwoners) 

(5O.OOO - 100.000 inwoners) 

(100.000 - 25О.ООО inwoners) 

(25О.ООО іп чспегь en meer) 
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kerkbezoek door de week (in de afgelopen vier weken) 

ja 56 

neen 44 

kerkelijke deelname nu in vergelijking met vroeger 

nu vaker 18 

gelijk 71 

nu minder 11 

periode zonder kerkbezoek m het verleden 

ja 18 

neen 82 

De verdeling over de in het onderzoek betrokken 25 parochies naar enige 
2Î relevante kenmerken is a ls volgt . 

urbanisatiegraad aantal parochies 

agrarisch plat te land 4 

platteland -

kleine stad -

middelgrote stad 8 

grote stad -

zeer grote stad 13 

percentage ondervraagden dat tot de betreffende parochies behoort 

95 - 100 12 

9 0 - 9 5 5 

8 5 - 9 O 6 

8 0 - 8 5 1 

7 5 - 8 0 

7 0 - 7 5 
minder dan 70 1 
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percentage majinelijke ondervraagden 

minder dan 35 -

3 5 - 4 5 2 

4 5 - 5 5 20 

55 en meer 3 

gemiddelden van de l e e f t i j d s k l a s s e n der ondervraagden (1 = jong t/m 6 

2.25 - 2.75 1 

2.75 - 3.25 5 

3.25 - 3.75 13 

3.75 - 4.25 4 

4.25 - 4.75 2 

gemiddeld opleidingsniveau van de ondervraagden 

(l = alleen lagere school t/m 6 = hogeschool/universiteit) 

1.75 - 2.25 θ 

2.25 - 2.75
 8 

2.75 - 3.25 7 

3.25 - 3.75 1 

3.75 - 4.25 1 

pereentage ondervraagden behorend t o t de lagere beroepsklass en 

( lagere employés, geschoolde en ongeschoolde arbeiders) 

minder dan 25 1 

2 5 - З 5 5 

3 5 - 4 5 6 

4 5 - 5 3 4 

5 5 - 6 5 7 

6 5 - 7 5 2 
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gercentage ondervraagden met een sterke normatieve or iën ta t ie 
(types 1 en 2 van het gegeven godsdienstig-kerkelijke on 'êntat ie) 

1 0 - 2 0 

20-30 5 

30-40 9 

40-50 5 

50-60 4 

60 en meer 2 

leeftijd van de predikant 

tot 35 jaar 7 

35 - 45 jaar 5 

45 - 55 jaar 3 

55 jaar en ouder 10 

ambtsduur van de predikant in de parochie 

gastpredikant 1 

tot 1 jaar 5 

1 - 3 jaar 4 

3 - 5 jaar 5 
5-10 jaar 4 

10 jaar en langer 6 

2. Vergelijking van de steekproef met gegevens voor de gehele Bondsre

publiek 

In paragraaf 5·6 van hoofdstuk 1 is bij de bespreking van de steekproef 

al gezegd, dat er geen mogelijkheden bestonden om de representativiteit 

van de uiteindelijke steekproef systematisch te bepalen ten opzichte van 

de kerkgangers in de geselekteerde parochies. De conclusies die daarover 

eerder zijn geformuleerd zijn dan ook globaal en beperkt. Wel is het mo

gelijk voor enige sociale kenmerken een vergelijking te treffen tussen 

de onderzochte populatie en een steekproef van katholieken voor de gehele 

Bondsrepubliek (incl. West-Berlijn). In het eerste hoofdstuk is uitdruk-
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keiijk gesteld dat met het onderhavige onderzoek geen representatieve he-

schrijving voor alle Westduitse katholieken is beoogd; niettemin is het 

nuttig nader in te gaan op de vraag in hoeverre de uitkomsten uit dit on

derzoek mogelijkerwijze een zekere weerspiegeling vormen van de verhou

dingen onder de Westduitse katholieken als geheel. 

Voor deze vergelijking konden wij beschikken over de resultaten van een 

enquête die onder een representatieve steekproef van Duitse katholieken 

in vier fasen in de periode juni I966 t/m oktober 1967 gehouden is 

Het ging daarbij om 3232 ondervraagden vanaf 16 jaar. Deze leeftijdsgrens 

stemt overeen met die in het onderhavige onderzoek. Hoewel de vergelijk

baarheid van de gegevens voor het prekenonderzoek met die uit de enquête 

voor de gehele Bondsrepubliek (incl. West-Berlijn) niet volledig kan 
4) zijn en hoewel door het gebruik van verschillende klassegrenzen in de 

beide onderzoeken grovere samentrekkingen noodzakelijk waren, biedt het 

naast elkaar stellen van de data toch zeer bruikbare aanknopingspunten. 

Volgens tabel B.2.1 zijn de mannen in onze steekproef in vergelijking met 

hun percentage onder de regelmatige kerkgangers in de Bondsrepubliek als 

geheel oververtegenwoordigd. Dit is een gevolg van de nagestreefde gelij

ke verdeling in de steekproef naar geslacht. Uit de tabel blijkt bij ver-

Tabel B.2.1 KEHKBEZOEK NAAR GESLACHT VOOR EEN REPRESENTATIFVE STEEKPROEF 
VAN KATHOLIEKEN BOVEN 15 JAAR VOOR DE GEHELE BONDSREPUBLIEK 
EN VOOR DE ONDERVRAAGDEN VAN HET PREKENONDERZOEK 

mannen 

vrouwen 

totaal 

steekproef Bonderepubliek 

regelmatige 
en onregel
matige kerk
gangers 
(excl. zelden 

allen of nooit) 

44 41 

56 59 

100 100 
(3231) (2490) 

regel
matige 
kerk
gangers 

37 

63 

100 
(1648) 

prekenonderzoek 

totaal 

51 

49 

100 

(1231) 

kerk
bezoek 
'altijd' 

50 

50 

100 
(1161) 
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gelijking van kolom 1 en 3 eveneens dat vrouwen meer naar de kerk gaan 

dan mannen. Van de kaxholieke mannen in West-Duitsland gaat 43$ regelma

tig en van de vrouwen 58%· 

Vergelijking van respectievelijk de kolommen 2 met 4 en 3 met S binnen de 

grove tweedeling naar leeftijd in tabel B.2.2 toont aan, dat ae steekproef 

uit landelijk oogpunt, heel redelijk verdeeld is, hetgeen in belangrijke 

mate een gevolg is van de geringe verschillen in leeftijdsopbouw bissen 

de onderscheiden urbanisatletypen . 

Tabel B.2.2 KERKBEZOEK NAAR LEKFTIJD VOOR EEN REPRESENTATIEVE STEEKPROEF 
VAN KATHOLIEKEN BOVEN I5 JAAR VOOR DE GEHELE BONDSREPUBLIEK 
EN VOOR DE ONDERVRAAGDEN VAN HET PREKENONDERZOEK 

steekproef Bondsrepubliek prekenonderzoek 

regelmat ige 
en onregel
matige kerk- regel-
gangers matige kerk-
(excl. zelden kerk- bezoek 

allen of nooit) gangers totaal 'altijd' 

43 49 49 

57 51 52 

100 100 100 
(1602) (1231) (II57) 

De urbamsatiexypen zijn in het prekenonderzoek overigens met represen

tatief vertegenwoordigd, zoals tabel B.2.3 laat zien. De kleinere gemeen

ten zijn sterk ondervertegenwoordigd en in het bijzonder de gemeenten met 

meer dan 100.000 inwoners sterk oververtegenwoordigd. Deze uit landelijk 

oogpunt sterk afwijkende verdeling vloeit voort uit de Beperkingen die 

met de beschikbaarheid van interviewers waren gegeven. 

Uit de tabel is eveneens te zien (kolom 1 en 3) dat de dorpsbewoners in 

verhouding betere kerkgangers zijn dan de groot-stedelingen 

I 6 - 4 5 Ja2-r 

45 j a a r en ouder 

t o t a a l 

48 

52 

100 
(3154) 

49 

51 

100 
(2440) 
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Tabel В.2.3 KERKBEZOEK NAAR GEMEEHTEGROOTTE VOOR EEN REPRESENTATIEVE 
STEEKPROEF VAN KATHOLIEKEN BOVEN I5 JAAR VOOR DE GEHELE 
BONDSREPUBLIEK EN VOOR IE ONDERVRAAGDEN VAN HET PREKENONDER-
ZOEK 

minder dan 
20.000 inwoners 

20.000 - 100.000 

inwoners 

100.000 en meer 
inwoners 

totaal 

ste 

allen 

55 

16 

29 

100 
(3228) 

skproef Bondsrepubliek 

regelmatige 
en onregel
matige kerk
gangers 
(excl. zelden 
of nooit) 

60 

15 

25 

100 

(2490) 

regel
matige 
kerk
gangers 

63 

15 

22 

100 

(1648) 

prekenonderzoek 

totaal 

16 

32 

52 

100 

(1231) 

kerk
bezoek 
'altijd' 

16 

33 

51 

100 

(1161) 

De ondervertegenwoordiging van de kleinere gemeenten heeft eveneens con

sequenties gehad voor de verdeling naar opleidingsniveau. Bij benadering 

7) 
kan dit effect worden berekend , en dan blijkt, dat het percentage met 

alleen lagere school (inclusief 'Lehre' ) in onze steekproef 57% zou bedragen 

bij een representatieve verdeling naar gemeentegrootte, tegen 43$ in de 

feitelijke steekproef van het prekenonderzoek. Voor de categorie voort

gezet onderwijs zonder 'Abitur' zijn de desbetreffende percentages 30 en 

34 en voor de categorie voortgezet onderwijs met 'Abitur' 13 en 23. Ver

gelijking van de gecorrigeerde percentages (kolom 6 van tabel B.2.4) met 

die m kolom 3 laat zien, dat na correctie voor urbanisatiegraad het aan

deel van personen met alleen lagere school nbg te klein is. Voor een zeer 

gering deel is dit een gevolg van de opzettelijk nagestreefde oververte

genwoordiging van parochies met een hoger welstandsniveau en van het te 

hoge percentage mannen in onze steekproef, die in vergelijking met de on

dervraagde vrouwen gemiddeld een hoger opleidingsniveau hebben (in de 

steekproef heeft 39$ van de mannen alleen lagere school, al of niet met 
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een bedrijfsopleiding, tegen 4θ$ van de vrouwen). Derhalve moet worden 

aangenomen dat de lager geëduoeerden veel meer dan de kerkgangers met 

voortgezet onderwijs de adreskaartjes die zij in de kerk hebben ontvangen 

niet hebben ingevuld en geretourneerd. Het is mede op basis van deze 

overweging dat in paragraaf 5·6 van het eerste hoofdstuk enige vermoedens 

zijn geformuleerd over de representativiteit van de steekproef voor de ge

selecteerde parochies. 

Uit de cijfers van het Institut fUr Demoskopie blijkt overigens dat de 

kerkelijkheid geen sterke samenhang vertoont met het niveau van de gevolg

de opleiding 

Tabel B.2.4 KEHKEEZOEK NAAR OPLEIDINGSNIVEAU VOOR EEN REPRESENTATIEVE 
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De belangrijke onderrepresentatie van het lagere opleidingsniveau heeft 

vanzelfsprekend ook gevolgen voor de verdeling over de beroepsklassen. 

Tabel B.2.5 laat zien dat in vergelijking met de landelijke verhoudingen 

in onze steekproef de arbeiders aanzienlijk zijn ondergerepresenteerd en 

de employes (zeer waarschijnlijk vooral de middelbare) belangrijk over

vertegenwoordigd zijn. 

Ook in dit geval kan een benaderende correctieberekening gorden uitge

voerd (zie kolom 6 in tabel B.2.5), waarbij eveneens wordt gecorrigeerd 

voor urbanisatietyρen. Met uitzondering voor de geschoolde arbeiders en 

de zelfstandige agrariërs worden de verschillen dan kleiner. De sterke 

stijging voor de agrariërs vloeit voort uit het feit dat de vier kleinere 

gemeenten m deze steekproef alle agrarische plattelandsgemeenten zijn. 

Voor deze categorie is de correctie dus ongeschikt. De nog resterende ver

tekening bij de middelbare en lagere employes moet zeer waarschijnlijk 

- evenals die voor het middelbare en hogere opleidingsniveau -, worden 

verklaard uit de geringere uitval in deze beroepsklassen alsmede enigszins 

uit de nagestreefde sterkere vertegenwoordiging van parochies met relatief 

minder arbeiders. 

Blijkens de gegevens van het Institut fUr Demoskopie zijn er overigens 

met uitzondering voor de zelfstandige agrariërs geen belangrijke verschil-
Q) len in kerkelijkheid tussen de onderscheiden beroepsklassen y . 
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Tabel В.2.5 KERKBEZOEK NAAR BEROEPSKLASSEN VOOR EEN REPRESENTATIEVE 
STEEKPROEF VAN KATHOLIEKEN BOVEN 15 JAAR VOOR DE GEHELE 
BONDSREPUBLIEK EN VOOR DE ONIERVRAAGDEN VAN HET PREKENON-
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Conclusies 

Vatten wij de in het voorgaande getroffen vergelijkingen samen, dan moet 

worden vastgesteld dat de steekproef als geheel in vergelijking met de 

'regelmatige' katholieke kerkgangers in de gehele Bondsrepubliek op een 

tweetal van de vergelijkingskenmerken belangrijk verschilt: er is een 

aanzienlijke ondervertegenwoordiging van de kleinere gemeenten en een ge

ringere, maar altijd nog aanzienlijke, ondervertegenwoordiging van het 

lagere opleidingsniveau. De laatstgenoemde afwijking vloeit voor een deel 

voort uit het praktisch onvermijdelijk te geringe aandeel van de kleinere 

gemeenten in de steekproef 
10) 
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Naar гоервкіазве bezien ів het beeld wisselend; de (middelbaxe) employee 

zijn sterk oververtegenwoordigd en de arbeiders niet onbelangrijk onder

vertegenwoordigd. Voor het overige zijn de verschillen van beperkte om

vang. 

De afwijkingen van de twee overige kenmerken, waarvoor vergelijking mo

gelijk was, zijn geringer. De mannelijke kerkgangers zijn naar verhouding 

te sterk vertegenwoordigd; hetzelfde geldt, doch m nog mindere mate voor 

de beneden-45- jarigen. 

Deze conclusies impliceren tevens dat de sociale categone'én die in het 

algemeen minder kerks zijn, in de steekproef sterker vertegenwoordigd 

zijn. Dit heeft echter vanzelfsprekend niet geresulteerd in een lager 

percentage regelmatige kerkgangers m de steelqjroef in vergelijking met 

de landelijke verhoudingen. Onze steekproef is immers gerecruteerd uit 

kerkgangers, onder wie uiteraard het percentage regelmatige kerkgangers 

belangrijk groter is dan voor alle katholieken in de Bondsrepubliek. In 

onze steekproef zegt 94% elke zondag naar de kerk te gaan, terwijl het 

percentage regelmatige kerkgangers voor het gehele land blijkens de steek-
11) proef van het Institut fUr Demoskopie 51 bedraagt . 

Ten aanzien van de bruikbaarheid van de onderhavige steekproef als basis 

voor conclusies over de preekwaardenng bij het kerkse deel van de Duitse 

katholieken als geheel zijn wij gelet op de gesignaleerde afwijkingen nog

al gereserveerd. Globaal kan men stellen dat de preekwaardenng bij de 

kerkse katholieken in Duitsland waarschijnlijk gunstiger is dan in deze 

steekproef het geval ιε. De categorieën nl. die de preek minder gunstig 

waarderen zijn in onze steekproef naar verhouding te sterk vertegenwoor

digd (mannen, jongeren, hoger ge'éduceerden, grote gemeenten, hogere be-
12) 

roepen) . De mate echter waarin de steekproef een negatiever beeld 

geeft van ds preekwaardenng onder de Westdaitse katholieken, кап ech

ter niet exact berekend worden. 



-357-

Ifoten bij bi¿lage 2 

i) De steekproefsamenstelling en de vergelijking met gegevens voor de 

Bondsrepubliek als geheel worden gescheiden gepresenteerd, omdat niet 

voor alle kenmerken landelijke cijfers beschikwaar waren en omdat ter-

wille van de vergelijking categorieën moesten worden samengetrokken. 

2) In bijlage 3, paragraaf 4 zijn deze gegevens samen met enige van de 

belangrijkste gegevens uit de inhoudsanalyse van de preken vermeld 

voor elk van de preken afzonderlijk. 

3) Deze enquête is verricht door het Institut fUr Demoskopie te Allens-

bach. 

4) De beperking betreft de in beide onderzoeken gehanteerde gradaties van 

kerkelijkheid. In het onderzoek van het Ins t i tu t fUr Demoskopie is m 

de vraagstel l ing een onderscheid gemaakt in regelmatig, onregelmatig 

en zelden of nooit naar de kerk gaan, In ons onderzoek zijn ten aanzien 

van het kerkbezoek op zondag de categorieën a l t i j d , minstens 3 keer 

per maand, minstens 1 keer per maand en minder gehanteerd. Bij de p re 

sentat ie van de tabellen hebben wij de verschillende ingangen vermeld. 

τ) Het kerkbezoek i s , zoals ook uit deze tabel b l i jk t frequenter b i j de 

ouderen dan b i j de jongeren. In de nationale steekproef is het per

centage regelmatige kerkgangers in de klasse 16-30 jaar 43, voor de 

30_dI3-jarigen 42, voor de 45-60-jarigen 54 en voor de 60-jarigen en 

ouderen 66. 

6) Dit verschil is zelfs aanzienlijk. Voor West-Duitsland als geheel gaat 

uit de gemeenten met minder dan 2000 inwoners 65% regelmatig naar de 

kerk. Het percentage regelmatige kerkgangers daalt systematisch tot 

39 voor katholieken in steden met meer dan 100.000 inwoners. 
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7) Deze correctieberekening is gemaakt door de verdeling naar opleidings

niveau per urbanisatietype in het prekenonderzoek te betrekken op de 

verdeling over de urbanisatietypen van de geregelde kerkgangers ±η de 

landelijke steekproef. Het benaderend karakter van deze correctiebe

rekening vloeit voort uit de veronderstelling dat de steekproefuitval 

binnen de opleidingsniveaus in elk van de urbanisatietypen in de pre-

kensteekproef proportioneel is verdeeld, en uit het voorbehoud dat 

het percentage personen met alleen lagere school in de gemeenten be

neden 20.000 inwoners waarschijnlijk wat kleiner is dan het percen

tage in deze steekproef met alleen agrarische plattelandsgemeenten. 

8) Het percentage regelmatige kerkgangers in de landelijke steekproef is 

voor personen met alleen lagere school 52, voor personen met voortge

zet onderwijs zonder 'Abitur
1
 47, voor hen met 'Abitur' zonder aan

sluitend onderwijs 49
 er
i voor hen met 'A.hitur' en aansluitend onder

wijs 39-

9) Het percentage regelmatige kerkgangers is blijkens de steekproef van 

dit instituut voor de hogere beroepen 49» voor de zelfstandige midden

stand 55» voor de middelbare en lagere employés alsmede voor de ge

schoolde arbeiders 48 en voor de ongeschoolde arbeiders 46. Alleen de 

zelfstandige agrariërs steken daarbij opmerkelijk af met 84$ regelma

tige kerkgangers. Het effect voor de gehele ste-skproef is echter gering 

gezien het kleine aantal van de zelfstandige agrariërs op de totale 

populatie (namelijk S>%). 

10) Dit blijkt uit het feit dat van de gemeenten beneden 20.000 inwoners 

68$ van de ondervraagden na de lagere school geen voortgezette school

opleiding heeft gehad, terwijl het overeenkomstige percentage voor ge

meenten tussen 20.000 en 100.000 inwoners in de steekproef 50 bedraagt 

en voor gemeenten boven 100.000 inwoners 32. 

11) Dit percentage regelmatige kerkgangers benadert voor de katholieken 

in Duitsland dicht het percentage katholieken vanaf 16 jaar dat zegt 
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op een bepaalde zondag in de kerk geweest te zijn en dat in april 

1964 59 bedroeg. Het is eigenlijk deze 59% van de katholieken waaruit 

onze steekproef in principe afkomstig is. 

Bron: Elisabeth Noëlle en Erich Peter Neumann, o.e. biz. 34. 

12) Dit blijkt althans het geval te zijn in de ondervraagde steekproef en 

het is de vraag of voor een representatieve steekproef zonder uitval 

de samenhangen in dezelfde richting gaan. Zelf twijfelen wij daar met 

aan omdat deze resultaten consistent zijn met die van ander onderzoek 

op godsdienstsociologisch terrein en omdat deze samenhangen ook 

vanuit de vóór-wetenschappelijke ervaring plausibel zijn. 





-361-

Bijlage 3 DE INHOUDSANALYSE VAN DE PREKEN 

Te -.amen met de gegevens uit de vraaggesprekken vormen de middels een in

houdsanalyse vastgestelde preekkenmerken het empirische materiaal voor de 

verrichte analyse van de relatie tussen preek en toehoorders. Deze bijla

ge biedt een verantwoording van de wijze waarop de preekkenmerken zijn 

vastgesteld. Om meerdere redenen is deze verantwoording vrij uitvoerig. 

Ten eerste wordt de inhoudsanalyse als methode van sociaal-wetenschappe

lijk onderzoek relatief weinig gebruikt en heeft mede daarom in vergelij

king met de interviewtechniek minder vanzelfsprekendheidswaarde. Vervol

gens is het aantal varianten dat onder de noemer inhoudsanalyse voorkomt 

groot, groter dan voor de interviewtechniek. Tenslotte rijzen rond deze 

methode bijzondere problemen over de betrouwbaarheid en - nauw daarmee 

verband houdend - over de noodzaak c.q. wenselijkheid van een kwantifi

cerende aanpak. 

In de navolgende paragrafen zal eerst een verantwoording worden gegeven 

van de gevolgde werkwijze en worden vervolgens de resultaten van de ge

volgde procedure beschreven. 

1 . De gebruikte methode 

1.1 De kwestie van de betrouwbaarheid 

In algemene termen gesteld is het vraagstuk van de betrouwbaarheid voor 

het interview met verschillend van dat voor de inhoudsanalyse. In beide 

gevallen gaat het om de zorg voor een adequate weergave van bepaalde rea

liteiten. Bij het interview betreft net veelal de adequate uitdrukking 

van een subjectieve werkelijkheid, zoals persoonlijke behoeften, percep

ties en waarderingen van de ondervraagden. Bij de inhoudsanalyse daaren

tegen, gaat het in principe om een adequate descriptie, om objectivering, 

van een objectieve werkelijkheid. Met andere woorden, bij de inhoudsana

lyse moet vermeden worden dat bij het bepalen van kenmerken de persoonlij

ke voorkeuren, ervaringen, enz. van degene die analyseert de beschrijving 
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van de realiteit vertekenen. Om aan deze voorwaarde te voldoen zou vol

gens een aantal auteurs de inhoudsanalyse bij voorkeur verricht moeten 

worden met behulp van exacte, kwantificerende technieken. Vooral Bereisen 

heeft hierop sterk de nadruk gelegd. Sprekende over deze kwantificering 

zegt hij: ' It is this characteristic of content analysis which goes far-
2) 

thest toward distinguishing the procedure from ordinary reading' 

Aan een uit.sluitend kwantitatieve methode in de inhoudsanalyse kleven 

echter niet onbelangrijke bezwaren . Onder handhaving van de wenselijk

heid onbetrouwbaarheid als gevolg van persoonlijke willekeur, selectieve 

perceptie, voorkeuren, enz. te vermijden, worden door de meeste onderzoekers 

dan ook een uitsluitend exacte kwantificering afgewezen, omdat dan zinvol

le kwalitatieve aspecten niet aan bod komen. In het merendeel van de in

houdsanalyses zijn de onderzoekers (ook) andere wegen gegaan dan die van 

de (exacte) kwantificering, hetzij door taxerenderwijs ordinale kwalifi

caties te gebruiken (bij voorbeeld weinig, veel, zeer veel), hetzij door 

daarbij nadrukkelijk kwalitatieve kenmerken te betrekken (b.j voorbeeld 

optimistisch versus pessimistisch). 

Ook wij zijn van mening dat voor het onderhavige onderwerp niet kan wor

den volstaan met het tellen van frequenties. Enerzijds leidt dit ±n een 

aantal gevallen niet tot een zinvolle bepaling van de kenmerken en ander

zijds zijn bepaalde kenmerken naar hun aard met vatbaar voor een derge

lijke procedure. Zo kan bij voorbeeld het bijbels karakter van een preek 

niet uitsluitend zinvol worden bepaald door het aantal bijbelcitaten of 

door het aantal malen dat het woord 'Bijbel' of 'Schrift' wordt genoemd; 

evenmin kan de kerngedachte of de strekking van de preek genoegzaam in 

kwantiteiten worden uitgedrukt. Een met-wetenschappelijke, maar wel be

langrijke overweging is voorts dat een exact kwantificerende methode bij 

vrij omvangrijke teksten erg arbeidsintensief is, als een groot aantal 

kenmerken wordt onderscheiden en een steekpi oef sgewi jze analyse op onder

delen van de 'content' op bezwaren stuit. 
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Zoals andere onderzoekers op het gebied van de godsdienstige communicatie 

middels inhoudsanalyse hebben ook wij daarom met taxerende kwantifice

ring èn met kwalitatieve gegevens gewerkt. Mêt hen zijn wij daarmee ge

steld voor het vraagstuk van de betrouwbaarheid . 

Wij hebben getracht de subjectiviteit bij de ordinale taxeringen en bij 

het bepalen van de kwalitatieve kenmerken als volgt te elimineren. Zowel 

voor de gegevens uit de observaties gedurende de preek als voor het analy

seschema van de preekteksten zijn teams van drie beoordelaars ingezet. 

Elk van de teamleden diende het observatie- en analyseformulier eerst 

alleen in te vullen. Daama kwamen de teamleden bij elkaar en stelden vast 

voor welk van de kenmerken geen unanieme keuze uit de beschikbare cate

gorieën was gemaakt. Ten aanzien van deze met-unanieme keuzen moest ver

volgens in overleg een definitieve kenmerkbepaling geschieden. Indien het 

overleg niet tot resultaat zou leiden, moest worden gestemd. Het meerder

heidsstandpunt was daarbij beslissend. Slechts indien noch overleg, noch 

stemmen uitkomst bood, mocht het team op het definitieve observatie- of 

analyseformulier de beantwoording van de betreffende vraag achterwege la

ten. Dergelijke gevallen hebben zich echter bijna niet voorgedaan. 

De 25 definitieve (collectieve) en de 3 χ 25 voorlopige (individuele) ob

servatie- en analyseformulieren zijn vervolgens alle door de auteur ge

controleerd: de definitieve keuze van het team is steeds getoetst aan de 

beoordeling van de onderzoeker, nadat ook hij de preekteksten had bestu

deerd. In het bijzonder is daarbij gelet op die gevallen waarin blijkens 

de voorlopige (individuele) formulieren aanvankelijk geen eenstemmigheid 

bestond. Slechts in enkele gevallen waarin de definitieve keuze apert on

recht deed aan de preek is de keuze van het team door de onderzoeker ge

corrigeerd. Het betrof hier slechts voor enkele teams en voor enkele vra

gen een van de bedoeling afwijkende interpretatie van de omschrijving van 

de kenmerken. Nagenoeg steeds kon de onderzoeker de door het tean gemaak

te keuze onderschrijven, zij het dat hij daarbij het team in principe de 

gunst van de twijfel heeft gegeven, wanneer het een slechts enigszins van 

zijn oordeel verschillende maar aanvaardbare keuze had getroffen. 



-364-
bijlage 3 

Met de Ъо еп beschreven procedure menen wij het gevaar van de intersub

j e c t i v i t e i t beter te hebben bestreden dan door middel van het berekenen 

van gemiddelden op de oordelen van de individuele beoordelaars. Gemiddel

den zijn a l s het ware onberedeneerde compromissen, die pas din bruikbaar 

zijn a ls het aantal beoordelaars niet te k lem i s (b.v. 10). Doch ook 

dan nog behoeft het gemiddelde niet de juis te keuze te zi jn. Het voordeel 

van de door ons gevolgde procedure i s dat het de mdivudele beoordelaars 

dwingt om zonodig hun besl iss ing tegenover anderen te verantwoorden en 

dat a l s gevolg daarvan foutieve percepties en in terpre ta t ies bewust worden 

gejnaakt en kuimen worden geëlimineerd. De keuze kr i jg t op deze wijze een 

beredeneerd en daarom meer objectief col lect ief karakter 

1.2 Vaststell ing en verwerking van de кешпегкеп 

1.2.1 Vaststell ing van de kenmerieen in_de eerste ronde 

De op band opgenomen en vervolgens Uitgeschreven preken zijn bejde aan de 

beoordelaars t e r hand gesteld, tezamen met de omuddel-jk na de kerkdien

sten, op basis van de drie md-vidueel vastgestelde, def^n^t^eve observa-
7) t^eformulieren . Zij werden vervolgens j.n de gelegenhe d gesteld z^ch 

door uitvoerige toel icht ing en oefemng vertrouwd te maken met de werk

wijze bi j de analyse en het systeem van kenmerken. Een groep van theolo-

ganten van de Theologische Hochschule St. Georgen in Prankfurt am Main 

onder leiding van Dr. Ludwig Bertsch werd willekeurig verdeeld jn vier teams 

van elk 3 personen . Het materiaal van de 25 preken werd eveneens wille

keurig onder hen verdeeld. Ieder van de teamleden bestudeerde intensief en 

herhaaldeli jk de preekteksten en de observatiegegevens. Vervolgens vulde 

h ' j , zonodig onder herhaalde raadpleging van het beschikbare materiaal, het 

(voor ')Ofi> geprecodeerde) analyseschema in. Daarna trad de procedure van het 

col lect-ef overleg in werking, waarin de definitieve versie van het analyse

formulier moest worden vastgesteld. Tenslotte zijn de definitieve formulie

ren door de onderzoeker gecontroleerd, vergeleken met de voorlopige formu

l ieren en in enkele gevallen gecorrigeerd. 
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Behalve de 23 gegevens uit de observatie, stonden nog maximaal 65 gegevens 

voor elke preek ter beschikking u_t de inhoudsanalyse. Het totaal van 88 ge

gevens is nadien nog vermeerderd met acht tot j6 .De preken zijn op 

v^jf van de toegevoegde kemierken beoordeeld door de auteur in samenwerking 

met drs. S.van Calster die op basis van dezelfde preekteksten een (pasto

raal-) theologische analyse heeft gemaakt van het bijbels karakter van de 

11 ) 
ргекеп . De resterende drie zijn afkomstig uit de analyse van Jan Cal
ster en door ons overgenomen. 

1.2.2 De verwerkingsprocedure 

Voor de inhoudsanalyse hebben w.j gekozen voor een opzet die in eerste in-

12) 

stantie een grote veelheid van nuanceringen mogelijk zou maken , om ver

volgens tot een reductie van die veelheid tot een beperkt aantal hoofdken

merken over te gaan, welke dan betrokken worden op de evaluaties van de 

toehoorders. Deze werkwijze paste naar onze overtuiging beter η eei explo-

ratieve onderzoeksopzet, omdat zij meer ruimte openlaat voor het signaleren 

van relevante doch onvoorziene samenhangen in het prei-kmateriaal en met de 

interviewgegevens. Bovendien zou het streven om de hoofdkenmerken vast te 

¿tellen op basis van enigszins consistente clusters van gegevens, kunnen 

fungeren als een ingebouwde betrouwbaarheidstoets. 

De ,,6 in de observatie- en analyseformulieren onderscheiden aspecten zijn 

daarbij op uiteenlopende wijze vastgelegd; zowel exacte kwantificeringen, 

ordinale reeksen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, kwalitatieve 

dichotomieën als nominale reeksen zijn gebruikt. Aan deze variaties is de 

voorkeur gegeven boven een uniforme wijze van registreren (bij voorbáeld uit

sluitend dichotomieën of uitsluitend 5-punts ordinale schalen). Voor die 

voorkeur bestonden verschillende motieven. Een overweging was dat wij wilden 

vermijden van de beoordelaars m een aantal gevallen meer nuances te ver

langen dan zij redelijkerwijze konden geven. Voorts wilden wij bereiken 

dat in het bijzonder die categorieën van de gekozen kenmerken naar voren 

zouden komen die in de beleving van de toehoorders realiteitswaarde kunnen 
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ЬеЪЪеп. De u i t eerder onderzoek beschikbare gegevens over de beperkte per

ceptie en herinnering b i j de toehoorders gaf tot die overweging a l le aan

leiding. Wij hebben ons, met andere woorden, b i j het kiezen van de regi

stratiewijze in eerste instantie laten leiden door overwegingen van r e l e 

vantie en van mogelijkheid en w±j hebben willen vermijden het schema van 

kenmerken op voorhand en coûte que coûte in een keursl i j f van uniforme re 

g i s t r a t i e te dwingen. 

Pas nadat op deze wijze een geheel van op de aard van het gegeven afge

stemde, zinvolle r eg i s t r a t i e s verkregen was, zijn wij overgegaan tot het 

voor een kwantitatieve analyse noodzakelijke ' ge l i j k r i ch ten ' , reken-ng 

houdend met de frequenties waarmee de categorieën voorkwamen en gebruik 

makend van de ervaringen van de beoordelaars en van de eigen ondervindin

gen b i j een herhaalde kennisname van de voorlopige en definitieve formu

l ieren en van de preekteksten. 

Het ' ge l i j k r i ch ten ' hield in dat de kenmerken a l le de vorm zouden krijgen 

van schalen met een gelijk aantal klassen. Het schaalkarakter was nodig met 

het oog op de te berekenen corre la t ies ; het gelijke aantal klassen tenein

de de u i te inde l i jk te isoleren clusters te kunnen scoren volgens een conse

quent systeem. Vooral vanwege de preekkenmerken die in nominale reeksen 

zijn onderscheiden, maar ook omdat b i j het geringe aantal van 25 preken een 

grote d i f fe ren t ia t ie in categorieën niet erg zinvol was, is gekozen voor 

het dichotomiseren van kenmerken, dat wil zeggen, het voor elk kenmerk on

derscheiden van steeds twee categorieën . Voorzover daarbij categorieën 

van het oorspronkelijke analyseformulier zijn samengetrokken i s dat, behalve 

door rekening te houden met de frequenties, vooral gedaan op beredeneerde 

gronden. Waar deze werkwijze niet in aanmerking kwam, namelijk bi j enige 

reeksen van nominale categorieën zijn deze per subcategorie afzonderlijk ge-

dichotomiseerd. 
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Van het d ichotomiserend p roces van ' g e l i j k r i c h t e n ' z i j n 22 gegevens 

u i t g e s l o t e n , en wel omdat bepaalde k l a s sen m e t of zelden voorkwamen, 

omdat de onderscheiden categorie*én g e l e t op k l a a r b l i j k e l i j k e beoorde

l i n g s v e r s c h i l l e n b i j de b e o o r d e l a a r s t w i j f e l s opriepen aan de betrouw

baarhe id , omdat de kenmerken r eeds geheel of goeddeels lagen bes lo t en 

in andere kenmerken of omdat het a l op voorhand d u i d e l i j k was dat ze n^et 

t h u i s hoorden in de c l u s t e r a n a l y s e ( b i j voorbeeld he t a a n t a l toehoorders 

in de k e r k ) . U i t e i n d e l i j k r e s u l t e e r d e n u i t deze procedure 'j2 ged icho to -

miseerde gegevens d ie voor verdere ana lyse in aanmerking kwamen. Daar

over werd e e r s t één c o r r e l a t i e m a t n x berekend (Kendall Tau met c o r r e c t i e 

voor ' t i e s ' ) . C lus t e rana lyse volgens de ' e l emen ta ry l i n k a g e ' - methode 
14) van McQuitty op deze mat r ix van 92 gegevens r e s u l t e e r d e in n i e t min

der dan 17 blokken van v a r i a b e l e n . Deze methode l e idde e c h t e r n_et t o t 

aanvaardbare u i tkoms ten . De g roeper ing van v a r i a b e l e n in blokken as t e 

vaak inhoude l i jk o n d o o r z i c h t i g . K l a a r b l i j k e l i j k l i epen een a a л t a l in p r i n 

cipe onafhankel i jke c l u s t e r s door e l k a a r heen a l s gevolg van bepaalde 

( t o e v a l l i g e ) samenhangen, t e r w i j l a n d e r z i j d s h y p o t h e t i s c h b i j e l k a a r p a s 

sende v a r i a b e l e n t o t v e r s c h i l l e n d e c l u s t e r s b leken t e behoren. 

Deze aanpak b l e e k dus - over igens n a a r verwacht ing - n i e t s u c c e s v o l . 

Niet temin heef t een nadere analyse van deze g r o t e c o r r e l a t i e m a t n x ons in 

enkele geva l len op het spoor gezet van z i n v o l l e samenhangen die ons aan

l e i d i n g gaven de aanvanke l i jk gemaakte h y p o t h e t i s c h e v e r d e l i n g van de va

r i a b e l e n over een z e s t a l d imensies op enkele onderdelen t e h e r z i e n . 

Daarna i s de analyse v o o r t g e z e t op s t e e d s een d e e l van de v a r i a b e l e n . 

Deze tweede ronde, de bloksgewijze a n a l y s e , i s eveneens gebaseero. op de 

T a u - c o r r e l a t i e s van Kendall met c o r r e c t i e voor ' t i e s ' en op de ' e lementa-

r y - l m k a g e ' methode van c l u s t e r - a n a l y s e volgens McQuitty alsmede op b e r e 

kening van de B è t a - c o ë f f i c i ë n t e n volgens de methode van Holzinger en Har-
15) man 
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Bij het beslissen over de uiteindelijke samenstelling van de clusters heb

ben wij zoveel mogelijk de hoogte van de correlatiecoëfficiënten in het 

oog gehouden. Wij konden daarbij niet een gebruikelijke signifikantiedrem-

pel van 95 procent waarschijnlijkheid aanhouden. In dat geval ligt vanwe

ge het kleine aantal van 25 eenheden (=preken) de drempel tamelijk hoog, 

namelijk op .40. Aangezien deze waarde slechts zelden werd overschreden heb

ben wij als regel een lagere waarschijnlijkheidsgraad gehanteerd, namelijk 

85 procent, hetgeen neerkomt op een signifikantiedrempel van .30. In enkele 

gevallen echter werd deze drempel verlaagd tot .20, hetgeen overeenkomt met 

een waarschijnlijkheid van 2 op 3• 

De aanvankelijk complete blokken werden door uitzuivering van inconsistente 

elementen gereduceerd tot in zich genoegzaam samenhangende en inhoudelijk 

zinvolle clusters. 

Niet altijd leverde deze procedure een bevredigend resultaat op. In die ge

vallen j.s de vaststelling van de dimensies langs andere weg tot stand geko

men. Met name is dan gebruik gemaakt van de zogenaamde Likert-schaal 

Daarbij wordt opname van een variabele in de uiteindelijke dimensie afhanke

lijk gesteld van zijn correlatie met de totaalscore van de elementen (exclu

sief de betreffende variabele) op de dimensie. Met andere woorden, in die 

gevallen is de voorwaarde van een minimale samenhang van alle variabelen on

derling in het cluster vervangen door de voorwaarde van minimale samenhang 

("au = .30) van het betreffende gegeven met de score op het geheel van de 

overige kenmerken. 

In één geval, tenslotte, kon ondanks verschillende pogingen ook de Likert-

techniek niet tot aanvaardbare resultaten leiden. Voor die betreffende di

mensie hebben wij moeten afzien van het bepalen van de dimensies met behulp 

van statistische technieken en is een taxerende werkwijze gevolgd. In het 

tweede deel van deze bijlage wordt ook daarvan verslag gedaan. 
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2. Resultaten van de (cluster)analyse 
— — — — r ™ — — 

Deze paragraaf biedt een samenvattende beschrijving van de resultaten van 

de in tweede instant ie verrichte clusteranalyse op steeds een deel van de 

beschikbare kenmerken. Genomen werden telkens die kenmerken d.e WÍJ per hy

pothese en ook op grond van de verschuivingen waartoe de totaal-matrixana-

lyse in enkele gevallen aanleiding had gegeven, a l s indicat ief beschouwden 

voor een zestal dimensies die w.j in het kader van de analyse wilden hante

ren, te weten: 

1. Het bijbelse karakter van de preek 

¿. De mate waarin de menselijke en/of maatschappelijke s i t ua t i e , het Ъш-

nenwereldlijke, in de preek aandacht kri jgt 

3. De boodschap/kerngedachte van de preek 

4. Opbouw en vorm van de preek 

5. De ' t o o n ' van de preek 

6. De voordrachtswij ze van de predikant 

In het navolgende zullen wij deze dimensies aan de orde stellen. Teneinde 

de omvang van deze bijlage binnen de grenzen te houden, zullen daarbij de 

successieve en arbeidsintensieve tussenstadia waarlangs de respectieve 

clusteranalyses zijn voortgeschreden, slechts beknopt worden beschreven. 

/.1 Bijbels karakter 

In deze clusteranalyse ?,ijn de volgende kenmerken betrokken: 

1. de preek heeft een bijbelse grondslag. 

2. de betrokkenhejd op een bi jbeltekst i s sterk. 

3. de bedoeling van de bi jbeltekst wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht. 

4. het kerygna van de tekst wordx volledig behandeld. 

5. meer dan vijf maal tekstc i taten of uitdrukkelijke vermjzigen naar de 

b i jbe l teks t . 

6. de l e t t e r l i j k e tekst wordt uitvoeriger toegelicht. 

7. de ins te l l ing van de predikant ten opzichte van de bi jbel is practisch-

moraliserend. 
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8. de ins t e l l ing van de predikant ten opzichte van de bijbel i s b i jbe l s -

dogmatisch of h i s to r i sch-kr i t i sch . 

9. er is sprake van een tekstverwijzing in het begin van de preek. 

De clusteranalyse leverde het volgende resul taat op: 

1 2 3 4 5 
1. sterke betrokkenheid op de bi jbel tekst 

2. meer dan vijf citaten/verwijzingen 

3. l e t t e r l i j ke tekst ui tvoerig verduidelijkt 

4. bedoeling van de tekst duidelijk uitgedrukt 

5. het kerygna wordt volledig behandeld 

Item 5 correleert zwak met 4 en l i j k t a l s indicatie voor het bi jbels ka

rakter ook niet van fundamenteel belang. Bij de scoring van de preken is 

di t gegeven daarom buiten beschouwing gelaten. 

Het resul taat van de scoring van de preken op de kenmerken 1 tot en met 4 

ui t het c luster is a l s volgt: 

b i jbe ls karakter aantal preken 

n ie t b i jbe ls 10 

2 

4 

«/ 2 
sterk bi jbels 7 

25 

2.2 Mate van aandacht voor de menselijke/maatschappelijke s i tua t ie 

Voor deze dimensie werden aanvankelijk t ien gegevens benut, te weten: 

1. in de verhouding geloof-leven valt de nadruk op het l a a t s t e . 

2. de preek signaleert tegenstellingen tussen geloof en leven. 

1 

2 

3 

4 

5 
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3. structuurpriiicipe i s (onder meer): de menselijke s i t u a t i e - Gods woord 

in deze s i t u a t i e . 

4. de beschrijving van de ervaringswereld is uitvoerig. 

5. de ervaringswereld neemt een centrale posi t ie in . 

6. gemeten naar bepaalde termen heeft de preek een meer horizontaal karak-

t e r . ^ 

7· de preek schenkt aandacht aan actuel' gebeurtenissen. 

8. vergelijkingen en (voor)beelden worden ontleend aan het persoonlijke 

leven sbe re ik. 

9- vergelijkingen en (voor)beelden worden ontleend aan meer abstracte ge

bieden ( l i t e r a t u u r , geschiedenis e . d . ) . 

10.vergelijkingen en (voor)beelden worden ontleend aan de kerk, de gods

dienst, de Bijbel. 

Clusteranalyse had het volgende r e s u l t a a t : 

1 2 3 4 b 

1. uitvoerige beschrijving van de ervaringswereld 

2. de ervaringswereld staat centraal 

3. aandacht voor de actualiteit 

4. leven (niet het geloof) krijgt de nadruk 

5· structuurprincipe: menselijke situatie -Qods woord 

Aangezien het kenmerk over de accentuering van respectievelijk geloof en 

leven tevens in de dimensie 'boodschap' JS benut en aangezjen wij conta

minatie, dat wil zeggen, het oproepen van correlaties aoor het gebruik van 

een zelfde variabele in meerdere dimensies, wilden vermijden, hebben wij 

er de voorkeur aan gegeven dit kenmerk bij de scoring voor deze dimensie 

buiten beschouwing te laten. Bij de controle van de analyseformulieren 

bleek dit gegeven namelijk meer m termen van 'boodschap' dan ±n termen van 

de hoeveelheid aandacht voor het birmenwereldlijke jigedeeld te rijn. 

4 
• * \ 

.61 

.33 

• 56 

.34 s · 

.il 

.84 

N 

.ЗТ^ 

.37 

I 

2 > . 
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Scoring op de resterende vier items had het volgende resultaat: 

aandacht voor het hinnenwereldlijke aantal preken 

1. zwak 10 

5· sterk _4_ 

25 

2.3 De gerichtheid van de preek 

Het vas ts te l len van deze dimensie heeft ons voor aanzienlijke moeilijk

heden geplaatst . Bij het ontwerpen van de l i j s t van kenmerken was het de 

bedoeling u i t de clusteranalyse een indicat ie te verkrijgen voor de bood

schap van de preek in de zin van de gerichtheid van de kerngedachte. Be

oogd werd niet een verscheidenheid van kerngedachten a ls zodanig vast te 

s te l len , doch wel om ze te plaatsen onder een abstracte noemer: de ' d i e s 

sei t ige ' of ' jenseitige ' or iëntat ie van de boodschap. Wij zijn er n l . van 

uitgegeaa,., dat dit onderscheid voor de te onderzoeken preekbe oordel mg m 

de huidige godsdienstig-kerkelijke ontwikkelingen van grote betekenis zou 

kunnen zi jn. 

De clusteranalyse op een twint igta l gegevens die m dit verband van bete

kenis werden geacht, leverde echter niet de gewenste resultaten op. 

De aanvankelijk benutte gegevens waren de volgende: 

1. het onderwerp van de preek l ig t op het vlak van de geloofsleer. 

2. het onderwerp l ig t op het vlak van het kerkelijk leven, de godsdiensti

ge prakti jk, de vroomheid. 

3 . het onderwerp l ig t op het vlak van de menselijke s i tua t ie . 

A· de preek i s gericht op geloofskennis ' . 
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5. de preek IE gericht op herinnering aan pl ichten. 

6. de preek i s gericht op medeverantwoordelijkheid voor de wereld. 

7. de preek i s gericht op het geven van steun voor het leven. 

6. de preek i s gericht op bekering en vergeving van de zonden. 

9. het weten/de kennis dient veranderd te worden. 

10.de mentali tei t dient veranderd te worden. 

11.het handelen, de prakti jk dient veranderd te worden. 
19) 12.primair wordt het weten aangesproken . 

13.primair wordt de mentali tei t aangesproken. 

14.primair wordt het handelen aangesproken. 

15.aanbevolen heilsmiddel: gehoorzaamheid aan God, rechtzinnigheid in de 

leer, trouw aan Gods Woord (de Bi jbe l ) . 

l6.aanbevolen heilsmiddel: godsdienstige prakti jk (kerksheid, bidden, sa

cramenten, devot iona l i t e i t ) . 

17-aanbevolen heilsmiddel: een chr is te l i jke mentali tei t in het leven van 

al le dag. 

18.aanbevolen heilsmiddel: medemenselijkheid in het leven van a l le dag. 

19.de boodschap is radicaal (vergt onvoorwaardelijke en consequente instem

ming en/of inze t ) . 

20.Godsbeeld: God i s l iefde, troost , vreugde. 

Uit de analyse kwamen een dr ie ta l c lusters naar voren. Bij ui ts lui tende 

vermelding van Tau-correlaties van .30 en hoger (met één uitzondering) 

onstaat het volgende beeld. 

http://10.de
http://19.de
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1. thema: geloofsleer 

2. doel: geloofskennis 

3. weten wordt aangesproken 

4. thema: menselijke s i tuat ie 

5· het weten veranderen 

6. doel: herinnering aan plichten 

7. heilsmiddel: medemenselijkheid 

8. doel: levenshulp 

9. het handelen veranderen 

10.God i s liefde 

geloofs
kennis 

1 2 3 

.біХ. 
•45 .31 \ 

medemenselijk
heid 

4 5 6 ? 

- . і б 4 ^ 

.41 - . 4 0 ^ 

.34 -.44 . 4 9 \ 

levenshulp 

8 9 10 

4 

- 7 5 N . 

.56 - З ^ х 

De drie c lusters zijn achtereenvolgens benoemd a l s 'geloofskennis' (1 tot 

en met 3), 'medemenselijkheid' (4 tot en met 7) en ' levenshulp 1 (8 tot en 

met 10). Aan de hand van een combinatie van de scoring op de clusters ge

loofskennis en medemenselijkheid i s daarna getracht de preken te typeren 

naar de dimensie jense i t ig - d iesse i t ig . Inhoudelijk leken ons die c lusters 

daartoe geschikt. Het bleek echter dat 13 van de 25 preken op die manier 

een gemengd karakter vertoonden; twee waren duidelijk jensei t ig (geloofs

leer) en 10 overwegend gericht op het ' D i e s s e i t s ' . Van de 13 preken van 

het gemengde type bleken er n ie t minder dan acht evenwel op beide c lusters 

laag te scoren, en dat ging voor slechts vier van deze acht gepaard met 

een hogere score op het cluster levenshulp. Deze constatering deed ons 

twijfelen aan de bruikbaarheid van de c lusters voor de constructie van de 

dimensie jense i t ig-diesse i t ig . Teneinde opheldering te krijgen zijn de pre

ken a l le nogmaals doorgenomen en werd een kwalitatieve taxatie gemaakt van 

de jenseit ige of diessei t ige gerichtheid. Deze taxat ie werd vergeleken met 

de uitkomsten van de eerder gevolgde werkwijze. Daarbij moest worden vast

gesteld dat zich niet te verwaarlozen verschillen m de uitkomsten voor

deden. De onderstaande tabel geeft daarvan een beeld. 
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i n d e l i n g op grond van k w a l i t a t i e v e beoorde l ing 

typen op b a s i s s t e r k j e n s e i t i g d i e s s e i t i g s t e r k t o t a a l 
van de c l u s t e r - j e n s e i t i g d i e s s e i t i g 
analyse 

medemenseli jkheid - 3 3 4 10 

gemengd 4 8 1 - 13 

ge loofskennis 2 - 2 

t o t a a l 6 11 4 4 25 

Tau = - . 6 3 

Vooral de combina t ies m e d e m e n s e l i j k h e i d / j e n s e i t i g (3 preken) en gemengd/ 

s t e r k j e n s e i t i g (4 preken) z i j n i n c o n s i s t e n t , a l s beide inde l ingen i n d i 

c a t i e f moeten z i j n voor eenzel fde d imens ie . Daarom hebben wi j e r de voor

keur aan gegeven de k w a l i t a t i e v e beoorde l ing t e gebruiken a l s g ronds lag 

voor de i n d e l i n g op de dimensie j e n s e i t i g - d i e s s e i t i g , nadat ook een p o 

ging een L i k e r t s c h a a l t e cons t rue ren - waarbi j u i tgegeaan werd van een 

a a n t a l daa r toe b l i j k e n s de c o r r e l a t i e m a t n x w e l l i c h t in aanmerking komen

de kenmerken - geen aanvaardbaar r e s u l t a a t had opge leverd . 

Voor he t g e d e e l t e l i j k mislukken van de k w a n t i t a t i e v e methode m d i t geval 

z i j n naa r onze mening twee oorzaken aan t e wi j zen . Ten e e r s t e b e s t r i j k e n 

de in de c l u s t e r a n a l y s e betrokken kenmerken n i e t genoegzaam het geheel van 

de voor de dimensie j e n s e i t i g - d i e s s e i t i g r e l e v a n t e a s p e c t e n . In het b i j 

zonder moet worden v a s t g e s t e l d dat he t accent t e zeer op de thematische 

aspecten van de preken i s gelegd die a l s zodanig n i e t noodzakel i jK p a r a l 

l e l lopen met de g e r i c h t h e i d daarvan. Dat b l i j k t onder meer u i t de Tau-

c o r r e l a t i e t u s sen de v i e r l angs k w a l i t a t i e v e weg onderscheiden typen van 

ger ch the id en he t kenmerk accen tue r ing van geloof en /o f leven, die met 

.69 n i e t p e r f e c t i s , en v o o r t s u i t de Tau -coë f f i c i ën t voor de r e l a t i e tussen de 

v i e r typen van g e r i c h t h e i d en de schaal van aandacht voor het b .nnenwereld-

l i j k e (dimensie l ) , d ie .50 bed raag t . Ten tweede hebben r e l a t i e f veel van 
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de aan de clusteranalyse voor deze dimensie ten grondslag gelegde kenmer

ken in hoge mate een afhankelijk karakter, dat wil zeggen, ze zijn eerder 

als niet van toepassing gecodeerd indien andere kenmerken meer recht de

den aan de preek. Het gevolg is geweest dat 8 van de 13 preken laag 

scoorden op zowel het cluster geloofskennis als het cluster medemense

lijkheid. 

Voor de dimensie jenseitig - diesseitig heeft dus de kwantitatieve metho

de niet tot optimale resultaten geleid en derhalve hebhen wij onze toe

vlucht genomen tot een kwalitatieve benadering. Daarbij biedt de samen

hang tussen de uitkomsten volgens beide methoden enige ondersteuning van 
20) 

de betrouwbaarheid van de laatstgenoemde 

Bij de kwalitatieve methode is als volgt te werk gegaan. Elke preek werd 

nogmaals zorgvuldig getest op elementen die verwezen naar de dimensie 

jenseitige-diesseitige gerichtheid. Vervolgens werd het analyseformu

lier van de betreffende preek doorgenomen, waarbij in het bijzonder werd 

gelet op gegevens inzake het onderwerp, de boodschap, de mate van aan

dacht voor en de gerichtheid op verandering van het weten, de mentaliteit 

en het handelen, de gesuggereerde heilsmiddelen en de verhouding tussen 

geloof en leven, inclusief de signalering van een tegenstelling tussen 

ν j 21) 
beide 

Bij de indeling hebben wij vier typen onderscheiden: 

type omschrijving aantal preken 

1. sterk jenseitig overwegend gericht op ge-

loofsweten, God, de leer, 

de Schrift, de bovenna- 6 
tuurlijke bestemming, de 

kerk. Het transcendente 

overheerst. 

2. jenseitig idem als 1, doch in zwak

kere mate. Gemengd met 
diesseitige gerichtheid, 
doch de jenseitige domineert. 
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гуое omschrijving aantal preken 

3. diesbeitij idem als 4| doch m zwak
kere mate. Gemengd met 
jenseitige gerichtheid, 4 
doch de diesseitige do
mineert. 

4. sterk diesseitig overwegend gericht op het 
binnenwereldlijke, op het 
handelen in deze wereld, 
op de leefsituatie of het 
maatschappelijk gebeuren. 
Impliciet of expliciet 
wordt gestreefd naar een 
synthese tussen het trans
cendente en het ondermaanse, 
waarbij het diesseitige in 
?ijn eigen naarde en bete
kenis wordt bevestigd en 
verhelderd. 

Het hier aangebrachte onderscheid tussen jenseitig en diesseitig ver

dient nog enige toelichting. Het mag namelijk niet zonder meer worden op

gevat ale een gradueel verschil in de mate waarin het bovennatuurlijke en 

het 'natuurlijke' in de preek aandacht krijgen. Daarop heeft de eerder 

besoroken dimensie 'mate van aandacht voor het binnenwereldlijke' betrek

king. Evenmin is bedoeld dat de diesseitige gerichtheid, m tegenstelling 

tot de jenseitige, aan het binnenwereldlijke een principieel primaat 

toekent. De zaak ligt veeleer air. volgt. De jenseitige optiek beperkt 

zich tot het benadrukken van de bovennatuurlijke bestemming van de mens 

in termen van geloofsleer, tot het benadrukken van God als begin en ein

de van alles, van de Schrift als de enige en onverbiddelijke wegwijzer 

naar die transcendente bestemming, van de kerk als het aangewezen insti

tuut dat deze wegwijzer beheert en er geëigende kaders voor schept. Voor

zover het ondermaanse ter sprake komt plaatst de jenseitige preek het 

Jitdrukkelijk in een ondergeschikte verhouding tot God en godsdienst. 

Het menselijke bestaan en de samenleving zijn dan de wegen waarlangs deze 

bestemming moet worden verwezenlijkt en ontlenen hun betekenis slechts 

aan de functie die zij daarvoor vervullen. De diesseitige optiek daaren-
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tegeiii zoekt meer of minder nadrukkelijk naar een overbruggen van de af

standelijkheid tussen geloof en leven, God en wereld, tussen kerk en sa

menleving. Dit gebeurt door expliciet in te gaan op de concrete en actu

ele leefsituatie en/of maatschappelijke verschijnselen en te zoeken naar 

een zingeving daaraan vanuit evangelische waarden. Daarbij worden die 

transcendente waarden niet geformuleerd in abstracte en starre termen 

van wet, dogma, leer, plicht, maar er woT-dt gezocht naar een actualisering 

van de evangelische grondgedachten in het hedendaagse bestaan. 

Deze omschrijvingen zijn generaliserende benaderingen van ideaaltypische 

extremen die in het feitelijke preekaanbod m verschillende varianten 

voorkomen. Om die reden hebben wij een viertal empirische gradaties on

derscheiden. 

2.4 Opbouw en vorm van de preek 

Voor deze dimensie zijn 17 kenmerken gebruikt, te weten: 

1. de kerngedachte wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht. 

2. de preek wekt de indruk van een sterk gesloten geheel. 

3. in de preek is een geleding herkenbaar. 

4· de denkbeweging is overwegend logisch. 

5· de doelstelling van de preek is duidelijk uitgesproken. 

6. de preek houdt zich aan het uitgesproken doel. 

7. het thema wordt grondig - genuanceerd, diepgaand, veelzijdig - be

handeld. 

8. de gegeven oplossingen en/of aanwijzingen zijn van algemene, globale 

aard. 

9· de preek vertrekt vanuit de binnenwereldlijke situatie. 

10. de wezenlijke uitspraken over wat met g ed is ('falsch') staan niet in 

het eerste deel van de preek. 

11. uitspraken over wat juist is ('richtig') overtreffen die over wat on

juist (' falsch ') is. 

12. er worden veel vergelijkingen en (voor)beelden gebruikt. 

13. de gebruikte vergelijkingen en (voor)beelden hebben een duidelijk ver

helderende functie. 
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14. bepaalde kwesties worden als een probleem naar voren gebracht. 

15« de naar voren gebrachte problemen worden bij de toehoorder als be

kend verondersteld. 

16. de schildering van het probleem is uitvoerig. 

17· de oplossing van het probleem wordt uitvoerig behandeld. 

Clusteranalyse leverde vier clusters op, waarvan er drie inhoudelijk niet 
22) 

erg zinvol waren , Bovendien waren deze clusters onderling bepaald niet 

onafhankelijk; elementen uit elk van de clusters correleerden matig tot 

sterk met elementen uit alle andere clusters. 

Een vierde cluster, daarentegen, bood meer perspectief en was als volgt 

samengesteld. 

1 2 3 4 5 

1. logische denkbeweging 

2. sterk gesloten geheel 

3. uitspraken over "richting" 
overheeisen 

4· preekbedoeling duidelijk 
uitgesproken 

5. geleding is herkenbaar 

Item J van dit cluster achten wij inhoudelijk niet ¿o zinvol. Daarente

gen ontbrak het belangrijke gegeven 'kerngedachte duidelijk tot uitdruk

king gebracht '. Toepassing van de Likert-techniek bevestigde onze ver

wachting dat dit laatste gegeven toch een plaats verdiende in het cluster, 
23) zeker na eliminatie van item 3 

De Tau-coëfficiënt volgens Kendall van elk van de elementen uit het nieuwe 

cluster met de totaalscores op het cluster exclusief de gerelateerde va-
24) 

nabele waren: 
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1. 

2. 

з. 
4. 

5. 
б. 

met 

\ 
zeer 

helder 

/ 
helder 

kerngedachte komt duidelijk naar voren .42 

geleding herkenbaar .54 

de preek vormt een sterk gesloten geheel .38 

de preekbedoeling is duidelijk uitgesproken .61 

overwegend logische denkbeweging .49 

De aldus gevonden dimensie hebben wij bestempeld als 'helderheid'. De 

verdeling van de preken over de scoreklassen is als volgt. 

3 

б 

4 

б 

3 

3 

25 

2.5 'Toon' van de preek 

Tot de factoren die in de commonicatietheone en vanuit de vó6r-weten-

schappelijke ervaring als belangrijk worden beschouwd voor de reactie van 

de 'ontvanger', behoort ook een dimensie die zou kunnen worden omschreven 

als de wijze waarop de 'zender' zijn boodschap aansprekelijk maakt voor 

het publiek door tegemoet te komen aan algemeen menselijke behoeften. 

Deze bestaan in verlangen naar respectering van de menselijke waardig

heid, zekerheden, hoop, vriendelijkheid en dergelijke. Wij hebben onder 

deze noemer, voorlopig aangeduid als aspecten die verwijzen naar de 

'toon' van de preek, een reeks кепліегкеп bijeengebracht, teneinde daaruit 

één of eventueel meer dimensies van deze aansprekelijkheid te bepalen. 

Het betreft de volgende kenmerken: 

1. de preek is meer uitnodigend dan eisend. 

2. het klimaat van de preek is meer nuchter dan gevoelvol. 
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3. meer geruststellend dan verontrustend. 

4- meer aan de persoon appellerend dan rationeel-belerend. 

5· meer terughoudend dan agressief. 

6. meer democratisch dan autoritair. 

7. de predikant spreekt op gezag van de rede/het verstand. 

8. de predikant beroept zich op zijn charismatische gezag. 

9. de predikant spreekt vanuit zijn ambtelijk gezag (functioneel). 

10. de predikant spreekt zich uit over zijn persoonlijke geloofsbeleving. 

11. de toehoorders worden aangesproken met het collectieve 'wij '. 

12. de toehoorders worden benaderd als onvolkomen christenen. 

13. de karakterisering van de samenleving is niet afwijzend. 

14. het maatschappijbeeld is met pessimistisch. 

15· het mensbeeld is niet pessimistisch. 

De clusteranalyse leverde een viertal, elkaar gedeeltelijk overlappende, 

clusters op. Een ervan bestaat slechts uit twee kenmerken (met-pessimis-

tisch maatschappijbeeld en nuchter klimaat), waarvan het eerstgenoemde 

element tevens behoort tot een ander. Bovendien is het ook inhoudelijk 

met doorzichtig. 

Het meest eenzinmg is het volgende cluster. 

1. als onvolkomen christenen 
aangesproken 

2. geruststellend/met veront 
rustend 

3. uitnodigend 

4. karakterisering van de sa
menleving met afwijzend 

5· mensbeeld met pessimis
tisch 

Dit cluster verwijst naar een positieve instelling van de predikant ten 

opzichte van zijn gehoor. Alleen het item 'als onvolkomen christenen aan-
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^эзргэкеп ' is voor de scoring buiten beschouwing gelaten, omdat het tevenr; 

n̂ oen andere reeks bleek te passen en omdat het in dit cluster duidelijk 

hft zwaKste element was. 

ie -uwee overige clusters егчог.еп ener·'-:
1 ;dr verbantschap op een aantal un-

c.rd-jlen en bevatten anderzijeiî еіефрпіеп die niet goed разеел τ- htt(.-Ρtu ¿Ρ 

ueide gemeenschappelijk hebben, namelijk een dimensie die verwijst naar 

solidariteit, partnerschap en persoonlijke, begripvolle: benadennij. ien-

einde deze dimensie, die wij ал belang achten voor onze analyse, +e kun

nen hanteren, is vervolgens de Likert-techniek toegepast. Daarbij гг. behal

ve het uit het cluster 'positieve instelling' verwijderde кепліегк ook nog 

betrokken het kenmerk 'Jod ιε liefde', dat bij de bepaling van de dimensie 

boodschap uiteindelijk buiten beschouwing is gebleven en dat blijkens de 

analyse van de totaal-matni op alle kenmerken ook hier op zijn plaats 

leek. 

Het aldus na uitzuivering van inconsistente elementen gevonden blok van 

kenmerken hebben wij benoemd ale 'humaniteit '. De Tau-correlaties van elk 

der kenmerken met de totaalscore (exclusief de bijdrage van het betreffen

de kenmerk aan de totaalscore) zijn de volgende: 

aan de persoon appellerend .62 

democratisch .25 

God is liefde .62 

toehoorders aangesproken als 

onvolkomen christenen .40 

ordikant spreekt zich uit over 

zijn persoonlijke geloofsbele

ving .46 

De verdeling van de preken over de acores voor de beide gevonden dimen-

üias, tenslotte, is ais volfft. 
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1. minder 

2. 

з. 
* · > f 
5. meer 

posit leve inst 

б 

1 

2 

7 

9 

25 

ell ing 

1. 

2. 

з. 
4. 

5. 

6. 

minder 

Φ 
meer 

humaniteit 

10 

5 

3 

3 

4 

0 

25 

2.6 Voordracht 

Een twaalftal kenmerken is gerangschikt onder het hoofd voordracht. Het 

gaat hier om gegevens die van voordrachttechmsche aard zijn, te weten: 

1. het oordeel van de beoordelaars over de voordracht is positief. 

2. de predikant formuleert vloeiend. 

3. het spreektempo is vlot. 

4· de stemmodulatie is variërend. 

5. de predikant kijkt niet dikwijls op zijn papier. 

6. de predikant kijkt zijn gehoor voortdurend aan. 

7. de zinnen zijn overwegend kort. 

Θ. de predikant gesticuleert veel en variërend. 

9. het woordgebruik is niet gebrekkig, noch gewild modern of gewild volks. 

10. de mimiek is overwegend ernstig. 

11. de stemhoogte is niet hoog en niet laag. 

12. de beeldende kracht van het gesprokene is sterk. 

Clusteranalyse leverde geen bruikbare resultaten op. Daarom is met behulp 

van de Likert-techmek een poging gedaan een zinvolle dimensie vast te 

stellen, uitgaande mede van de correlatieco"fficiënten tussen de kenmerken. 

De na uitzuivering van inconsistente elementen verkregen reeks en de bij

behorende Tau-correlaties met de totaalscore (wederom onder uitsluiting 

van de bijdrage van het betreffende kenmerk van de totaalscore) zijn de 

volgende: 
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vlot Gproekterapo 

vloeiende formulering 

wifiselende stemmoduiatie 

veel en gevarieerde ^enticulatie 

het oordeel van de beonrdelaart> 
over de voordraoht зэ positief 

De verdeling van de preken over de scores is: 

1. voordracht zwak 

2. 

3. 

4. 

5-
6. voordracht eterk 

2.7 Introductie-cotifrontatie 

In de aldiio verrichte b]oksgewi;7e inhoudsanalyse zijn enige gegevens 

niet betrokken, omdat ze daarin logischerwijze geen zinvolle plaats in

namen, zoals de duur van de preek. Een ander gegeven dat m dit verband 

2b) 
genoemd moet worden, іэ ontleend aan de preektypologie van Straver . 

De door Straver beschreven ideaaltypen sijn gebaseerd op de verhouding 

tussen meiibclijke situatie en godsdienptige waarden ïoals ¿ie in het door 

hem geanalyseerde preekmateriaal naar voren komt. De typen zijn geordend 

volgens de mate waarin en de wijze waarop menselijke situatie en reli

gieuze waarden onderling dialogeren en geïntegreerd zijn. Zij lopen in 

grove trekken parallel aan de godsdienstige- en kerkelijke ontwikkeling 

van de laatste +_ 50 jaar. De typologie biedt een genoegzaam relevant ge

zichtspunt om haar ook voor ons preekmateriaal te gebruiken. Het feit dat 

de door Straver onderscheiden typen, in hun kerkhistorische ontwikkeling 

geordend, bepaald çqen lineaire samenhang "r'Okcn te vertonen met een po-

• 33. 

.42 

• 31 

• 45 

2 

9 

5 

5 

2 

2 

-eb 
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sitieve reactie van de toehoorders was daarbij reden te meer om de opge

stelde typologie nog eens op haar bruikbaarheid te toetsen. Echter, bij 

het hanteren van de typologie bleken alle 25 preken in meerdere of minde-

re mate trekken te vertonen van tenminste twee van de negen typen 

Deelt men ze evenwel in naar hun meest dominante trekken, dan verschijnt 
27) 

het volgende beeld : 

1. Godsdienstige inwijding (introductie): eenzijdig invoeren 10 

m het bovennatuurlijke 

2. Harde leer (Intransigentie): terugkeer tot de harde waar

heid van Gods woord -

3. Groepstoebehoren (Institutionalisme): bevestiging van de 

¿roepswaarden 4 

4. Daadwerkelijk chnstendoTi (Praktijk): opwekking tot 

christelijk handelen 5 

5. Geestelijke beleving (Spiritualiteit): opwekking tot het 

schone en edele in de godsdienst -

6. Terug naar de bronnen: integratie van oude waarheden ei 

het eigen leven 2 

7. Moderne tijd: oude waarheden in nieuwe taal betrekken 

op een nieuwe tijd 1 

6. Confrontatie: zoeken naar nieuwe oplossingen voor nieuwe 

vragen 1 

9· Herkenning: zoeken naar een zinvol perspectief in de be-

•tianswerkelijkheid van nu vanuit het leven en spreken 

van Christus 2 

25 

Cere verde1 m ; i·- voo^ ее. klejn aantal preien 'in 25 erg genuanceerd. 

?о іл
д
іеп lever-'e ie .ndeling van de preken, zoals ^ezegJ, moeilijkhe

den oc. Derhalve is besloten tot samentrekkingen. Daarbij werd eerst een 

tweedeling gemaakt in preken met een introductiekarakter en preken met 

een ccnfrontatiekarakter. Deze twee termen duiden naar onze smaak het 
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beste de dimensie aan waarop de typologie van Straver is gebaseerd. Bin

nen het confrontatietype hebben wij vervolgens een gradueel onderscheid 

gemaakt m sterker en zwakker. Verder werd rekening gehouden met de 

meervoudigheid van leesten waarop de preken waren geschoeid. Preken 

die (vrijwel) uitsluitend tot de typen 1 tot en met 6 behoorden, zijn nu 

als mtroductiepreken beschouwd; preken met een duidelijk gemengd karak

ter als zwakke confrontatiepreken en de overige als sterkere confronta-

tiepreken (achtereenvolgens 16, 6 en 3 preken). 

3. Enige kenmerken in onderlinge samenhang 

De 25 preken zijn m het voorgaande naar een achttal dimensies ingedeeld. 

Daarvan zijn er drie, te weten de mate van aandacht voor het binnenwereld-

lijke, de jenseitige of diesseitige gerichtheid en het introducerend of 

confronterend karakter, die op inhoudelijke gronden een zekere samen

hang zouden moeten vertonen. Voor de overige vijf behoeft dit niet per se 

te worden verwacht. Zij kunnen onderling en met de drie eerstgenoemde op 

uiteenlopende wijze samengaan. De acht dimensies geven dan ook inhoude

lijk geen aanleiding om er vast omlijnde, empirische en voor de hand lig

gende typen uit te destilleren. Het overz-tcht in paragraaf 4 van deze bijlage 

toont dat ook aan. Nagenoeg elke preek blijkt een unieke combinatie van 

de desbetreffende kenmerken te vormen. Voorzover zich toch zekere samen

hangen voordoen, moeten deze — afgezien van die tussen de zojuist genoem

de drie - vooralsnog worden beschouwd als een uitvloeisel van de omstan

digheid, dat de inhoud&analvse betrekking heeft op een relatief willekeu

rige en kleine selectie van preken. 

Het bestaan van dergelijke, op zichzelf niet 'noodzakelijke' samenhangen 

heeft echter wel consequenties voor de analyse van de relatie tussen 

preekaanbod en preekwaardenng als het gaat om het belang van de onder

scheiden kenmerken voor die waardering te isoleren. Om die reden presente

ren wij hier een overzicht van de r-correlaties (Pearson) voor de acht 

kenmerken alsmede voor enige andere preekeigenschappen die niet in deze 

acht schalen vervat liggen. 



CORRELATItMATRIX (PEARSON-г) VOOR ENIGE PREEKKENMERKEN EN DE GEMIDDELDE WAARDERING PER PREEK 27) 

10 11 12 13 

1. Ijijbels karakter (zwak—»sterk) 

2. aandacht voor het birmenwereld-

lijke (zwak —>sterk) 

3· gerichtheid (jenseitig - dien-

seitig) 

4· opbouw (niet helder » zeer hel

der) 

5· positieve instelling 

(zwakker — , sterker) 

6. humaniteit 

(zwakker —-•> sterker) 

7. voordracht (zwak—>sterk) 

8. introducerend - confronterend 

(driedeling op basis van Stra-

ver) 

9· duur van de preek 

(kort .—^langer) 

10. leeftijd van de predikant 

(jong -—,oud) 

11. ainbtsduur predikant in de pa

rochie (kort — > lang) 

12. diesseitig of jenseitig preek-

begin 

13· gemiddelde waardering van de 

preek (hoog .laag) 

4 
\ 
.08 

-.18 

.02 

• 39 

•30 

.20 

-.11 

- 2 9 

-.08 

-.22 

.2? 

-.55 

\ 

\ 

• 55 

.04 

-•34 

.48 

• 57 

.63 

.04 

-.01 

-.11 

-.62 

-.33 

\ 
\ 

.26 

-23 

• 33 

.34 

• 53 

-.05 

-.06 

-.10 

-.54 

-.09 

\ 
\ 

-23 

.05 

-.09 

.03 

-.07 

.11 

.25 

-.43 

.06 

\ 
\ 

-.09 

-.15 

-.14 

-34 

-05 

-.14 

.43 

-.09 

\ ^ 

.2Λ 

• 33 

-.25 

-38 

-.13 

- 3 9 

-•30 

. 

.37 

.08 

.31 

.08 

-.13 

-.62 

4 
.00 

-17 

-.ιγ -

-.51 -

-.24 

.00 

.14 

.12 

.04 

ч х 

.72 \ 

4 

.21 .11 ^. 

-.25 -.06 .04 

\ 
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Uit deze matrix verdienen de volgende punten vermelding: 

- de kenmerken 2, 3 en 8 hangen inderdaad vrij sterk samen; 

- sterker bijbelse preken tenderen naar een betere voordracht, een grote

re humaniteit en een positievere 'toon'; 

- preken met een meer binnenwereldlijk karakter (kenmerken 2, 3 en 8) 

zijn meer humanitair, vertonen een betere voordracht en beginnen meer 

diesseitig; 

- ook preken met een heldere opbouw beginnen meer diesseitig; 

- oudere predikanten hebben een betere voordracht, maar preken minder hu

manitair, hoewel - en dit is opmerkelijk - met minder binnenwereldlijk 

dan jongere predikanten; 

- tenslotte: de gemiddelde waardering per preek is hoger voor bijbelse 

preken, preken met meer aandacht voor het binnenwereldlijke, bij preken 

met een meer humanitaire 'toon' en een betere voordracht, bij preken 

met een confrontatiekarakter en voor preken door oudere predikanten . 

4. De preken afzonderlijk 

In paragraaf 5 van het eerste hoofdstuk is toegelicht waarom deze explo

ratie van de preek niet de weg volgt van de casuïstische analyse, dat wil 

zeggen, waarom de relatie tussen preekaanbod en preekbeoordeling niet 

wordt onderzocht aan de hand van de steeds wisselende combinatie van een 

aantal kenmerken voor elk van de preken afzonderlijk. Onder meer is daar 

gewezen op de beperkte mogelijkheden om langs een dergelijke weg de rela

tieve betekenis van de verschillende kenmerken en factoren op eer be

trouwbare wijze te bepalen. 

Wij willen de lezer graag in de gelegenheid stellen deze opvatting te ve

rifiëren en besluiten daarom deze bijlage met een overzicht waarin per 

preek de karakteristieken daarvan worden vermeld, naast gegevens over de 

samenstelling van het ondervraagde publiek en over zijn preekbeoordeling. 

Wie deze gegevens per preek aandachtig beziet, zal vaststellen, dat de 

verschillen in gemiddelde waardering - volgens welk gegeven de preken m 

het overzicht zijn gerangschikt - niet eenvoudig begrepen kunnen worden 

uit het wisselende syndroom van kenmerken alleen, terwijl ook het verdis-
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conterei! van de gegevens over de samenstelling van het ondervraagde pu

bliek de onduidelijkheden in de relatie tussen preekkenmerken en preekbe-

oordeling niet zonder meer opheft. Anderzijds is het bepaald onjuist te 

menen dat deze casuïstische aanpak, wanneer men althans de preken onder

ling vergelijkt, niet op enige belangrijke relaties zou kunnen attenderen. 

Zo blijkt uit het overzicht dat bij lager gewaardeerde preken de vooi^ 

dracht als regel zwakker is. Ook krijgt men bij voorbeeld de stellige in

druk dat de naar verhouding zeer hoge waardering voor preek nr. 2, die 

zich naar haar kenmerken bepaald in ongunstige z m onderscheidt van preek 

nr. 1, verklaard moet worden uit de sterk traditionele kerkelijke bin

ding van het toehoorderspubliek. 

Wij hebben ons door deze en andere constateringen op grond van dit over

zicht alsmede door de verkregen kennis uit het herhaaldelijk doornemen 

van de preekteksten mede laten leiden bij het opstellen van de analyse-

opzet. In zoverre heeit dit overzicht ook gebruikswaarde gehad voor de 

kwantitatieve analyse, waaraan wij voor dit onderzoek de voorkeur hebben 

gegeven. 
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bijlage 3 

dVEHZICHT VAN ENIGE KENNERKEN EN VAN ENIGE GEGEVENS VAN DE ONDERVRAAGDE 
TOEUPORDERS VOOR ELK VAN DE 25 PREKEN 

Toelichting bij het schémas 

- agrarisch platteland t/m 6 = zeer grote stad. 

> minder dan 30 procent katholiek t/m 4 = 80 procent en meer. 

• 1 6 - 2 5 jaar t/m 6 = 65 jaar en ouder. 

• lagere school t/m 5 = hogeschool/universiteit. 

» hoger milieu t/m 5 = ongeschoolde arbeidere. 

= niet hijbels t/m 5 » sterk bijbels. 

• zwak t/m 5 - sterk. 

• sterk jenseitig t/m 4 = sterk diesseitig. 

- niet helder t/m б - zeer helder. 

• zwak positief t/m б = sterk positief. 

• zwak t/m б = sterk. 

• zwak t/m б - sterk. 

• introáucereiUv.t/m 3 •• sterk confronterend. 

m minder dan 10 minuten t/m 5 » 25 minuten en langer· 

» beneden 35 jaar t/m 4 = 55 jaar en ouder. 

- zeer kort t/m 6 = 10 jaar en langer. 

» geheel t/m 3 - nauwelijks. 

•.'.zeer goed t/m 6 = geheel niet. 

• zeer goed t/m 5 = slecht. 
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Hoten Ъі.і bijlage Ί 

1) Б. Вегеі оп, Content analysis in communication research, o.e. 

2) B. Boreison, Idem, biz. 17· 

3) Die bezwaren zijn onder meer verwoord door A. von Cicourel, A.L. George 

en Ξ. Kracauer (zie het literatuuroverzicht). 

4) Voorzover het onderzoeken over de verkondiging betreft hanteren zowel 

Von Bissing, Broeokaert, Burgalassi, Turner, Straver, als Schwab en 

Tausch op een enkele uitzondering na (bijvoorbeeld de duur van de preek) 

alleen ordinale aanduidingen of dichtomieSn van kwalitatieve aepeoten. 

5) De wijze waarop de onderzoekers op dit terrein het vraagstuk van de 

betrowbaarheid hebben behandeld, is nogal verschillend van kwaliteit 

en methode. 

Von Biasing bepaalt zelf voor 270 preken of ze tot bepaalde punten van 

kritiek aanleiding geven. Daarnaast zijn 44 andere preken door steeds 

twee studenten op dezelfde kritiekpunten geanalyseerd; zij deden dit eerst 7 

afzonderlijk en daarna werden de individuele uitkomsten voor elke 

preek doorgesproken. De wijze waarop bij verschil van aeaing werd 

gehandeld, wordt door Von Bissing niet vernield. 

Broeckaert heeft vrij veel aandacht besteed aan de representativiteit 

van de door hem geanalyseerde 'sermoenboeken', doch de door hem ge

bruikte methode van inhoudsanalyse is nauwelijks systematisch te noemen 

en bestaat uit uitsluitend door de auteur uit het preekmateriaal 

getrokken conclusies over de sociale opvattingen van de 19 uciuwse 

predikatie, voorzien van illustratieve citaten. Se betrowbaarheids-

vraag wordt sunnier behandeld, onder meer met een beroep op het 

vertrouwen van de wetenschapemensen in elkaars objectiviteit 

(o.e., blz. 85)· 
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Burgalassi hanteert vijf schalen die door 3 beoordelaars worden 

gehanteerd en waarop vervolgens gemiddelden zijn berekend. 

Turner baseert zijn conclusies over de preken op observatie van steeds 

één waarnemer per preek en OD een door hemzelf verrichte analyse van 

de preekteksten. 

Straver heeft 12 preekkenmerken vastgesteld op basis van de overeen

stemmende categoriekeuzen van steeds twee beoordelaars per preek. De 

niet overeenstemmende keuzen heeft hij bij zijn analyse buiten be

schouwing gelaten, hetgeen tot gevolg had dat voor drie kenmerken het 

aantal ingedeelde preken beneden de 50% ligtj te weten voor het kenmerk 

'levensgebieden' 45i voor 'leefknngen' 42 en voor 'opname ervaring' 

35$ (zie blz. 121-125 van zijn stadie). 

Schwab en Tausch hebben van de hier genoemde onderzoekers het meeste 

gedaan ter vermijding van subjectiviteit m de beoordelingen. Zij 

werkten met grotere aantallen beoordelaars per tekst (variërend 11, 7 

of δ personen). Op de individuele beoordelingen zijn gemiddelden 

berekend of is factoranalyse toegepast. Tevens werden correlaties 

berekend tussen de individuele keuzen. 

6) Overigens bleken bij controle voor eon overgroot deel van de vragen 

uit het observatie- en analyseformulier minimaal twee van de drie 

beoordelaars een gelijke keuze gedaan te hebben. Een ontbreken van 

eenstemmigheid in die zin dat elk van de drie beoordelaars tot een 

aanvankelijk verschillende keuze was gekomen, deed zich weinig voor 

en dan juist daar waar de keuzemogelijkheden groter waren en waar het 

геекзеп van nominale, zuiver kwalitatieve gegevens betrof. Vanwege 

deze constatering, maar vooral omdat de door ons gevolgde procedure 

niet steunde op de onafhankplijke keuze van meerdere beoordelaars -

het betrof immers een beredeneerde, collectieve keuze na confrontatie 

van de individuele keuzen -, zijn door ons geen berekeningen gemaakt 

van de mate van aanvankelijke overeenstemming tussen de drie beoor-



-394-

delaars voor elk ал de kenmerken. Bovendien waren er daartoe praktische 

beletselen. Voor het berekenen van een index voor een zogenaamde 'inter-

judge-relability' komt bij een ongelijke verdeling van de keuzen over 

de beschikbare categorieën de Pi-methode van W.A. Scott in aanmerking 

voor discontinue, nominale gegevens en de rangcorrelatie-'coefficient 

of concordance' van Kendall voor de ordinale schalen. Beide toetsen 

zijn nogal bewerkelijk. Bij ontstentenis van desbetreffende computer

programma's was het ons niet mogelijk deze toetsen voor het grote 

aantal gegevens op conventionele wijze te (laten) berekenen. 

Zie over de genoemde toetsen: W.A. Scott, o.e. en S. Siegel, o.e., 

blz. 229 e.v. 

De werkwijze bij deze observaties is al in par. 5·6.1. van hoofdstuk 1 

toegelicht. 

Ook Straver heeft voor het vaststellen van de preekkeranerken van 

theologanten gebruik gemaakt. Anderen (Von Bissing, Turner en Schwab 

en Tausch) hebben gewerkt met studenten op (ook?) andere vakgebieden. 

Alhoewel het inschakelen van theologiestudenten in ons geval in feite 

door de omstandigheden was geboden, menen wij tevens dat deze keuze 

niet onverstandig was uit overwegingen van betrouwbaarheid. Al in par. 

5-6.1 van hoofdstuk 1 hebben wij de inzet gereleveerd die deze theolo

ganten hebben getoond bij hun bijdrage aan dit project. Daarnaast 

bestaat het voordeel van een zeker niveau van deskundigheid inzake 

het thema van onderzoek, de preek. De vertekening van de beoordeling 

als gevolg van (geanticipeerde) professionele betrokkenheid bij het 

object van onderzoek is niet bij voorbaat uit te sluiten, doch wij 

achten dit gevaar niet groot gezien het betoonde begrip van de mede

werkers voor de verhelderende en kritische functie van het sociaal 

onderzoek over godsdienstig-kerkelijke thema's. Voorzover er van 

vertekening sprake mocht zijn is het wellicht met name dan het geval 

waar in enkele gevallen de vraagstelling expliciet in évaluâtletermen 

is gehouden. De vertekening gaat dan naar onze indruk een enkele maal 

eerder in de richting van een te strenge, dan een te gunstige beoor-
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deling. Wij menen overigens dat dergelijke risico's ook, zo niet in 

versterkte mate, zouden bestaan DIJ het inschakelen van studenten m 

andere richtingen en - zoals door Burgalassi is gedaan - van leken 

met een 'wijs oordeel'. 

Overigens is het risico van subjectiviteit mede beperkt door zowel in 

de observatieformulieren als m de analyseformulieren zeer overwegend 

voorgegeven antwoordoategorieën te gebruiken, lameliik voor 86 van de 

totaal 96 vragen in beide formulieren tezamen, waarbij de beoordelaar 

veel meer dan bij 'open-ended' vragen in de richting van de aspecten 

gestuurd wordt die bij het opstellen van de formulieren voor de geest 

stonden. Uiteraard blijft dan nog ruimte voor subjectiviteit bestaan, 

die wij echter door middel van een collectieve besluitvorming hebben 

getracht te elimineren. 

9) De teamr bleven voor de duur van de analyce onvera idera van 

-ameastellmg. 

10) De toevoeging vin drie van de acht к anmerke . ie geïr зр1
 '-ee'-d door d

a 

earst m. het optellen /an ae чгаіт seopzet "ersehe ien jtidip ¡ar 

Straver. 

11) Stfcfaf.n van Caleter, De bijbel in de verkondiging, Nijmegen, 1969 

(doctoraalscriptie). 

12) De meeste auteurs die inhoudsanalyse op godsdienstige ccmmonicatie 

hebben toegepast, volstaan met een klem aantal kennerken. Een 

uitzondering vormen Schneider en Dornbuscr die voer hur> analyse van 

'inspirational books' een lijst van 63 vragen hanteren, en Schwab en 

Tausch die zijn begonnen met 91 kwalitatieve, tegengestelde adjectiei-

raren te laten beoordelen ¿Oor 11 stadenten - los van concrete preek-

teksten - op hun geschiktheid voor een inhoudsanalyse van godsdien

stige radiopraatjes. Schneider en Dornbusch hebben hun gegevens echter 

slechts zeer fragmentarisch en kwalitatief met elkaar in verbinding 
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gebracht en Schwab en Tausch hielden er na hun procedures l6 over. 

13) Een uitzondering is gemaakt voor het coderen van de preekduur (4 cate

gorieën) en de preektypen volgens Straver die zowel volgens de oor

spronkelijke 9 typen zijn gecodeerd als in een samentrekking tot drie 

typen. Беге twee kenmerken zijn ook niet in de scoring van de uitein

delijke clusters van kenmerken gebruikt. 

14) L. McQuitty, o.e., blz. 216 e.v. 

Zie ook: E.J. Bijnen, o.e., blz. 81-84· 

15) Zie over deze laatstgenoemde techniek: B. Pruchter, o.e., hfdst. II. 

De criteria ontleend aan deze methode voor opname in een cluster van 

bepaalde variabelen konden overigens niet altijd volledig worden 

gerespecteerd. 

Evenmin als voor de aanvankelijke poging een clusteranalyse te ver

richten op het geheel van de intercorrelaties over de preekgegevens 

uit observatie en inhoudsanalyse hebben wij voor de bloksgewijze 

analyse gebruik gemaakt van factoranalyse, en wel om twee redenen. 

Ten eerste was een aantal gegevens niet geheel onafhankelijk, dat wil 

zeggen, dat de keuze van bepaalde categorieën van de ene variabele 

werd beperkt door een eerder gemaakte keuze voor een verwant gegeven. 

In een clusteranalyse volgens de door ons gebruikte methode is deze 

afhaiikelijkheid minder bezwaarlijk door slechts die variabele van de 

onderling afhankelijke kenmerken in het cluster te handhaven die daar

in het beste lijkt te passen. Ten tweede was de factoranalyse minder 

geschikt omdat het aantal onderzoekeenheden van 25 in vergelijking met 

de aantallen variabelen per cluster gering was, hetgeen voor een 

factoranalyse minder gunstig is. In dit verband dient er op gewezen dat 

het gebruikte programma van factorisering werkt met de Pearson-r 

correlatie, die bij kleine aantallen waarnemingen met vaak scheve 

verdeling op dichotomieën-basis minder m aanmerking komt dan de non-

parametrische Tau-correlatie van Kendall, (zie over deze toets: 

S. Siegel, o.e., blz. 213 e.V.). 
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16) Zie over deze techniek: 

I. Gadourek, o.e., biz. 281 e.v. en A.L. Edwards, o.e., hoofdstuk 6. 

17) De term horizontaal verwijst naar een meer wereld-gerichte denkwijze 

en behandelingsvorm of - beter - naar een overbrugging van het 'dies

seitige' en 'jenseitige', waarbij het binnenwereldlijke in een creatieve 

synthese wordt gebracht met het transcendente; het primaat van het 

transcendente wordt niet prijs gegeven, maar wel wordt de afstandelijk

heid tussen God en wereld, geloof en leven afgewezen. Het begrippenpaar 

horizontaal-verticaal - in de (populair-)theologische taal veelvuldig 

gehanteerd - blijft echter vaak onvoldoende omschreven. In deze 

inhoudsanalyse is voor dit onderscheid uitgegaan van een tevoren vast

gesteld aantal termen die voor beide begrippen indicatief werden 

geacht en waarbij de kwantitatieve verhouding tussen de horizontale 

en verticale termen als criterium is gehanteerd. Voorbeelden van de 

horizontale termen zijn: uitnodiging, uitverkiezing, ontmoeting, roeping, 

dialoog, medemenselijkheid, geluk; van verticale termen: boete, wet, 

gehoorzaamheid, hemel, hel, mysterie, bekoring. 

Deze door Van Calster gehanteerde en door ons overgenomen werkwijze is 

nader toegelicht in zijn studie: 'De bijbel in de verkondiging', o.e., 

blz. 41-45 en 174-193· De termen horizontaal en verticaal zijn door hem 

in zijn doctoraalscriptie evenwel vervangen door de aanduidingen 

X- en Y-denkwijze. 

18) De kenmerken 1 en 4 zijn in soverre verschillend dat het eerste verwijst 

naar de mate waarin de geloofsleer in de preek aandacht krijgt en het 

laatste betrekking heeft op de vraag of het al dan niet uitvoerige 

spreken over de geloofsleer ook uiteindelijk gericht was op bevestiging, 

versterking of correctie van de geloofskennis. Beide aspecten behoeven 

niet noodzakelijk gelijk op te gaan (Tau = .61). 

19) In de items 12 tot en met 14 is sprake van de mate waarin de preek is 

gesteld in termen van respectievelijk kennis, mentaliteit en handelen. 

Ook hier bestaat een principieel onderscheid met de gerichtheid van de 
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preek, dat IE, met haar pogen de kennis, de mentaliteit of het gedrag 

van de toehoorder te veranderen (items 9 tot en met 11)· De Tau-

correlaties zijn ook (zeer) laag en in lén geval zelfs negatief; voor 

de kennis (item 9 en 12) is deze .18, voor de mentaliteit (items 10 en 

13) »08 en voor het handelen (items 11 en 14) -·09· 

20) Deze Ъеоогаеііг^ is verricht door de auteur die m dit stadium van de 

analyse inmiddels goed was ingevoerd in het prekenmatenaal. Het was 

hem liever geweest, indien deze Ъeooгdellng tevens en aanvankelijk 

zonder ruggespraak zou zijn verricht door lén of meer anderen. Wij 

hebben evenwel geen kans gezien in dit latere stadium van analyse de 

beoordelaars uit Frankfurt, noch anderen voor dit vrij omvangrijke werk 

te recruteren (omvangrijk, omdat wij er dan de voorkeur aan zouden 

geven de beoordelaars alle 25 preken te laten beoordelen op deze 

dimensie). 

21) De twee laatstgenoemde kenmerken zijn opgenomen in de reeks van 

dimensie 2, de mate van aandacht voor het binnenwereldlijke. Het 

gegeven tegenstelling geloof-leven is echter niet doorgedrongen tot 

het uiteindelijke cluster en het gegeven accentuering van geloof 

en/of leven is daaruit achteraf verwijderd op inhoudelijke overwegingen. 

Zie daarover par. 2.2 van deze bijlage. 

22) Een ervan bestond uit de kenmerken: binnenwereldlijke preekmleiding, 

kerngedachte komt duidelijk naar voren, preek m overeenstemming met 

het uitgesproken doel. Een ander bestond uit: vergelijkingen en (voor

beelden waren bepaald verhelderend, veel vergelijkingen en (voor)beel-

den, de wezenlijke uitspraken over 'falsch' stonden niet aan het begin 

de preek, de gepresenteerde problemen worden bekend verondersteld, 

de probleemoplossing wordt uitvoerig behandeld. Het derde bestond uit 

de kenmerken: de prooleemschildenng is uitvoerig en de behandeling 

van het thema is grondig. 

23) Dat dit bij de clusteranalyse volgens de methode van McQuitty niet 
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het geval was, vloeit behalve uit de hoogte van de oorrelaties ook 

voort uit het principe van deze methodet dat er in bepaalde gevallen 

toe leidt dat een cluster 'doodloopt', zodat redelijk verwante 

variabelen m een ander cluster belanden. Vanwege deze karakteristiek 

van de methode van McQuitty hebben wij indien 'inhoudelijke' 

overwegingen daartoe aanleiding gaven in deze inhoudsanalyse de 

aanvankelijke clusters steeds ook op andere wijze getracht te 

groeperen teneinde dergelijke betrekkelijke willekeurigheden te 

vermijden. 

24) Dat de bijdrage van de variabele waaraan de totaalscore wordt gere

lateerd, niet in de totaalscore wordt betrokken is van belang om te 

vermijden dat bij kleinere aantallen variabelen de hoogte van de 

correlatie wordt opgevoerd door de perfecte correlatie van een 

variabele met zichzelf. 

25) Voor een toelichting op deze typologie zij verwezen naar C.J. Straver, 

o.e., met name blz. 117-120 en 128-155« 

26) Zeventien preken vertoonden trekken van 3 typen en 3 zelfs van 4 typen. 

In het onderzoek van Straver wordt van eventuele moeilijkheden bij deze 

indeling geen melding gemaakt. Van de door hem onderzochte 100 radio-

preken zijn er 97 ingedeeld bij één van de 9 typen. 

27) Significant bij een waarschijnlijkheid van Р^Г.20 bij г = .25 of 

groter voor 25 eenheden (= preken). 

28) De relatie tussen preekaanbod en preekwaardering is in hoofdstuk 3 veel 

meer genuanceerd behandeld. Het gaat m dit verband slechts om het 

signaleren van de ruwe samenhangen ten behoeve van de in hoofdstuk 3 

verrichte analyse. 
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Bijlage 4 SCHALEN EN TYPOLOGIEËN 

Behalve de schaalconstructies en typologieën voor de preekgegevens 

waarop in bijlage 3 een toelichting is gegeven, zijn ook van een aan

tal gegevens uit de vraaggesprekken dergelijke samenvattende indicato

ren afgeleid, xen dele op Ъазіз van factoranalyse, ten dele langs ein

dere weg. 

Deze bijlage bevat achtereenvolgens een verantwoording van de schalen 

en typologieën met betrekking tot: 

- de beroepsklassen; 

- de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie; 

- de thematische preekinteressen; 

- de preekherinnenng en de perceptie van de kerngedachte van de preek; 

- de waardering van de preken in het algemeen; 

- de waardering van de beluisterde preken; 

- de daadwerkelijke belangstelling voor godsdienstige informatie. 

Aansluitend aan deze repks zal in een appendix nader worden ingegaan op 

de samenhangen van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie met enige ande

re kenmerken van de steekproefpopulatie• Deze aanvulling achten wij in 

tweeërlei opzicht belangrijk; ten eerste gaat het hierbij om een varia

bele waaraan in deze explorerende studie een strategische betekenis is 

toegekend, en ten tweede is deze variabele voor het godsdienstsociolo-

fisch onderzoek in ruimere zin van belang. 

1. Typologie van beroepsklassen 

De indeling in beroepsklassen is nagenoeg identiek aan die welke als re

gel door het I.T.S. te Nijmegen wordt gebruikt en m een grote verschei

denheid van onderzoeken een zinvolle en succesvolle classificatie is ge

bleken. 
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De onderscheiden beroepsklassen en de daarbij gebruikte indelingscriteria 

zijn de volgende 

1. Hogere beroepen a. ondernemers: zelfstandig werkzame bedrijfe-

hoofden met tenminste 20 werknemers, voorzo-

/er niet behorend tot de zelfstandige agra-

riè'rs. 

b. vrije beroepen: zelfstandige berrepsbeoefe-

naren met een academische of daarmee verge

lijkbare opleiding. 

c. hoger personeel: personen in loondienst met 

tenminste 'Hochschulreife' die in hoge mate 

zelfstandig en/of leidinggevend werkzaam zijn 

met (vrij) grote verantwoordelijkheden en 

een netto-inkomen van tenminste D.M. 1000 

per maand. 

2. Middelbaar personeel Zij die in loondienst werkzaam zijn en een 

'Abitur' of 'Hochschulreife' hebben behaald, 

doch niet in hoge mate, maar wel in vrij rui

me mate zelfstandig en/of leidinggevend werk 

verrichten en een netto-inkomen hebben van 

tenminste D.M. 800 per maand. 

3. Zelfstandige midden- a. zelfstandige ondernemers riet minder dan 20 

stand . 

werknemers. 

b . vr i je beroepsbeoefenaren zonder academische 

of daarmee vergelijkbare opleiding met min

der dan 20 werknemers. 

4. Zelfstandige agrariërs Zelfstandige bednjfshoofden werkzaam m de 

landbouw, tuinbouw, vee tee l t , pluimveehoude

r i j en bosbouw. 

5· Lagere employés Personen in loondienst die hoofdzakelijk of 

u i t s lu i tend arbeid verrichten van administra

t ieve, commerciële, dienstverlenende of tech-

nisch-admimstratieve aard en een opleiding 

hebben beëindigd op maximaal het niveau van 

de 'Mit t lere Reife ' . 
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6. Geschoolde arbeiders Werknemers met een opleiding maximaal op het 

niveau van de 'Fachschulreife', die hoofdza

kelijk of uitsluitend handarbeid verrichten 

('blue collar '-prestige). 

7. Ongeschoolde arbeiders Werknemers met alleen basisonderwijs (zonder 

beroepsopleiding) die hoofdzakelijk of uit

sluitend handarbeid verrichten. 

Bij de codering naar beroepsklassen zijn voorts de volgende regels in 

acht genomen: 

- Getracht is steeds de respondenten zo hoog mogelijk te klasseren. Een 

dergelijke vuistregel was noodzakelijk, omdat het stelsel van criteria 

voor een klein aantal gevallen niet ' waterdicht' is. 

- Voor het geval iemand meerdere beroepen heeft, is het hoofdberoep ge

codeerd. 

- Met betrekking tot het opleidingsniveau is uitsluitend gelet op vol

tooide opleidingen. 

- Voor mannelijke gepensioneerden, werklozen en arbeidsongeschikten werd 

het laatst uitgeoefende beroep gecodeerd. 

- Voor scholieren en studenten werd het beroep van de vader gecodeerd. 

- Voor gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouwen werd het (laatste) beroep 

van de (vroegere) echtgenoot gecodeerd. 

2. Godsdienstig-kerkelijke onfe'ntatie 

2.1 Mormatieve en institutionele oriëntatie 

In paragraaf 5-3.2 van hoofdstuk 1 hebben wij in het kort geschetst, dat 

in het meer recente godsdienstsociologisch onderzoek de godsdienstig-ker-

kelijke binding en oriëntatie van de gelovigen meer en n.eer wordt ' geme

ten ' op basis van meerdere indicatoren en dat daarbij uitdrukkelijk wordt 

uitgegaan van meerdere, in principe van elkaar onafhankelijke dimensies. 
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In het bijzonder voor dit onderzoek is het wel zeer ongewenst om de 

godsdienstig-kerkelijke oriëntatie uitsluitend te baseren op de vóór 

I960 in de research veelal exclusief gebruikte gegevens over kerke

lijke deelname, vooral over het kerkbezoek. Het gaat m deze steek

proef immers om kerkse personen die overwegend een naar verhouding 

hoge kerkelijke deelname vertonen. 

Bij het operationaliseren en typologiseren van de godsdienstig-kerke-

lijke oriëntatie hebben wij ons laten leiden door de ervaringen die 

m dit opzicht zijn opgedaan m enige onderzoeken van het I.T.S., waar

bij in het bijzonder ook de door Schreuder geschetste ideaaltypen en 

ontwikkelingstendensen als theoretisch kader zijn gehanteerd welke al 

in paragraaf 5·3·2 van hoofdstuk 1 zijn gereleveerd. 

Op 21 indicatoren die in dit verband zijn gebruikt, is factoranalyse 

toegepast teneinde de meer-diraensionaliteit en de interne consistentie 

van de dimensies te toetsen. Daaruit resulteerde na eliminatie van ge-
2) 

gevens met een te zwakke factorlading en van gegevens die een multi-

dimensioneel karakter vertoonden , een tweetal factordimensies, te we

ten: 

De normatieve oriëntatie, dat wil zeggen de mate waarin de houding ten 

opzichte van de kerk autoritaire, centralistisch-uniforme en traditio

neel-conservatieve trekken vertoont. Personen met een sterke normatieve 

oriëntatie kennen aan de kerk als institutie of aan de kerkelijke ambts

dragers een absoluut normerende functie op het vlak van geloof en zeden 

toe; de eigen stellmgname en verantwoordelijkheid alsmede de tolerantie 

van verscheidenheid blijven op de achtergrond of ontbreken geheel. Per

sonen met een zwakke normatieve oriëntatie stellen zich veel autonomer 

en pluriformer op. In zijn meest extreme vormen verwijst deze dimensie 

dus naar ofwïl een rechtzinnig-traditioneel kerkbeeld ofwel naar een k n -

tisch-vrijzinnig kerkbeeld. 

De institutionele oriëntatie: deze verwijst blijkens haar bestanddelen 

naar de mate waarin de binding aan en de betrokkenheid op de kerkelijke 
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institutie als zodanig beklemtoond wordt. Het betreft hier het meer for

mele aspect van de kerkelijke binding dat qua talie nog niets uitzegt 

over de aard van de binding aan de kerk. Personen met een sterke insti

tutionele oriè'ntatie vinden, dat men tot een kerk of tot een bepaalde 

kerk moet behoren en aan het leven daarvan moet deelnemen om godsdien-

stigte kunnen zijn. Personen met een tegenovergestelde houding maken 

daarentegen onderscheid tussen godsdienst en kerk, waarbij de laatste 

secundair is. 

De orthogonaal geroteerde uiteindelijke factormatrix voor de gegevens 

inzake godsdienstig-kerkelijke oriè'ntatie is als volgt . 

normatieve institutionele 
oriëntatie oriëntatie 

1 . ' men moet zich houden aan wat de kerk 
zegt'5) 

2. ' democratische vormen passen niet in de 
kerk ' 

3. 'er zijn in de kerk te veel vernieuwin
gen' 

4. 'er zouden in de kerk niet zo veel ver
schillende opvattingen moeten zijn' 

5. positief oordeel over de taakvervulling 
door de kerk 

6. geen kritiek op de kerk/de ambtsdragers 

7. 'het is niet zo belangrijk of je katho
liek of protestant bent; hoofdzaak is 
dat je een christen bent' 

8. 'het is om het even of je christen bent 
of een ander geloof hebt, als je maar 
in God gelooft ' 

9. sterkere kerkelijke deelname 

.47 

.47 

• 45 

.46 

.47 

.47 

-.26 

.00 

- .05 

- .09 

- .12 

-.06 

.10 

.00 

.14 

.63 

.60 

-.40 

Het percentage totaal verklaarde variantie voor de beide factoren samen 

is 26, hetgeen niet hoog is, doch gelet op de als norm gestelde en niet 

ongebruikelijke minimale factorlading van .40 nog aanvaardbaar. 

Beide factoren zijn nagenoeg geheel onafhankelijk (r = -.05), zodat de 

factorsconng is gebaseerd op de hierboven vermelde orthogonale factor-

matrix. 
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Op beide factoren i s vervolgens factorscoring toegepast volgens rie re 

gressiemethode . De individuele scores zijn daarna verdeeld in v i j f 

klassen, waarbij de klassegrenzen zijn bepaald door de percentage-
Ti 

qumtielen voor de normaalverdelir.g .De percentageverdeling IF als 

volgt: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5-

sterker 

\ * 
zwakker 

scores 

tot 416 

416 - 475 

475 - 525 

525 - 5Θ4 

584 en hoger 

normatieve 

oriëntatie 

£.-

17 

18 

18 

25 

100$ (1 231) 

institutionele 
oriëntatie 

28 

1' 

18 

17 

26 

ioc$ (1231) 

Dat slechts twee factordimensies uit de factoranalyse naar voren zijn ge

komen betekent, dat andere dimensies v.aarvoor in de vragenlijst vragen 

'waren opgenomen, te weten de verzuilingsmentaliteit en de religieus-ex-

clusivistische oriëntatie, niet als or.afhankelijke dimensies geïsoleerd 

konden worden. De eerste ontbreekt geheel, de tweede bleek ten dele tot 

de dimensie institutionele oriëntatie te behoren. Het eerste gfmis is in 

het kader van dit onderzoek niet bezwaarlijk gelet op het binnenkerkelijk 

karakter var bet onderzoeksthema. Het tweede gemis is al evenmin een ern

stig beletsel, daar elementen var. die veronderstelde dimensie in de m -

situtionele oriëntatie zijn vervat. Wij hebben te meer reden om de beper

king tot de twee gevonden dimensies met tragisch te nemen, aangezien al 

elders is gebleken dat de verzuilingsmentaliteit en de religieus-exclusi-

vistische oriëntatie beide een sterke samenhang vertonen met een combina
ne 

tie van de normatieve en institutionele dimensie; . Bovendien conclu
deert Van Kemenade dat m de laatstgenoemde dimensies ' het meest pregnant 

de binding aan de kerk en de normatieve betekenis van de kerk tot uitdruk-
9) king komt * . 
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2.2 Typen van godsdienstig-kerkelijke oriëntatie 

Vervolgens is getracht een typologie van godsdienst-kerkelijke oriënta

tie te ontwerpen op basis van de beide factordimensies, zowel om een zo 

duidelijk mogelijke godsdienstig-kerkelijke factor bij de exploratie van 

de achtergronden var de preekbeoordeling te kunnen hanteren alsook om de 

•uitkomsten van het onderzoek overzichtelijker te kunnen presenteren. 

Bij het opstellen van deze typologie hebben wij ons laten leiden door de 

volgende overwegingen: 

- het ontbreken van samenhang tussen beide dimensies bood geer. mogelijkhe

den tot het lokaliseren van 'natuurlijke' typen; 

- het aantal mogelijke combinaties van 25 diende te worden teruggebracht 

tot 6 typen teneirde nog voldoende aantallen per type te verkrijgen voor 

de driedimensionale tabellen; 

- het aantal combinaties voor de schaal van normatieve oriëntatie zou gro

ter mogen zijn dan voor de institutionele oriëntatie, omdat de eerste 

meer discriminerend bleek te zijn voor de preekbeoordeling dan de laat-

+ 10) 
ste ; 

- de samentrekkingen voor de schalen zouden zo moeten zijn dat de meer 

extreem zwak georiënteerden zo veel mogelijk als een aparte categorie 

naar voren komen, zonder de percentageverdeling al te ongelijk te maken. 

De combinaties waaruit de typen zijn samengesteld, zijn in de hierna vol

gende tabel aangegeven. 
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T a b e l В . 4 . 1 DE COMBINATIES АЖ DE KLASSEN VAN DE SCHALEN VOOR NORMATIE
VE ORIËNTATIE EN INSTITUTIONELE ORIËNTATIE TOT TYPEN VAN 
GODSDIENSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE IN ABSOLUTE AANTALLEN 

normatieve 
oriëntatie 

1 sterk 

2 

3 

4 .j • 
5 zwakker 

tota al 

institutionele 

1 
sterk 

107 

46 

55 

72 

63 

343 

2 

48 

23 

19 

27 

10 

135 

oriëntatie 

3 4 

39 

42 

26 

39 

76 

222 

38 

32 

39 

48 

48 

205 

5 totaal 
-) zwakker 

44 

63 

76 

41_j 

102 

326 

276 

206 

215 

227 

307 

1231 

Ten behoeve van de beschrijving van de gevonden samenhangen hebben wij 

vervolgenb de zes typen voorzien van een benaming die naar ons gevoel 

zoveel mogelijk aansluit b i j het karakter ervan. Met de gekozen benamin

gen hebbeij wij echter geenszins de pretentie theologische richtingen of 

kerkhistorische ontwikkelingen te fixeren; de gekozen benamingen hebben 

slechts een e t ike t - func t ie . 

De zes onderscheiden typen zi jn de volgende: 

1. traditioneel/institutioneel 

2. traditioneel/gematigd institutioneel 

3· gematigd progressief/institutioneel 

4. gematigd progressief/gematigd institu
tioneel 

5. progressief/institutioneel 

6. progressief/gematigd institutioneel 

categorieën categorieën 
normatieve institutionele 
oriëntatie 

1,2 
1,2 

3,4 

oriëntatie 

1,2,3 

4,5 

1,2,3 

25 

14 

19 

3,4 

b 

4,5 

1,2,3 

4,5 

17 

13 

12 

100$ 
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Ook met betrekking tot deze typologie geldt hetgeen al in voetnoot 7 bij 

deze bijlage is gesteld ten aanzien van de schalen waaruit de typologie 

is samengesteld: de vermelde percentages hebben een relatief karakter en 

er mag geen kwantitatief-descriptieve gebruikswaarde aan worden toege

kend. 

2.3 Ξ panning tussen geloof en leven 

Voor een goed begrip van de aanwezige preekverwachtingen en preekbeoorde-

lingen leek het ons van belang iets te weten van de mate waarin de toe

hoorders een zekere spanningsverhouding ervaren tussen geloof en leven. 

Daarom zijn in vraag 22 een vijftal beweringen voorgelegd in deze geest. 

Twee van deze beweringen bleken bij toepassing van clusteranalyse ' de 

kern uit te maken van een cluster ' spanning geloof-leven '. Bovendien had 

de formulering van deze twee beweringen ook het meest direct en eenzirmig 

betrekking op dit thema. 

De twee beweringen luiden als volgt: 

eens oneens 

1
 Gottes Gebote sind so einfach und klar, dass 

man damit gut durchs Leben kommt' 75$ 22$ 

'Mit gutem Willen kann man so leben, wie es 

der Glaube verlangt ' 88$ 9$ 

Üit de antwoorden op deze beweringen is vervolgens een schaal ' spanning 

geloof-leven' samengesteld: 

1. onderschrijft beide beweringen 71$ geen spanning 

2. onderschrijft een van beide 22$ matig 

3. onderschrijft geen van beide 7$ meer spanning 
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3 . Thematische p r e e k i n t e r e s s e n 

Teneinde de verwachtingen en behoeften t e n a a n z i e n van de preek t e kunnen 

r e g i s t r e r e n , i s aan de respondenten een l i j s t voorgehouden met 23 p r e e k -

t h e m a ' s ( v r a a g 3 1 ) · Daarenboven z i j n een v i e r t a l maatschappel i jke t h e m a ' s 

genoemd waarbi j de respondent z ich kon u i t s p r e k e n over de vraag of de p r e 

d i k a n t g e r e c h t i g d i s daarover op de k a n s e l i e t s t e zeggen (vraag 3 3 ) · 

Op deze 27 gegevens i s f a c t o r a n a l y s e t o e g e p a s t t e n e i n d e de m t e r e s s e d i -

n e n s i e s v a s t t e s t e l l e n . Z i j leverde na e l i m i n a t i e van de te zwak ladende 

en m u l t i d i m e n s i o n e l e i tems een v i e r t a l f a c t o r d i m e n s i e s op, z o a l s u i t het 

navolgende o v e r z i c h t b l i j k t . 

De o r t h o g o n a a l g e r o t e e r d e f a c t o r m a t n x voor t h e m a t i s c h e p r e e k i n t e r e s s e n . 

i 
o 

as 

•55 

• 56 

• 50 

• 45 

.56 

- . 0 2 

0) тЗ 
IH 

ω (D 

ϋ s c
h
r
i
s
t
e
l
i
j
 

k
e
 
v
e
r
a
n
t


w
o
o
r
d
e
 l
i
 j
k-

•τ) 
Η 

"г 
il φ 
О Η 

- . 0 6 - .11 .11 

.01 .06 .14 

.01 .19 - . 0 3 

оз .об .19 

- . 0 2 

.05 

- . 0 2 

.02 

.66 

.63 

.66 

• 50 

.37 - .11 

.03 - .06 

.11 .04 

.об - . 0 5 

.03 - . 0 2 

.03 .02 

.04 .09 

.12 .16 

.21 - . 0 1 

.18 - . 0 1 

.43 

.44 

• 44 

• 56 

.60 

.16 

.07 

.00 

- . 0 7 

.29 - . 0 5 .13 

.32 - . 0 8 .26 

- . 0 2 

o í 

• 49 

1. De b e t e k e n i s van de Dr ievu ld ighe id 

2 . De wonderen van Jesus 

3 . God s t r a f t de zondaars 

4 . Beker ing en h e i l i g i n g 

5 · Hoe ik i n de hemel kom 

6 . Over de Vietnam-oor log 

7 . Over de r e c h t v a a r d i g e inkomensverdeling 

8 . Over de kwes t ie van de Oder-Neisse 

9 . Over de g e b o o r t e r e g e l i n g 

10. De p l i c h t e n m gezin en beroep 

1 1 . Respect voor he t leven op de weg 

12. De hongerenden m Ind i a 

13 . Zorg voor oude en z ieke mensen 

14. Hoe men a l s f a t s o e n l i j k mens leven moet 

IS · God i s l i e f d e 

16. God schenkt k rach t en t r o o s t 
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12) 
De zwakke tot matige samenhang tussen de factoren rechtvaardigt een 

orthogonale rotatie als hasis voor de factorsconng. 

Op de vier factoren is factorsconng toegepast, waarna de scores in 

vijf klassen zijn ingedeeld, een en ander overeenkomstig de methode ver

meld in paragraaf 2.2 van deze bijlage voor de factoren der godsdienstig-

kerkelijke oriè'ntatie. De percentageverdeling over elk van de vier scha

len is als volgt '. 

interessedimensies 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

vee l i n t e r e s s e 

> 

minder 

» 

i n t e r e s s e 

sco res 

tot 416 

416 - 475 

475 - 525 

525 - 584 

584 en hoger 

1 
с 
0) 
o 
L 

11 
26 

19 

16 

17 

22 

Φ та 

ω tu 
¿i S 

23 

15 

17 

19 

26 

H 
i-H 
<D 

- Ρ 
W 
H 

si 
Ü 

-P "-э 

U ω 
> й -tí 

0 H 
φ O <D 
Ü 3 X 

28 

21 

13 

14 

22 

•8 S 
0 .H 

14 

40 

20 

8 

18 

100$ 100$ 10($ 100$ 
(1231) (1231) (1231) (1231) 

4. Schaal preekherinneringZ-perceptie 

De herinnering aan de preek als benaderende indxcatie van de mate waarin 

zij is overgekomen is in het bijzonder achterhaald door een "tweetal open 

vragen naar hetgeen men zich nog herinnert van de preek en naar ae Ъе-

langriikste intentie van de predikant (de boodschap) 14) 

Beide gegevens correleren onderling sterk (r = .64), zodat een combina

t i e van beide gegevens t o t één index van preekherirmenng kan worden op

gesteld, rekening houdend met de wenselijkheid van voldoende aantallen 

per categorie. De categoneè'n zijn afgeleid u i t onderstaande tabel en 
15) daarin aangegeven ' . 
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Tabel В.4.2 DE HERIHHERING AAN DE PREEK HAAR PERCEPTIE VAU DE KERNGE
DACHTE Ш ABSOLLTE AANTALLEN 

0) o 
δ É 
ba ω 

ω tí 
0) й 
S ^ 
и · * 
H с 
3 π) 

"̂  > 

ь 
0) I 
Q> <υ 

θ л 

ϋ <н 
о о о 

•d .- ι 

-S 
E ^ і 
О О 

-tí ГН 
H вд 

-я 
-Ч f4 

m P. 

I 0) Φ 

¡BUS: 
0) OJ о 
3 l i я) 

с TJ 

ο δό 

+J Я α> 
ю > -Ρ 
H Ai 
З о н 
^ > J= 
С Π) О 
О bD W 

I 

Л) 
с. 

г Н 
<1> 

ΐ 
φ 

kl 
Q) 

Si 

ID 
•d 

tí φ 

я? ϋ 
ω π) 
с тз 

Ь Si 
Φ с 
С й 
С ω 
Η ϋ 

і-Н 

-Ρ 
о 4 J 

1. геег uitvoerig de hoofdlijnen van 

de preek 

2. meer globaal de hoofdlijnen van 
de preek/beknopte weergave van de 
kerngedachte 

3. enigszins uitvoerige weergave van 
de thematiek zonder vermelding 
van de kerngedachte 

4. globale of beknopte weergave van 

het thema zonder kerngedachte 

5. uitsluitend meer ondergeschikte 
elementen (detail, voorbeeld of 
citaat) 

6. geen enkele herinnering 

totaal 

29 

35 

76 

36 

І166 

38 

367 

20 

79 

96 

22 

279 

73 

269 

13 80 

69 239 

96 ' 231 

317 339 

509 1231 

De p e r c e n t a g e v e r d e l i n g i s dan a l s v o l g t : 

s c h a a l p r e e k h e r i n n e r i n g / - p e r c e p t i e 

goed 

s l e c h t 

14 

17 

18 

17 

26 

loqfo (1231) 
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5. Waardering van de preek in het algemeen 

Voor de waardering van de preek in het algemeen is niet volstaan met één 

algemene indicatie, maar is bovendien aan de respondenten gevraagd een 

oordeel te geven over 18 aspecten (vragen 28 en 29). Daarop is factor 

analyse verricht, waaruit een drietal factordimensies naar voren zijn 

gekomen. Wij hebben deze factoren achtereenvolgens benoemd als 'boeiend', 

'aangenaam' en 'geloofwaardig'. De correlaties tussen de drie factoren 

16 ) 
zijn vrij hoog , zodat wij voor de factorscoring het scheef geroteer
de factorpatroon als basis hebben genomen. 

Scheef geroteerd factorpatroon voor de waardering van de preek in het 

algemeen. 

1 
boeiend aangenaam geloof

waardig 

9. 

10. 

11. 

12. 

interessant 

praktisch 

levensecht 

wakker schuddend 

niet te vrooni (zakeli jk) 

bescheiden 

vriendelijk 

niet opdringend 

tolerant 

overtuigend 

geloofwaardig 

zeker 

• 73 

.69 

.74 

• 53 

.01 

.09 

.01 

.12 

• 25 

.03 

.13 

-.01 

.05 

.09 

.03 

.1, 

• 54 

.48 

• 58 

• 55 

.13 

.19 

.00 

.00 

.02 

.09 

.04 

.03 

.11 

.07 

.01 

.09 

.48 

• 53 

.45 

Het totaal percentage verklaarde vanantie is 45. 

De factorscores zijr oir technische rederen ' ' ' niet in vijf, maar in 

klassen ingedeeld: 
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waarderinpsdimensies 

1. 

2 . 

3. 

4 . 

zeer 

Ν t 

minder 

scores 

tot 475 

475 - 525 

525 - 584 

584 en hoger 

boeiend 

56 

15 

8 

21 

lOOfo 
(1231) 

aangenaam 

52 

18 

12 

18 

100$ 
(1231) 

geloofwaar 

64 

11 

8 

17 

100$ 
(1231) 

6. Waarde г i ng van de beluisterde preek 

De bovenvermelde l8 waarderingsaspecten zijn ook met betrekking tot de 

beluisterde preek gebruikt. Daaraan zijn nog een vijftal andere waarde-

* l 8
) nngsgegevens toegevoegd 

Uit de desbetreffende factoranalyse resulteerden vier factoren. De eer

ste drie komen sterk overeen met die voor de algemene preekwaardenng, 

,20) 

19 ) 
zij het dat de items niet altijd dezelfde zijn . Wij hebben ze op ge

lijke wijze benoemd. De vierde factor is aangeduid met de term 'helder 

In verband met de hoogte van de correlaties tussen de factoren onder-
21) 

ling is ook nu weer scheve rotatie toegepai 

als basis voor de factorscoring heeft gediend 

21) 
ling is ook nu weer scheve rotatie toegepast op de factoranalyse die 

Scheef geroteerd factorpatroon voor de waardering van de beluisterde 

preek : 
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1. 

2. 

з. 
4. 

5. 

6. 

7. 

θ. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Η. 

1 2 3 

boeiend aangenaam geloof

waardig 

interessant 

praktisch 

levensecht 

wakker schuddend 

niet te vroom (zakelijk) 

bescheiden 

vriendelijk 

begripvol 

niet opdringend 

tolerant 

overtuigend 

zeker 

goed te volgen 

m e t gecompliceerd 

.64 

.81 

.82 

.48 

• 59 

.04 

-.08 

.05 

.04 

-.08 

-.04 

.22 

-.09 

.05 

.29 

.07 

• 59 

.60 

• 51 

.61 

0 8 

.24 

.03 -.00 

.09 .03 

.09 .13 

.22 

-.13 

-.17 

• 33 

.02 

.02 

-.07 

.15 

-.07 

.01 

1 .41 

• 53 

.09 

-.02 

4 

helder 

.04 

.06 

.05 

.00 

-.00 

.02 

.09 

.03 

-.00 

-.01 

-.03 

.05 

! ' 5 3 

[л5Э_ 

De factorscores zijn wederom ingedeeld m vier klassen en wel om dezelfde 

reden als b i j de factorscores van de algemene preekwaardenng. De percen

tageverdeling i s als volgt. 

waarderingsdimensies 

boeiend aangenaam geloof- helder 
scores waardig 

1 . zeer 

2. 

3. 

4. minder 

tot 475 

475 - 525 

525 - 584 

584 en hoger 

59 

14 

8 

19 

10$ 

(1231) 

56 

16 

10 

18 

10$ 

(1231 

52 

20 

11 

17 

69 

7 

7 

17 

(1231) (1231) 
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7. Daadwerkelijke Ъе1angstelling voor godsdienstige communicatie 

On dat het in de bedoeling lag ook aan de re lat ieve pos i t ie van de preek 

te midden van enige alternatieven van godsdienstige informatie en coir-

mumcatie enige aandacht te besteden, zijn daarover enige vragen gesteld. 

In d i t verband bestond behoefte aan een samenvattende index van de mate 

van p a r t i c i p a t i e aan deze alternatieve vormen. Daartoe i s een schaal op

gesteld met behulp van ruwe scoring: de frequentieklassen werden na toe

kenning van frequentiewaarden voor elke respondent gesommeerd, zonder te 

l e t t e n op de aard van het alternatieve medium van communicatie/informatie. 

Deze ruwe scoring heeft betrekking op een d r i e t a l indicatoren, te weten, 

het lu i s teren en/of kijken naar godsdienstige uitzendingen, het lezen van 

t i jdschr i f ten en art ikelen over kerk en godsdienst en de deelname aan b i j -
23) eenkomsten over religieuze thema's 

De scorerange van minimaal 3 (= sterk) tot maximaal 9 (= zwak) is vervol-
24) gens verdeeld over vi j f klassen : 

score 

3 - 4 groot 

5 

б 

7 

8 - 9 gering 

Appendix 

Godiadienstig-kerkelijke onfe'ntatie nader be zíen 

Alhoewel de gegevens met betrekking tot de godsdienstig-kerkelijke ach

tergronden in di t onderzoek slechts bedoeld zi jn te r verheldering van 

22 

19 

23 

25 

100$ (1205) 
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het eigenlijke thema van onderzoek - de .-tellingname vari de kerkganger« 

ten opzicbte v^n de preek - , viillen wij d-araan to 'h enige afzonder l i j 

ke aaniïacht schenken. Dit IF- om twee. redenen gerechtvaardigd. Ten eerste 

is e η nadere verkenning van deze strategische variabelen in hun onder

linge saim--ihangfn en in hun relfitie tot enige .-ocíale kenmerker. van be

lang, omdat daan.iee de analyse en in te rpre ta t ie van di t onderzoek a ls zo

danig i s gediend. Vervolgens gaat het hier om een thema waarover tot dus

verre voor de Bondsrepubliek (maar ook voci ardere landen) nog betrekke

l i jk weinig empirische onderzoeksdata voorhanden .',ijn. 

Allereerst geven wij een over, icht van de samenhangen tussen enige ..-.П de 

door ons ¿ebruikte godsoier.stig-kerkelijke achtergronden om vervolgens de 

r e l a t i e s daarvan met enige ma.itschappelijke kermeiken te bespreken. 

Correlatiematrix voor enige ¿eg^vens inzake gidsJienstig-kerkeli jke oriën

t a t i e (Pearsons product-moment t o r r e l a t i e ) . 

1. typen van god.-dienstig-kerkelijke 
oriëntatie 

2. schaal normal leve oriëntatie 

3. schaal institutionele oriëntatie 

'X. kerkelijke deelname (zondag en 
door de week) 

5. kerkbezoek op zor.dagen 

6. schaal spanning geloof-leven 

Uit deze matrix bl-jkt het volgende: de typologie van godsdienstig-kerke-

lijke oriëntatie steunt in zeci sterke mate op de schaal van de normatie

ve oriëntatie; de normatieve oriëntatie en de institutionele oriëntatie 

zijn tot op grote hoogte onderling onafharkelijk; de mate waarin een 

spanning tussen geloof en leven wordt ervaren neemt tue naarmate de gods-

dienstig-kerkelijke oriëntatie minder traditioneel en institutioneel is. 

Da1 laatste blijkt nog duidelijker uit het feit d-t het percentage van 

degenen die overeenkomstig de twee daarvoor gebruikte indicaties geen 
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spanning ervaren, conseq\ent daalt van Θ6 bij de traditioneel/institu-tio-

nelen tot 39 ̂ ij de progressief/gematifd institutionele respondenten. 

Tenslotte verdient vermelding dat de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie 

ook een vrij sterke samenhang vertoont met een tweetal andere gegevens, 

hetgeen als een externe toetsing van de ontworpen typologie beschouwd kan 

worden. Het percentage dat de bewering ' Als Christ muss man an Gottes-

dienst teilnehmen' beaamt, is voor de traditioneel/institutionelen 

9¿, voor de traditioneel/gematigd mstitutionelen 85, voor de gematigd 

progressief/mstitutionelen Э' 1 voor de gematigd -p: ogreEsief/gematigd 

mstitutionelen 79i voor de progressief/mstitutionelen 84 en voor de 

progressief/gematigd mstitutionelen, tenslotte, 61. (Gamma correlstie-

coëfficiè'nt = .42). Nog consequenter is de samenhang van deze typen, met 

een indicatie omtrent de institutionele definitie, van het 'goed c'insten' 

zijn. Zij die tenminste een van de drie volgende kwalificaties hebben uit-

gekozen uit een reeks van tien , te weten 'am rechten, wahren Glauben 

festhalten', 'seme kirchliche Pflichten erfüllen' en 'sich zur Kirche 

halten', zijn namelijk belangrijk sterker vertegenwoordigd onder degenen 

met een sterkere godsdienstig-kerkelijke binding. De percentages voor de 

zoê'vei ¿enoemde categorie dalen van 46 voor de ti adit-oneel/mstitutione-

len vir 44i 30, 28 en IJ tot 11 voor de progressief/gematigd mstitutio

nelen (Gamma correlatiecoè'fficiënt = .40). 

De godsdienstig-kerkelijke oriëntatie voi toont voorts belangwekkende sa

menhangen met enige maatschappelijke kenmerken van de onderzochte popula

tie. Hieronder volgt daarvan een kort overzicht. 

geslacht: Mannen tenderen iets, doch met veel, naar een zwakkere kerke

lijke binding. Zo behoort van hen 35$ tot de traditionelen 

(typen 1 en 2) tegen 44$ van de vrouwen en zo behoort 30$ van 

de mannen tot de progressieven (typen 5 en 6) tegen 19$ van de 
27) vrouwen 

leeftijd: Sterker dan voor alle onderzochte maatschappelijke kenmerken is 

de correlatie met de leeftijdsklassen. De kerkelijke binding 
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onder de jongeren ів aanzienlijk minder t radi t ioneel en i n s t i 

tutioneel dan onder de ouderen. De tradi t ionelen maken l6/£ u i t 

van de beneden 25-jarigen; de progressieven 45$· Voor de 25 -

35-jarigen zijn de overeenkomstige percentages 21 en 43) voor 

de 35 - Aî-jaxxgen 32 en 31, voor de 45 - 55-jarigen 44 en 17) 

voor de 55 _ 65-jarigen 55 en 10 en voor de 65-jarigen en oude-
ή/, Α

 2 θ ) ren 64 en 6 

opleidingsniveau: Slechts weinig zwakker dan voor het kenmerk leeftijd is 

de samenhang met het niveau van de gevolgde opleiding. Van de 

ondervraagden met alleen lagere school behoort 62% tot de tra

ditionelen en 7% tot de progressieven, de overeenkomstige per

centages voor degenen met een beroepsopleiding zijn 5O en 19) 

voor personen met middelbaar onderwijs ('Mittlere Reife') 3? en 

27, voor degenen met hoger onderwijs 19 en 47 en voor degenen 

met een academische opleiding (hogeschool en universiteit) 11 

e
n 5 0

2 9 )
. 

beroepsklassen: Ook hier doen zich vrij grote verschillen voor. Met name 

het agrarische milieu is naar verwachting sterk traditioneel in 

zijn godsdienstig-kerkelijke oriëntatie; 73$ behoort tot de 

traditionelen en 8$ tot de progressieven. Voor de hogere be

roepsklassen zijn de overeenkomstige percentages 18 en 39» voor 

het middelbaar personeel 28 en 34) voor de zelfstandige midden

stand 50 en 16, voor het lagere personeel 37 en 23) voor de ge

schoolde arbeiders 53 en 20 en voor de ongeschoolde arbeiders 

59 sn 9 .De hier genoemde verschillende hangen vanzelfspre

kend in belangrijke mate samen met de sterke correlatie tussen 

beroepsklassen en opleidingsniveau (r = -.62). 

urbanisatiegraad: Van dezelfde orde van grootte is de correlatie met de 

urbanisatiegraad van de woongemeente der ondervraagden. Het 

percentage traditionelen daalt mét de urbanisatiesgraad van 61 

voor de proefpersonen op het agrarisch platteland via 41 voor 

ondervraagden uit de middelgrote stad (50.000-100.000 inwoners) 

tot 32 voor geïnterviewden uit steden met meer dan 100.000 inwo

ners. De progressieven daarentegen stijgen in deze urbanisatie-

typen van 9 via 21 naar 32% -*1'. 
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De m dit overzicht vermelde gegevens hebben betrekking op de samenhang 

met de typen van godsdienstig-kerkelijke oriëntatie. De samenhang van 

de besproken maatschappelijke kenmerken met de twee schalen waaruit deze 

typologie is samengesteld, is echter sterk verschillend. Voor de norma

tieve oriëntatie zijn de samenhangen bijna steeds gelijk aan of iets 

sterker dan voor de typologie, terwijl de samenhangen met de schaal voor 

institutionele oriëntatie aanzienlijk zwakker zijn. Het gegeven spanning 

geloof-leven neemt in dit opzicht een tussenpositie in. Een en ander is 

te zien in het onderstaand overzicht van de r—correlaties. 

leeftijd 

opleidingsniveau 

beroepsklassen 

urbanisatiegraad 
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-.41 -.41 -.17 -.34 

.38 .43 .00 .19 

-.24 -.28 .02 -.08 

.25 .24 .14 .09 

Dat de correlaties van de vermelde maatschappelijke kenmerken met de 

schaal voor institutionele oriëntatie zwak zijn vloeit naar onze overtui

ging vooral voort uit het bijzondere karakter van de steekproef. Deze om

vat immers kerkgangers van wie mag worden aangenomen dat zij wat betreft 

de institutionele binding een veel homogenere categorie vormen dan alle 

katholieken, inclusief de met-regelmatige kerkgangers, al was het maar 

omdat de domimcantie een van de bestanddelen vormt waar uit de betref

fende schaal is opgebouwd 

In het hiervóór gepresenteerde overzicht is vooral de samenhang van de 

factor leeftijd met de godsdienstig-kerkelijke gegevens van belang. Niet 

alleen zijn de correlaties met het gegeven leeftijd bijna steeds de hoog

ste, maar zij blijven ook vrijwel even hoog wanneer de invloed van de an

dere maatschappelijke kenmerken (exclusief geslacht, doch inclusief het 
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percentage katholieken in de woongemeente) wordt uitgeschakeld. Dit geldt 

niet voor de samenhangen met de kenmerken opleidingsniveau, beroepsklasse, 

urbanisatiegraad en percentage katholieken m de woongemeente die namelijk 

bij toepassing van dezelfde procedure aanmerkelijk dalen 

Gelet op de bijna rechtlijnige en oorspronkelijke samenhang tussen gods-

dienstig-kerkelijke oriëntatie en leeftijd menen wij met Van Kemenade ' 

dat het traditionele en institutionele kerkbegrip met het opschuiven van 

de generaties belangrijk aan betekenis zal verliezen ten gunste van de 

trekken die door Schreuder aan de ντιjwilligheidskerk zijn toegeschre-

.„_ 36) 
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Noten bij bijlage 4 

1) De percentages respondenten voor elk van de beroepsklassen zijn opge

nomen in het steekproefoverzicht in bijlage 2, paragraaf 1. 

2) Als onderste grens is hierbij en tevens voor de nog te bespreken fac

toranalyses een minimale factorlading van .40 aangehouden. 

3) Criterium daarvoor is geweest, dat een gegeven slechts in één van de 

factoren een lading van tenminste .40 zou hebben, terwijl het verschil 

met de ladingen van het betreffende gegeven in de andere factoren (als 

regel) minimaal + .20 zou moeten bedragen. 

4) De factoranalyses in dit onderzoek zijn alle verricht volgens de Jöres-

kog-methode van factorisering met een optie voor het minimaal en maxi

maal aantal verwachte factoren. In alle gevallen werd zowel orthogoraal 

(varimax) als scheef (promax) geroteerd. 

Zie voor een heldere introductie over factoranalyse: 

R.J. Rummel, o.e. 

Een uitvoerige handleiding bieden onder meer: 

B. Fruchter, o.e. en H.H. Harman, o.e. 

5) De tussen aanhalingstekens geplaatste formuleringen zijn zo veel moge

lijk letterlijke vertalingen van vragen/stellingen in de vragenlijst 

(zie bijlage 1). 

6) De regressiemethode van factorscoring behelst, dat met het relatieve 

gewicht van de items in de factor rekening wordt gehouden; dit m te

genstelling tot de methode van de zogenaamde ruwe scoring, waaroij elk 

item voor de totaalscore even zwaar weegt en waarbij voorts de items 

met een lading beneden de gehanteerde drempelwaarde (bijvoorbeeld .40) 

buiten beschouwing blijven. 

De scores volgens de regressiemethode worden zó berekend dat het ge

middelde van alle scores 500 bedraagt met een standaarddeviatie van 

100. 
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7) Hier is dus gekozen voor variabele klasse-intervallen en wel zodanig 

dat bij een perfecte normaal verdel ing de vijf klassen elk 20 "¡a der 

respondenten omvatten. Blijkens de percentageverdeling is dit niet 

het geval als gevolg van de niet geheel normale verdeling van de ge

gevens. Wij hebben deze methode van classering verkozen boven die op 

basis van vijf gelijke klasse-intervallen binnen de gehele scorerange, 

teneinde de percentageverdeling met het oog op de analysemogelijkheden 

niet te zeer ongelijk te laten worden. 

De in theorie gelijke verdeling over de klassen impliceert dat deze 

methode ongeschikt is voor een kwantitatief-absolute descriptie van de 

getalsverhoudingen binnen de onderzochte populatie voor de desbetref

fende dimensie. Met het oog op de analytische bedoelingen van dit on

derzoek weegt dit nadeel minder zwaar dan het voordeel van de meer ge

nuanceerde scorir gstechmek. Daarenboven is de betekenis van kwantita

tieve descriptie beperkt, zolang de betreffende gegevens niet het ge

hele continuüm van de dimensie bestrijken en wel zodanig dat deze ge

lijkelijk zijn gespreid over dat continuüm. Met nadruk zij er dus op 

gewezen dat de schaalconstructies op basis van de factorsconng volgens 

de regressiemethode slechts een relatieve gebruikswaarde hebben. 

Ь) J.A. van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, o.e., blz. 110 er. 

118. 

9) J.A. van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, o.e., blz. 110. 

Weliswaar zijn de door Van Kemenade gevonden dimensies naar hun samen

stellende elementen verschillend van de in dit onderzoek gevonden di

mensies, maar naar de geest vertonen zij sterke verwantschap. Het feit 

dat bij hem bepaalde elementen die bij ons in de normatieve oriëntatie

dimensie zijn vervat tot afzonderlijke factoren bleken te behoren, is 

het gevolg van het gebruik van een groter aantal indicatoren. 

Gelet op de sterke samenhang tussen zijn normatieve dimensie en de door 

hem vastgestelde hierarchisch-dominante- innovation- en wettische orj'én-

tatie was er ook voor hem weinig aanleiding deze laatsten in zijn on

derzoek verder te gebruiken (zie pagina 108-110 en 301-303 van zijn 

hierboven aangehaalde studie). 
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10) Dat de samenhang van de onderscheiden aspecten van de preekbe oordel m g 

met de normatieve onë'ntatie sterker is dan met de institutionele oriën

tatie lijkt een logisch gevolg van het feit dat de institutionele 

binding onder de ondervraagden een zwakkere spreiding vertoont, aange

zien het hier overwegend personen betreft die als kerkgangers een be

paald niveau van kerkelijke deelname overschrijden. 

11) De clusteranalyse is verricht volgens twee methoden, namelijk de 'ele

mentary linkage analysis for isolating orthogaral and oblique types and 

relevancies' van McQuitty en met behulp van de Bèta-coëfficiënt vol

gens Holzinger en Harman. 

Zie over deze methoden: L. McQuitty, o.e., blz. 216 e.v. en B. Fruch-

ter, o.e., hoofdstuk II. 

12) De Pearson r-correlaties tussen de factoren zijn als volgt: 

Factor: 1 - 2 = -.04 2 - 3 = .02 

1 - 3 = .28 2 - 4 = -.07 

1 - 4 = .26 3 - 4 = -17 

Het totaal percentage verklaarde variantie is 34. 

13) Ook ten aanzien van deze schalen moet men zich realiseren dat ze een 

relatief karakter hebben. Uit de percentages voor de afzonderlijke 

klassen mogen dan ook geen conclusies worden getrokken over de absolu

te omvang van de categorieën met meer of minder interesse. Zo komen 

bijvoorbeeld de percentageverschillen voor de factoren 1 en 2 sterk 

overeen; niettemin is het gemiddeld percentage dat voor de items uit 

factor 1 met een lading van .40 of meer belangstelling heeft 57 en 

voor die uit factor 2 daarentegen 41· 

14) Vragen 59 en 60. Zie bijlage 1. 

15) Dat zich in deze tabel in beperkte mate combinaties van categorieën 

voordoen die logischerwijze met elkaar in strijd lijken, is slechts 

mogelijk omdat de beide vragen afzonderlijk zijn gesteld en gecodeerd 
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en de inconsistenties van de respondenten bij de beantwoording van bei

de vragen vrijwel met bij de codering konden worden geè'limineerd. 

16) De correlaties tussen de factoren zijn als volgt: 

factor 1 - 2 = .44 

1 - 3 = .50 

2 - 3 = .44 

I?) De categoneê'n 1 en 2 van de vijfdeling zijn samengevoegd, omdat voor 

de dimensie ' geloofwaardig' in categorie 1 geen respondenten voorkwa

men, terwijl de percentages voor de drie dimensies in de protestantse 

onderzoeksgroep eveneens te verwaarlozen waren met respectievelijk 0, 

O.5 en O.5. Ter wille van de vergelijkbaarheid hebben wij daarom voor 

alle factoren de categorieën 1 en 2 samengevoegd. 

De lage percentages in categorie 1 zijn een gevolg var. enerzijds de 

zeer gunstige beoordeling op de onderscheiden aspecten en anderzijds 

het principe van de regressiemethode voor factorscoring die ook bij 

scheve verdelingen het gemiddelde doet uitkomen op ^00 met een stan

daarddeviatie van 100. De percentageverdeling na samentrekking van de 

categorieën 1 en 2 weerspiegelt daarmee enigszins de scheve verdeling 

voor de preekwaardenng. 

18) Zie de vragen 47 tot en met 52 en 55 van de vragenlijst (bijlage l). 

19) De factor 'boeiend' is geheel identiek; de factor 'aangenaam' is nu 

uitgebreid met het aspect 'begripvol', uit de factor 'geloofwaardig' 

is het item 'geloofwaardig' verdwenen. 

20) Dat de factor 'helder' voor de algemene preekwaardenng er niet uit

gekomen is, is een gevolg van het feit dat deze dimensie m de reeks 

slechts met één aspect vertegenwoordigd was en mede daarom niet scherp 

genoeg als een eigenstandige facLor naar voren is gekomen. Als verge-

lijkingsmogelijkheid is echter het betreffende item voor de algemene 

preekwaardering nog in zijn oorspronkelijke vorm beschikbaar. 
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21) De correlaties zijn als vol^t: Factor 1 - 2 = .32 2 - 3 = .27 

1 - 3 = .57 2 - 4 = .16 

1 - 4 = . 26 3 - 4 = . 1 2 

Het totaal percentage verklaarde variantie is 44· 

22) Ook nu weer zijn om dezelfde(technische) redenen de percentages van 

de eerste van de vijf oorspronkelijke categorieè'n zeer laag en zijn 

om die reden de oorspronkelijke klassen 1 en 2 samengevoegd (zie ook 

voetnoot 17 bij deze bijlage). 

23) Zie de vragen 41 tot en met 44 van de vragenlijst (bijlage l). Het 

luisteren en het kijken naar godsdienstige programma's zijn in dit 

verband samengevoegd tot één gegeven teneinde iedere respondent in 

dit opzicht een gelijke kans te geven; 28fo van de ondervraagden be

schikt namelijk thuis niet over televisie, terwijl radio vrijwel al

tijd aanwezig is. 

24) Terwille van de vergelijkbaarheid zijn aan de categorie 'nur selten' 

bij vraag 44 dxie punten toegekend in plaats var, twee. 

25) Zie vraag 15b van de vragenlijst. 

26) Zie vraag 17 van de vragenlijst. 

Het samennemen van juist deze drie items ligt niet alleen on. inhoude

lijke overwegingen voor de hand, maar was ook gerechtvaardigd omdpt ze 

tezamen een duidelijk cluster vormden bij analyse van de correlaties 

tussen alle tien items. 

27) Zie tabel В.4.З m bijlage 5. 

28) Zie tabel B.4.4 in bijlage 5. 

29) Zie tabel B.4.5 m bijlage 5. 
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30J Zie -tabel В.4.6 in bijlage 5. 

ЗІ) Zie tabel В.4.7 in bijlage 5. 

32} Voor een vergelijking van dergelijke samenhangen voor de verhoudingen 

in Nederland raadplege men: J.A. van Kemenade, Typen van religieus-ker

kelijke binding, 0.0., blz. 228. 

33) De schaal voor normatieve oriëntatie weerspiegelt waarschijnlijk wel 

een grotere mate van heterogeniteit in de onderzochte steekproef. Uit 

het onderzoek van Van Kemenade is ook gebleken dat binnen de catego

rie van personen met een relatief sterke institutionele oriëntatie de 

spreiding naar normatieve oriëntatie nog vrij groot is. 

Zie J.A. van Kemenade, De katholieken en hun onderwijs, o.e., blz. 306. 

34) De partiële correlatie van de leeftijd iret de godsdienstig-kerkelij^e 

oriëntatie is -.40 onder constanthouding van opleidingsniveau, be

roepsklasse, urbanisatiegraad en percentage katholieken in de woonge-

meente. De partiële correlatiecoëfficiënten voor de andere, zojuist 

genoemde variabelen met de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie zijn res

pectievelijk .10, -.08,. 16 en .07. 

De partiële correlatiecoëfficiërten van de hier genoemde maatschappe

lijke kenmerken met respectievelijk de normatieve oriëntatie, de in

stitutionele onën+atie en de spanning geloof-leven vertonen overeen

komstige verschillen met de in het overzicht verrelde correlatiecoëf-

ficiënten als ten aanzien van de godsdienstig-kerkelijke oriëntatie 

zijn gesignaleerd. 

35) Zie J.A. van Kemenade, Typen van religieus-kerkelijke binding, o.e., 

blz. 229. 

36) Zie 0. Schreuder, Van volkskerk naar vnjwilligheidskerk, o.e. 





-429-

BIJLAGE 5 

TABELLEB 



-430-
b i j l a s 

Tabel 2 .2 .1 DE IHTEHESSEDIMENSIE · TRAIÌSCEITOENT ' NAAH TYPEN VAN GODSDIEN
ST IG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

traditioneel/institutioneel 

traditioneel/gematigd insti
tutioneel 

gematigd progressief/insti
tutioneel 

gematigd progressief/gema
tigd institutioneel 

progressief/institutioneel 

progressief/gematigd insti
tutioneel 

44 21 17 11 7 100 (305) 

34 27 12 13 14 100 (177) 

23 19 19 20 19 100 (238) 

17 22 13 23 23 100 (204) 

9 11 18 23 39 100 (1^7) 

13 12 14 18 43 100 (1!)0) 

to taa l 26 19 1É 17 22 100 (1231) 

Gamma = .37 

Tabel 2 . З . 4 ERVAHEN SPANNING TUSSEN GELOOF EN LEVEN PER TYPE VAN GODS-
DIENSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

эеп matig meer totaal 

traditioneel/institutioneel 

traditioneel/gematigd insti
tutioneel 

gematigd progressief/insti
tutioneel 

gematigd progressief/gema
tigd institutioneel 

progressief/institutioneel 

progressief/gematigd insti

tutioneel 

86 

80 

77 

69 

56 

39 

13 

18 

19 

23 

29 

41 

1 

2 

4 

8 

15 

20 

100 (303) 

100 (177) 

100 (2;s) 

100 (204) 

100 (157) 

100 (150) 

totaal 71 22 100 (1231; 

Gamma = .46 
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Tabel 2.3.6 DE BEOORDELINGSDIMENSIE ' BOEIEND' IN RELATIE TOT DE DIMEN
SIE 'AAMGENAAM' (VOOR DE PREKEN Df HET ALGEMEEN) 

zeer boeiend 

, 
minde] 

t 

<· boeiend 

zeer 
aangenaam 

67 

49 

42 

20 

17 

23 

20 

13 

10 

16 

10 

18 

_ч minder 
aangenaam 

6 

12 

28 

49 

t o t a a l 

100 (694) 

100 (189) 

100 ( 92) 

100 (256) 

totaal 52 18 12 100 (1231) 

Оашпа = .56 

Tabel 2.З.7 DE BEOORDELINGSDIMENSIE 'BOEIEND' IN RELATIE TOT DE DIMEN
SIE 'GELOOFWAARDIG' (VOOR DE PREKEN IN HET ALGEMEEN) 

zeer boeiend 

minder boeiend 

z e e r ge
loofwaardig 

83 

66 

39 

18 

8 

16 

14 

12 

V 

5 

8 

23 

14 

minder ge
loofwaardig 

4 

10 

24 

56 

t o t a a l 

100 (694) 

100 (189) 

100 ( 92) 

100 (256) 

totaal 64 11 17 100 (1231) 

Gamma = .72 
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Tabel 2 . 3 . 8 DE BEOORDELINGSDIMENSIE 'AANGENAAM' IN RELATIE TOT DE DI
MENSIE 'GELOOFWAARDIG' (VOOR DE PREKEN IN HET ALGEMEEN) 

zeer aangenaam 

minder aangenaam 

t o t a a l 

zeer ge
loofwaardig 

84 

62 

49 

17 

64 

8 

16 

14 

13 

11 

4 

9 

16 

14 

8 

minder ge
loofwaardig 

4 

13 

21 

56 

17 

t o t a a l 

100 (644) 

100 (217) 

100 (152) 

100 (218) 

100 (1231) 

Gamma = .67 

Tabel 2 . З . 9 DE GEMIDDELDE WAARDERING VOOR DE PREKEN IN HET ALCEMEEK 
VOOR ELK VAN DE SCOREKLASSEN VAN VIER BEOORDELING SDDIEN-
SIES 

boeiend aangenaam geloof- h e l d e r 
waardig 

minder 

1.96 

2.45 

2.82 

З.52 

2.16 

2.35 

2.65 

3.13 

2.O9 

2.66 

2.88 

3.31 

2.34 

2.57 

2.70 

*) 

t o t a a l 2.42 2.42 2.42 2.42 

зе) d i t gegeven t e l t d r i e k l a s s e n 
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Tabel 2 .3 .12 DE GEMIDDELDE WAAHDERIHG VOOR DE PREEK IN HET ALGEMEEN 
TIAAR LEEFTIJDKLASSE VOOR ELK VAN DE TYPEN VAN GODSDIENS-
TIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

16-25 215-35 35-45 45-55 55-65 65 j a a r t o t a a l 
en ouder 

2.15 2.O4 I.90 2.07 2.02 1.91 2.00 
traditioneel/in
stitutioneel 

tradìtioneel/ge-
matijd institu- 2.46 2.60 2.21 2.25 2.04 2.24 2.25 
tioneel 

gematigd progre^-
cief/mstitutio- 2.58 2.48 2.42 2.33 2.40 2.05 2.3/ 
neel 

gematigd p r o g r e s -
Gief/gematigd 2.75 2.75 2.51 2.68 2.37 2.20 2.55 
institutioneel 

progressie f/111- ч 

stjtutioneel 3.37 2.82 2.51 2.52 3.71 *' 2.55 S-ö6 

progressief/ge- ^ 
matigd met.tu- 3-36 3-12 2.60 3.00 1.,2 3.00*' Ζ.·)6 
tioneel 

totaal 2.94 2.6; 2.34 2.36 2.21 2.08 2.42 

ïf) - absoluut aantal minder dan 10 
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Tabel 2 . 4 . 3 HET LEZEN VAN GODSDIENSTIGE TIJDSCHRIFTEM OF AHTIKELEN NAAB 
HET DEELNEMEN AAN BIJEENKOMSTEN OVER GODSDIENSTIGE THEMA'S 

bijeenkomsten 

vaker 

zelden 

nooit 

totaal 

Gami: a = .36 

geregeld 

43 

29 

28 

100 

(632) 

lezen 

nu en dan 

27 

30 

43 

100 

(491) 

nooit 

11 

24 

65 

100 

(108) 

totaal 

34 

29 

37 

100 

(1231) 

Tabel 2 . 4 . 4 MET AKDEREN SPREKE» OVER GODSDIENSTIGE THEMA'S PER CATEGORIE 
VAN DE SCHAAL VOOR GODSDIENSTIGE COMMUNICATIE (LEZEN, RADIO 
EN TELEVISIE, BIJEENKOMSTEN) 

schaa l 

deelname 
groot 

g e r i n g 

vaker 

69 

51 

37 

A 

25 

spreker. 

nu en 

27 

41 

44 

46 

47 

dan ze 
of 
Iden 
nooit 

4 

8 

19 

20 

28 

totaal 

100 (267) 

100 ( 233) 

100 (279) 

100 (293) 

100 (131) 

to taal 45 40 15 100(1 205) 

üamn a = . 38 
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Tabel 2 .4-5 MET AMDEREH SPREKEK OVER GODSDIENSTIGE THEMA'S NAAR DE NOR
MATIEVE GODSDIENSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

normatieve 
oriëntatie 

sterk 

\ .-
zwakker 

totaal 

dikwijls 

32 

38 

41 

48 

60 

44 

gesprekken 

nu en 

39 

44 

50 

41 

32 

41 

dan ze 
of 

1de η 
nooit 

29 

IP 

9 

11 

0 

15 

totaal 

100 (276) 

100 (¿06) 

100 (PI1)) 

100 (227) 

100 (307) 

100 (12',]) 

Garnira .29 

Tabel 2 .4 .6 DEELNEMEN AAN BIJEEffiOHSTEI. OVER GODSDIENSTIGE ТІШЖ ' S Гі-АЕ 
NORMATIEVE GODSDIENSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

normatieve 
oriëntatie 

sterk 

> 
2 kker 

vaker 

23 

27 

32 

40 

45 

bi jeenkomat 

zelden 

28 

2" 

31 

29 

30 

en 

.lOOj. t 

49 

¡r 

il 
} 1 

2 j 

tot . 1 

100 Í2-7'') 

1 00 { 20' 1 

100 (Tij) 

100 (2,-) 

100 ( ,07) 

to taa l 34 29 1 00 ( l o l ) 

Garnira = - . 2 5 
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Tab el 2.4.7 

institutionel 
oriëntatie 

sterk 

ZW3 kker 

HET 
DE 

e 

LEZEN VAN GODSDIENSTIGE TIJDSCHRIFTEN EN ARTIKELEN HAAR 
INSTITUTIONELE GODSDIENSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

ge re ge 

68 

54 

55 

45 

33 

ld nu en 

29 

39 
j6 

44 

53 

dan nooit 

3 

7 

9 

11 

14 

totaal 

100 (343) 

100 (135) 

100 (222) 

100 (205) 

100 (326) 

to taal SI 40 100 (1231 ) 

Gamma = .35 

Tabel 2 . 4 . 8 HET LUISTEREN OF KIJKEN NAAR GODSDIENSTIGE PROGRAMMA'S NAAH 
LEEFTIJD 

geregeld nu en dan 

62 

47 

53 

46 

42 

49 

zelden 
of nooit 

30 

31 

17 

15 

14 

19 

totaal 

100 (180) 

100 (195) 

100 (222) 

100 (224) 

100 (207) 

100 (198) 

16 - 25 

25 - 35 

35 - 45 

45 - 55 

55 - 65 

65 en ouder 

8 

22 

30 

39 

44 

32 

to taa l 29 50 21 100 (1226) 

Gamma = - . 2 4 
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ТаЪеІ 2.4.9 HET LEZEII VAN GODSDIENSTIGE TIJDSCHRIFTEN EM AETIKELEH HAAR 
LEEFTIJD 

gerege ld nu en dan n o o i t t o t a a l 

1 6 - 2 5 

25 - 35 

35 - 45 

45 - 55 

55 - 65 

65 en ouder 

24 

38 

49 

55 

68 

70 

66 

48 

43 

36 

26 

23 

10 

14 

8 

9 

6 

7 

100 (180) 

100 (195) 

100 (222) 

100 (224) 

100 (203) 

100 (198) 

t o t a a l 51 40 9 100 (1222) 

Gamma = - . 3 6 

Taoel 2 .4 .IO HET BIJWOHEH VAN BIJEEHKOMSTEB OVER GODSDIENSTIGE ONDERWER
PEN NAAR LEEFTIJD 

vaker ze lden n o o i t t o t a a l 

16 - 25 

25 - 35 

35 - 45 

45 - 55 

55 - 65 

65 en ouder 

Al 

41 

34 

33 

24 

27 

31 

30 

30 

27 

30 

26 

22 

29 

36 

40 

46 

47 

100 (180) 

100 (199) 

100 (222) 

100 (224) 

100 (207) 

100 (198) 

t o t a a l 34 29 34 100 (1226) 

Gamma = .21 
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Tabel 2. 

Ib - 25 

25 - 35 

35 - 45 

45 - 55 

55 - 65 

4.11 

65 en ouder 

t o t a a l 

Π arana = .14 

НЕТ 
MAB 

VOEHEH VAS 
. LEEFTIJD 

váker 

49 

48 

45 

49 

40 

35 

44 

GESPHEKKEK 

nu 

OVER 

en daji 

43 

39 

43 

40 

42 

38 

41 

GOBSBIEÎJSTIGE 

zelden 
of noo i t 

8 

13 

12 

11 

18 

27 

15 

OMERVIERPEÍÍ 

t o t a a l 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

(180) 

(195) 

(222) 

(224) 

(207) 

(198) 

(1226) 

Tabel 2 .4 .12 НЕТ LEZEN VAS GODSBIENSTIGE TIJDSCHRIFTEN EK ARTIKELEN OVER 
GODSDIENSTIGE ONDERWERPEN NAAR DE KERKELIJKE DEELNAME 

kerkbezoek op 
zondag 

a l t i j d 

tenminste 3 χ 
per maand 

tenmmbte 1 χ 
per maand 

minder 

t o t a a l 

ge rege 

53 

30 

19 

28 

51 

l d nu en 

39 

53 

56 

29 

40 

dan n o o i t 

8 

17 

25 

43 

9 

t o t a a l 

100 (1161) 

100 ( 47) 

100 ( 16) 

100 ( 7) 

100 ( '231) 

Gamma = .47 
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Tabel 2.4.13 НЕТ BIJWONEN VAN BIJEENKOMSTEN OVER GODSDIENSTIGE ONDERWER
PEN NAAR DE KERKELIJKE DEELNAME 

kerkbezoek op 
zondag 

altijd 

tenminste 3 x 
per maand 

tenminste 1 χ 
per maand 

minder 

totaal 

vaker 

35 

11 

13 

14 

34 

zelden 

29 

40 

31 

14 

29 

nooit 

36 

49 

56 

72 

37 

totaal 

100 

100 

100 

100 

100 

(1161) 

( 47) 

( IO 

( 7) 

(1231) 

Gamma = .39 

Tabel 2.4.16 HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE DIALOOGPREEK NAAR ERVARING 
DAARMEE 

wel 

ervaring 
geen 
ervaring 

totaal 

voor 

geen oordeel 

xegen 

totaal 

75 

10 

15 

100 

(110) 

44 

20 

36 

100 

(1116) 

47 

19 

34 

100 

(1226) 
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T a b e l 2 . 4 . 1 9 DE VERGELIJKENDE WAARDERING VAN DE PREKEN IN DE KERK EN 
GODSDIENSTIGE TOESPRAKEN VOOR RADIO EN TELEVISIE NAAR HET 
GEBRUIK VAN GODSDIENSTIGE PROGRAMMA'S 

preken beter 

gelijk 

radio en tele
visie beter 

geregeld 

30 

24 

35 

programma 

nu en 

50 

46 

55 

's volgen 

dan ze 
of 
Iden 
nooit 

20 

30 

10 

totaal 

100 (ï,6b) 

100 (386) 

100 (280) 

to taa l 29 50 21 100 (1231) 

Gamma .05 

Tabel 2 .4 .21 HET OOBTÏKKL OVER DE, DIALOOGPREEK NAAR NORMATIEVE GODSDIEN-
STIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

normatieve 
oriëntatie 

sterk 

s 
zwakker 

tol taal 

voorstan
der 

30 

33 

49 

48 

67 

47 

geen 
oordeel 

22 

23 

18 

22 

14 

19 

tegen
stander 

48 

44 

33 

30 

19 

34 

totaal 

100 (273) 

100 (204) 

100 (215) 

100 (227) 

100 (307) 

100 (1226) 

Gamma = —.33 
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Tabel 2 .4 .22 HET PERCENTAGE VOORSTANDERS VAN EED DIALOOGPREEK NAAR NOR
MATIEVE GODSDIENSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE VOOR ONDERVRAAG
DEN MET EN ZONDER ERVARING DAARMEE 

normatieve 
o r i ë n t a t i e 

met 
ervaring 

73 

67 

74 

78 

74 

zonder 
ervaring 

29 

31 

44 

46 

66 

tota 

30 

33 

49 

48 

67 

s t e r k 

zwakker 

t o t aal 74 44 47 

Tabel 2.Λ.25 DE WAARDERIWG VOOR DE PREEK IM líET ALGEMEEN KAAR DE EERSTE 
VOORKEUR UIT ENIGE ALTERNATIEVEN VAN GODSDIENSTIGE COMMU-
HIO/VTIE 

e e r s t e 
voorkeur 

zeer goed 

preekwaardenng 

-> slecht totaal 

godsdienstige 
programma's 

godsdienstige 
boeken en tijd
schriften 

groepsgesprek
ken 

de preek 

50 

44 22 20 

7 37 30 17 

18 52 22 4 

100 (170) 

100 (1Ï>7) 

100 (198) 

100 (666) 

totaal 13 25 100 (1191) 

x = 103.1 D.F. = 16 Ρ < .001 
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Tabel 3 .2.1 HET OORDEEL OVER DE BELUISTERDE PREEK IN VERGELIJKING MET 
DE PREEK IN HET ALGEMEEN NAAR TYPEN VAU GODSDIENSTIG-KERKE-
LIJKE BINDING 

beluisterde preek 

beter hetzelfde minder goed totaal 

traditioneel/insti

tutioneel 

traditioneel/gema

tigd institutioneel 

gematigd progressief/ 

institutioneel 

gematigd progressief/ 

gematigd institutio

neel 

progressief/institu

tioneel 

progressief/gematigd 

institutioneel 

totaal 

14 

9 

18 

18 

27 

21 

17 

74 

81 

66 

70 

55 

53 

68 

12 

10 

16 

12 

18 

26 

15 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

(305) 

(177) 

(238) 

(204) 

(157) 

(bo) 

(1231) 

Gamma .01 55.2 D.F. 10 Ρ < .001 

Tabel 3.2.3 HET AL DAN NIET HEBBEN VAN LOF EN/OF KRITIEK VOOR DE BELUIS

TERDE PREEK NAAR DE TOTAALWAARDERING 

zeer 
goed 

^ s l e c h t * ) S £ ™ l d d e l d e 

~~> t o t a a l waarder ing 

wel p o s i t i e f / g e e n k r i t i e k 25 68 5 2 -

n i e t p o s i t i e f / g e e n k r i t i e k 9 65 16 9 1 

wel p o s i t i e f / w e l k r i t i e k б jO iy 22 3 

n i e t p o s i t i e f / w e l k r i t i e k - 19 13 48 20 

100(531) 

100(229) 

100(296) 

100(114) 

1.84 

2.27 

2.66 

ЗЛО 

t o t a a l 14 58 12 13 100(1170) 2.32 

X = 469.9 D.F. = 1 2 Ρ < .001 

* ) g e p e r c e n t e e r d op het a a n t a l antwoorden 
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T a b e l 3 - 2 . 4 DE TOTAALWAAHDERIHG VOOR DE BELUISTERDE PREEK VOOR DE CE-
NOEMDE PLUSPUNTEH OVER DIE PREEK 

gerichtheid op het 
geloof/de kerk 

aandacht voor de men
selijke situatie/de 
wereld 

aandacht voor de ver
binding tussen geloof 
en leven 

overige instemming 
met de thematiek/ 
strekking 

begrijpelijk 

aansprekelijk 

duur van de preek 

overige vorm- en 
stijlaspecten 

praktische/concrete 
aanwijzingen 

inspirerend (algemeen) 

goed (in algemene zin) 
en overige antwoorden 

geen pluspunten genoemd 

zeer 
goed 

17 

18 

26 

17 

16 

35 

23 

14 

18 

33 

19 

6 

63 

67 

56 

62 

70 

47 

65 

60 

46 

67 

55 

50 

12 

9 

8 

10 

8 

12 

9 

11 

18 

-

7 

15 

> 

8 

5 

9 

10 

6 

6 

3 

14 

18 

-

12 

22 

slecht 

0 

1 

1 

1 

-

-

-

1 

-

-

7 

7 

totaal*' 

100(168) 

100(156) 

100(106) 

100(210) 

100( 82Ì 

100( 68) 

ioo( 68) 

100(139) 

100( 11) 

ioo( 18) 

100( 42) 

100(342) 

gemiddelde 
waardering 

2.12 

2.03 

2.04 

2.17 

2.04 

1.88 

1.91 

2.28 

2.36 

1.66 

2.33 

2.75 

totaal 16 59 11 

172.З D.F. = 44 Ρ < .001 

12 100(1410) 2.25 

ж) De totalen betreffen het aantal iralen dat de betreffende categorie vari 
toepassing i s . Het totaal-generaal is groter dan het aantal ondervraag
den in verband met de mogelijkheid van meervoudige beantwoording. 
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Tabel З . 2 . 5 DE TOTAALWAABDEHING VOOR DE BELUISTERDE PREEK VOOR DE GE
NOEMDE КНГГГЕКРШТЕК OVER DIE PREEK 

goed 
+ s l e c h t t o t a a l * ) e e r a i f e l d e 

^ waarder ing 

n i e t voldoende g e r i c h t 
op het ge loof 

n i e t voldoende b e t r o k 
ken op de mense l i jke 
s i t u a t i e / d e wereld 

15 39 23 23 100( 13) З.5З 

39 13 24 15 100( 54) 3.00 

overige bezwaren tegen 

het thema of kritiek 
op bepaalde uitlatin

gen 

niet goed verstaanbaar 

niet begrijpelijk 

spreekt niet aan 

duur van de preek 

overige bezwaren tegen 
vorm en stijl 

de "toon" was onaange-
паалі 

niet of weinig bruik
baar 

overige bezwaren 

geen kritiek 

5 

3 

-

-

5 

1 

-

11 

3 

20 

39 

52 

36 

23 

61 

36 

50 

11 

38 

68 

17 

7 

21 

12 

16 

23 

6 

22 

9 

8 

33 

35 

39 

56 

13 

29 

44 

11 

34 

4 

6 

3 

4 

9 

5 

11 

-

45 

16 

0 

100(119) 

ioo( 29) 

100( 26) 

100( 43) 

ioo( 38) 

100(139) 

100( 18) 

ioo( 9) 

ioo( 32) 

100(757) 

2.94 

2.82 

3.10 

3.51 

2.52 

3.11 

2.94 

3.66 

3.21 

1.97 

t o t a a l 56 12 15 4 100(1279) 2.41 

X = 470.6 D.F. Ρ < .001 

* ) De t o t a l e n b e t r e f f e n het a a n t a l realen dat de be t re f fende c a t e g o r i e van 
t o e p a s s i n g i s . 
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Tabel 3.2.8 DE PKEEKWAARDERING NAAR DE MATE VAN AANDACHT VOOR HET BIN-
HEKWEFELDLIJKE IN DE PREEK 

aandacht voor het 
b innenwere ld l i jke 

zwak 

a-t 
r 

erk 

zeer 
goed 

9 
13 

19 

13 

27 

57 
67 

54 
56 

57 

15 

8 

14 

12 

4 

» 

16 

10 

10 

14 

10 

s l e c h t 

3 
2 

3 

5 
2 

t o t a a l 

100(448) 

100(189) 

100(140) 

100(194) 

100(199) 

gemiddelde 
waarder ing 

2.47 

2.20 

2.26 

2.41 

2.04 

totaal 14 58 12 13 100(1170) 2.32 

Gamma = -.19 

Tabel 3.2.9 DE PKEEKWAARDERING NAAR HET KENMERK HUMANITEIT VAN DE ' TOON 

numamte i t 

waarder ing 

zeer 
goed 

11 

11 

15 

12 

28 

56 

64 
58 
60 

56 

14 

9 
14 

14 

5 

> 

16 

11 

10 

13 

10 

s l ech t 

3 

5 
3 
1 

1 

t o t a a l 

100(468) 

100(225) 

100(136) 

100(144) 

100(197) 

gei, idde lde 
waarder ing 

2.45 

2.33 

2.28 

2.32 

2.01 

minder 

neer 

t o t a a l 14 58 12 13 100(1170) 2.32 

Gamma = - . 1 9 
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Tabel 3 .2 .10 BE PREEKWAAEDERIliG NAAH HET KEMMERK BIJBELS KARAKTER 

N a a r d e n n g 

zeer 
goed 

^ s l e c h t t o t a a l g e r ^ d e l d e 
waardering 

m e t b i j b e l s 

sterk bijbels 

15 52 

2 57 

6 67 

13 54 

22 63 

12 15 

19 17 

14 12 

12 20 

7 7 

100(465) 

100( 86) 

100(190) 

100( 92) 

100(337) 

2.45 

2.65 

2.35 

2.41 

2.02 

to taa l 

Gambia .21 

12 13 100(1170) 2.32 

T a b e l 3 . 2 . I I DE PREEKWAARDERINC ÏÏAAB HET IKTRODUCTIE- OF ΟΟΝΡΡΟΓΓΑΤΙΕ-
KARAKTER VAN DE PREEK 

w a a r d e r i n g 

zeer 

goed 

4 „T„„UJ. i * η gemiddelde -Λ slecht totaal
 a 

naardenng 

type mtroddctie 12 59 14 13 2 100(732) 2.34 

type confrontatie 12 ^7 10 15 6 100(289) 2.47 

type sterke confrontatie 31 56 3 9 1 100(149) 1-94 

totaal 14 58 13 3 100(11-70) 2.32 

Gamma = -.14 
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Tabel 3.2.12 DE PREEKWAAHDERING NAAR DE DUUR VAN DE PREEK 

tot 10 minuten 

1 0 - 1 5 minuten 

1 5 - 2 0 minuten 

20 - 25 minuten 

zeer 
goed 

16 

13 

17 

16 

wa 

63 

56 

59 

51 

.axdenng 

9 
13 

11 

— 

— » 

10 

15 

11 

21 

slecht 

2 

3 

2 

12 

to taa l 

100(281) 

100(647) 

100(193) 

100( 49) 

gemiddelde 
waardering 

2.I8 

2.39 

2.20 

2.61 

totaal 14 58 12 13 100(1170) 2.32 

Gamna = -.05 

Tabel З.2.ІЗ DE PREEKWAAHDERING ITAAH HET OORDEEL OVER DE DUUR VAII DE PREEK 

te lang 

niet te lang/-te kort 

te kort 

zeer 
goed " 

3 

15 

24 

waarden 

43 

60 

55 

_ 

16 

11 

15 

•ng 

» 

27 

12 

6 

slecht 

11 

2 

-

totaal 

100( UV) 

l o o d Л5) 

100( 33) 

çeinddelde 
waardering; 

2.99 

2.25 

2.03 

totaal 14 58 12 13 100(1170) 2.32 

Gamma = -.47 
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Tabel 3 .2 .14 DE PREEKWAARDERING HAAR HET KEHMERK VOORDRACHT 

v o o r d r a c h t 
zeer 
goed 

1 

12 

10 

17 

24 

31 

waardering 

54 

58 

59 

60 

66 

50 

18 

12 

14 

8 

7 

7 

* 

26 

13 

14 

13 

3 

9 

slecht 

1 

5 

3 

2 

-

3 

totaal 

1O0( 95) 

100(410) 

100(228) 

100(245) 

ioo( 92) 

100(100) 

gemiddelde 
waardering 

2.72 

2.40 

2.39 

2.24 

1.89 

2.03 

zwak 

s t e r k 

t o t a a l 

Gamma = - . 2 4 

14 58 12 13 100(1170) 2.32 

Tabel З . 2 . І 5 DE WAAEDERINC VAB DE BELUISTERDE PREEK VOOR HEN DIE DE 
DIEHST HEBBEÏÏ BIJOEWOOTO IN EIGEN OF ANDERE PAROCHIEKERK 

eigen parochiekerk 

andere parochiekerk 

totaal 

.2 0 „ 

zeer 
goed 

14 

20 

15 

waardering 

58 

56 

58 

12 

4 

11 

^ 

13 

15 

13 

slecht 

3 

5 

3 

totaal 

100(1056) 

ioo( 97) 

100(1ЪЗ) 

gemiddelde 

waardenrg 

2.32 

2.3O 

2.32 

8.9 D.F. = 4 .10 > Ρ > .05 
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T a b e l 3 . 2 . 1 7 DE GEMIDDELDE PREEKWAARDERING VOOR COMBINATIES VAU HET KEN
MERK VOORDRACHT MET ELK VAN DE ZEVEN OVERIGE HOOFDKENMER
KEN * ) 

v o o r d r a c h t 

zwak matig goed totaal 

bijbels 

karakter 

aandacht 

voor het 
binnenwe-
reldlijke 

gerichtheid 

confronta
tiekarakter 

opbouw 

positieve 
' toon' 

humaniteit 

totaal 

zwak 

sterker 

sterk 

zwak 

sterker 

sterk 

jenseitig 

diesseitig 

introductie 

confronta
tie 

sterke con
frontatie 

weinig 

helder 

helderder 

zeer helder 

zwak 

sterker 

sterk 

zwak 

sterker 

sterk 

2.57 (6) 

2.51 (3) 

2.06 (2) 

2.47 (8) 

2.48 (3) 

2.46 (9) 

2.52 (2) 

2.47 (7) 

2.48 (4) 

-

2.37 (4) 

2.64 (4) 

2.38 (3) 

2.63 (2) 

2.37 (3) 

2.47 (6) 

2.44 (8) 

2.49 (3) 

-

2.45 (11) 

2.46 

2.20 

2.16 

2.33 

2.42 

2.21 

2.35 

2.28 

2.31 

2.47 

2.10 

2.33 

2.43 

2.08 

2.36 

2.25 ( 

2.41 ( 

2.46 ( 

2.10 

2.17 ( 

2.32 ( 

5) 

[2) 

3) 

6) 

2) 

,2) 

7) 

3) 

[7) 

2) 

1) 

4) 

4) 

2) 

4) 

4) 

2) 

6) 

2) 

2) 

10) 

2.11 

2.20 

1.77 

-

2.07 

1.86 

I.94 

1.97 

2.07 

-

1.86 

I.94 

2.16 

1.60 

2.20 

1.86 

1.94 

I.94 

2.20 

1.8b 

(1) 

(1) 

(2) 

-

(2) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

-

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1
N 

(2) 

1.96 (4) 

2.48 

2.37 

2.02 

2.4O 

2.35 

2.O4 

2.38 

2.21 

2.34 

2.47 

1.94 

2.30 

2.46 

2.13 

2.42 

2.18 

2.38 ( 

2.42 

2.3О 

2.01 

2.32 

J2) 

[ 6) 

( 7) 

¡и) 
7) 

, 4) 

17) 

i 8) 

J6) 

6) 

3) 

' 9) 

10) 

6) 

7) 

9) 

9) 

15) 

6) 

4) 

25) 

*) De getallen tussen haakjes hebben betrekking op het aantal preker. 
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Tabel 3.2.22 DE GEMIDDELDE PREEKWAARDERIHG PER LEEFTIJDSKLASSE VOOR HET 
KENMERK VOORDRACHT 

zwak 

voordracht 

matig goed tot aal 

16-25 jaar 

25 - 35 jaar 

35 - 45 jaar 

45 - 55 jaar 

55 - 65 jaar 

65 jaar en ouder 

to taa l 

3.01 

2.76 

2.60 

2.39 

2.13 

2.02 

2.47 

(501) 

2.82 

2.57 

2.30 

2.29 

2.19 

1.54 

2.31 

(472) 

2.06 

2.09 

2.22 

1.88 

I.85 

I.64 

1.96 

(192) 

2.74 (163) 

2.55 (188) 

2.42 (212) 

2.26 (212) 

2.10 (198) 

1.89 (192) 

2.32 ( i l i o ) 

T a b e l 3 . 2 . 2 3 DE GEMIDDELDE PREEKWAARDERING NAAR OPLEIDIHGSIIIVEAU VOOR 

HET KENMERK VOORDRACHT 

lagere school 

bedrijfsopleiding 

middelbaar onderwijs 

hoger onderwijs 

universiteit/ 
hogeschool 

totaal 

zwak 

2.00 

2.56 

2.42 

3.00 

2.98 

2.47 

(503) 

voordracht 

matig 

2.18 

2.20 

2.53 

2.54 

2.39 

2.31 

(472) 

goed 

1.78 

2.06 

I.87 

2.05 

2.18 

I.96 

(192) 

totaal 

2.0C 

2.37 

2.31 

2.57 

2.36 

2.32 

(306) 

(193) 

(391) 

(164) 

(111) 

(116?) 
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ТаЪеІ 3 .2 .24 DE GEMIDDELDE PREEKWAARDERIÏÏG 
KECTERK 

hogere beroepen 

middelbaar personeel 

zelfstandige midden
stand 

zelfstandige agra
r i ë r s 

lager personeel 

geschoolde arbeiders 

ongeschoolde arbeiders 

to taal 

ООКОНАСШ 

zwak 

2.83 

2.67 

2.57 

1.82 

2.40 

2.33 

2.16 

2.47 

(499) 

1 

v o o r d r a c h t 

matig 

2.44 

2.38 

2.32 

2.38 

2.32 

2.12 

2.20 

2.31 

(468) 

PER BEROEPSKLASSE 

goed 

2.02 

1.93 

1.80 

2.00 

1.84 

2.28 

2.10 

1.96 

(190) 

; VOOR HET 

t o t a a l 

2.46 (221) 

2.42 

2.31 

2.17 

2.27 

2.24 

2.16 

2.32 

(250) 

( 87) 

( 75) 

(260) 

(132) 

(132) 

( 1 Ъ 7 ) 

Tabel 3.3.1 DE MATE VAN AANDACHT VOOR DE BELUISTERDE PREEK NAAB DE UR-
BANISATIEORAAD VAN DE WOONGEMEENTE 

geheel gedeel-

beluisterd telijk 
totaal 

agrarisch platteland 52 43 

middelgrote stad 59 33 

zeer grote stad 63 32 

loo (192) 

100 (396) 

100 (637) 

totaal 

Gamma .13 

60 34 100 (1225) 
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Tabel 3 .3 .4 DE HERIHNERIFG AA1J DE PREEK HAAR DE DAG VAK OBDERVRAGING 

zelfde dag 

maandag daarop 

dinsdag daarop 

woensdag of later 

totaal 

goed 

21 

25 

20 

16 

22 

herinnering 

matig 

36 

34 

32 

21 

35 

zwak 

43 

41 

48 

63 

43 

totaal 

100 (802) 

100 (293) 

100 (108) 

100 ( 19) 

100 (1222) 

Gamma - .00 

ГаЪеІ 3.3.6 DE IIATE VAK AABDACHT VOOR DE PREE к NAAR DE LEEFTIJD 

1o - 25 jaar 

25 - 35 jaar 

35 - 45 jaar 

4; - 55 jaar 

55 - 65 jaar 

65 jaar en ou der 

geheel 
beluisterd 

37 

48 

59 

69 

71 

75 

ten dele 

53 

45 

32 

28 

27 

22 

nauwe
lijks 

10 

7 

9 

3 

2 

3 

totaal 

100 (178) 

100 (195) 

100 (222) 

100 (223) 

100 (206) 

100 (197) 

totaal 60 34 6 100 (1221 ) 

Олшіа = -.33 
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Tabel 3 .3 .7 DE MATE АИ AABDAChT VOOR DE PREEK NAAR DE ÜORUATIEVE GODS-
DIEÜSTIG-KERKELIJKE ORIËNTATIE 

geheel t en de le nauwe-
b e l u i s t e r d l i j k s 

t o t a a l 

s t e r k 

zwakker 

t o t a a l 

71 

66 

58 

60 

49 

60 

26 

31 

33 

35 

43 

34 

3 

3 

9 

5 

8 

6 

100 (276) 

100 (204) 

100 (214) 

100 (224) 

100 (307) 

100 (1225) 

Саотпа = .22 

Tabel 3 .3.8 DE RELATIE TUSSEN PREEKWAARDERING EI) MATE АГ1 AAKDACHT 

geheel t e n de le nauwe-
b e l u i s t e r d l i j k s 

totaal 

waardering 

zeer goed 

ψ· 

slecht 

21 

61 

8 

8 

2 

4 

56 

17 

19 

4 

2 

31 

10 

43 

14 

15 

58 

11 

13 

3 

totaal 100 (726) 100 (398) 100 (42) 100 (1166) 

gemiddelde 

waardering 2.09 2.63 3.35 2.32 

Gamma = .54 
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Tabel З.З.9 DE HERIMERIMG AAU DE BELUISTERDE PREEK NAAR LEEFTIJD 

4 
<i 

ιΓ\ 
(M 

I 

мэ 

9 

2-1 

5 

19 

20 

26 

Я 
n i 
I-Ì 

іГ-, 
г«! 

I 

ίΓ\ 

co 

6 

25 

8 

21 

17 

23 

c i 
r-í 

ι/Λ 

I 

и л 

<«-> 

6 

24 

θ 

15 

18 

29 

i d 
i d 
«-5 

ил 
ил 

I 

и Л 
• * 

б 

26 

6 

17 

19 

26 

t l 

•~э 

и л 

1 

-(Л 
і Г \ 

6 

20 

5 

19 

21 

29 

с 
ω 
FH 

cd 

ч э 0 

3 

14 

8 

26 

18 

31 

c-H 
td 
cd 

+ ^ 

6 

22 

6 

19 

19 

28 

hoofdlijnen uitvoerig 

hoofdlijnen globaal 

thematiek uitvoerig zonder 
kerngedachte 

thematiek beknopt zonder 
kerngedachte 

uitsluitend ondergeschikte 
elementen 

geen herinnering 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 

(ISO) (195) (222) (224) (207) (198) (1226) 

Gamma = .07 
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Tabel 3 .3 .11 DE HERIÎTOERING AJŒ DE PREEK NAAR DE NORMATIEVE GODSDIEHSTIG-
KERKELIJKE ORlffifTATIE 

hoofdlijnen uitvoerig-

hoofdlijnen globaal 

thematiek uitvoerig 
zonder kerngedachte 

theiratiek beknopt 
zonder kerngedachte 

uitsluitend ondergeschikte 
elementen 

geen herinnering 

sterk 

4 

15 

6 

21 

20 

34 

normatieve 

3 

19 

6 

19 

18 

35 

2 

25 

6 

19 

18 

30 

oriëntatie 

. » zwakker 

7 

23 

8 

21 

21 

20 

11 

27 

7 

18 

17 

20 

totaal 

6 

22 

6 

19 

19 

28 

totaal 100 100 100 100 100 100 

(276) (206) (215) (22?) (307) (1231) 

Gamma 

Tabel 3 .3 .13 DE PREEKHERIHNERING HAAR DE PREEKWAARDERING 

waardering 

zeer 
goed " 

8 

31 

8 

25 

12 

16 

5 

23 

7 

20 

19 

26 

9 

19 

6 

16 

22 

28 

» 

5 

20 

5 

14 

20 

36 

slecht 

9 

14 

8 

22 

22 

25 

totaal 

6 

23 

6 

20 

19 

26 

geiriddelde 
waardering 

2.32 

2.18 

2.22 

2.19 

2.42 

2.49 

hoofdlijnen uitvoerig 

hoofdlijnen globaal 

thematiek uitvoerig 
zonder kerngedachte 

thematiek beknopt 
zonder kerngedachte 

uitsluitend onderge
schikte elementen 

geen herinnering 

totaal 100 100 100 100 100 100 

(168) (680) (134) (Ъ2) (36) (1170) 

2.32 

Gamma = .15 
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Tabel 3.3.15 DE AAWDACHT VOOR IE PRKEK MAR DE MATE VAN AAMDACHT VAU DE 

PREEK VOOR HET BIHHEMWERELDLIJKE 

aandacht toehoorder 

aandacht voor het binnenwereldlijke 

zwak 

51 

39 

10 

60 

35 

5 

60 

35 

5 

68 

30 

2 

75 

23 

2 

totaal 

geheel 

gedeeltelijk 

nauwelijks 

60 

34 

totaal 100 100 100 100 100 100 

(477) (196) (150) (200) (202) (1225) 

Gamma = - .27 

Tabel З . З . І 6 DE HER IMMER DTG AAIT DE PREEK MAR DE MATE VAN ШГОАСНТ VAN 
DE PREEK VOOR HET BIUNENWERELDLIJKE 

h e r i n n e r i n g 

aandacht voor h e t b i n n e n w e r e l d l i j k e 

zwak 

21 

25 

54 

26 

24 

50 

25 

36 

39 

38 

21 

41 

38 

28 

34 

totaal 

beter 

matig 

slecht 

28 

25 

4
7 

totaal 100 100 100 100 100 100 

(482) (197) (ISO) (200) (202) (1231) 

Gamma = -.20 
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Tabel З . З . 1 8 HET OORDEEL OVER DE PLAATS ІШ DE PREEK HAAR DE MOTIEVEN 
VAN VERMIHDERDE AABDACHT (ALLEEM VOOR HEH DIE DE PREEK NIET 
GEHEEL HEBBEN BELUISTERD) 

motieven voor 
minder aandacht 

de preek 

c o n d i t i e s en om
standigheden b i j 
de toehoorder 

a f g e l e i d door anderen 

overige s i t u a t i e f a c 
t o r e n ( v o o r a l v e r 
s t a a n b a a r h e i d ) 

overige redenen/geen 
antwoord 

t o t a a l 

X2 = 17.26 D.F. = 

preek i s h e t 
b e l a n g r i j k s t e 
onderdeel 

49 

28 

13 

5 

5 

100 

(39) 

8 . 0 2 < Ρ < 

preek even b e 
l a n g r i j k a l s 
andere onder
de len 

25 

43 

11 

11 

10 

100 

(21C) 

.05 

andere on
d e r d e l e n 
b e l a n g r i j k e r 

20 

46 

12 

10 

12 

100 

(230) 

t o t a a l 

2b 

43 

12 

10 

10 

100 

(48,) 

Tabel В.4.З GESLACHT NAAR TYPEI VAN GODSDIENSTIC-KERKELIJKE ORIËNTiTIE 

vrouwen totaal 

traditloneel/instxtut-onee1 

traditioreel/gematigd institutioneel 

gematigd progressief/institutioneel 

gematigd progressief/gematigd institu
tioneel 

progressief/institutioneel 

progressief/geiratigd institutioneel 

22 

13 

20 

15 

υ 
15 

28 

16 

19 

16 

10 

9 

2o 

14 

19 

17 

13 

12 

totaal 

24-9 D.F. = 5 Ρ < .001 

100 

(623) 

100 

(608) 

100 

(1231) 
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ТаЪеІ Б . 4 . 4 LEEFTIJD NAAR TYPEN VAN GODSDIENSTIG-KERKELIJK ORIËNTATIE 

t l 
Π) 
Bt 
г-э 

J-\ 

I 

MD 

7 

9 

17 

ι-, 
S •-5 

ІІЛ 

1 

ιΓ\ 

11 

10 

19 

и 
а η) 

ЦЛ 

I 

Lf> 

m 

19 

13 

18 

h 
id 
ni 
f-э 

1Г\ 

I 

L/> 
^і-

31 

13 

24 

<3 
cd 
г-э 

ил 
ЧО 

I 

1Г\ 
ιΓ\ 

35 

20 

21 

с 
ω 
μ 

J ^ 3 
ЧО О 

43 

21 

17 

-Ρ 
О 

-ρ 

25 

14 

20 

22 17 19 15 14 13 16 

21 

24 

21 

22 

18 

13 

9 

8 

4 

6 

5 

1 

13 

12 

traditioneel/institutioneel 

traditioneel/gematigd institutioneel 

gematigd progressief/institutioneel 

gematigd progressief/gematigd insti

tutioneel 

progressief/institutioneel 

progrèssie f/gematigd institutioneel 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 

(180) (195) (222) (224) (207) (198) (1226) 

Gamma = - . 3 8 

ТаЪеІ Б . 4 . 5 OPLEIDINGSNIVEAU NAAR TYPEN VAN GODSDIENSTIG-KERKELIJKE 
ORIËNTATIE 

1 M 
ю С 

Ή н 
T t í 

Η Η 

h 
ni 
crt 

¿J 
і-Ч 

<Ц 

м 
г ^ 
H 
? 

и 

I 
с 
ο η 

η 

h Η 

о 
η 
с; 
о 
ω 

-ρ 
Η 
in 

и 0) 
0) гН 
h О . 
Q ) 0 Η ω - ϋ ω Ф З <ι>> 
box: тзі-ч тЗтЗ Ь О Й Ешгч 
a j o а > & н с О Ф о с 

гНИ л о е о д чз Д Р 

traditioneel/institutioneel 

traditioneel/gematigd institutioneel 

gematigd progressief/institutioneel 

gematigd progressief/gematigd insti

tutioneel 

progressief/institutioneel 

progressie f/gematigd institutioneel 

totaal 100 100 100 100 100 100 

(326)(205)(412)(171)(113)0 227) 

39 

23 

19 

12 

3 

4 

32 

18 

12 

19 

8 

11 

20 

12 

20 

21 

14 

13 

12 

7 

20 

14 

20 

27 

9 
2 

29 

10 

34 

16 

25 

14 

19 

17 

13 

12 

Gamma = .38 
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S T E L L I N G E N 

1 

De gebleken ondergeschikte betekenis van het aanbod in de preek voor de waardering van 
de preek is in overeenstemming met de empirische general isat ie van J.T. Klapper over de 
slechts aanvul lende werking van de massa-media, 

2 

In weerwi l van hetgeen kon worden verwacht hebben kenmerken van inhoud en strekking 
van de preek geen fundamenteel ui teenlopend ef fect op de preekwaardering b i j toe 
hoorders met een re la t ie f sterk verschi l lende godsdienst ig-kerkel i jke or iënta t ie . 

3 

Mede gelet op de bet rekke l i jk ondergeschikte plaats die aan de preek in de kerkdienst 
wordt toegekend en op de ondergeschikte rol van de preek als mot ief voor kerkgang is er 
wein ig reden om aan te nemen, dat onbehagen met de preek een enigszins belangr i jke 
autonome reden vormt voor vermindering of beëindiging van de kerke l i j ke deelname b i j 
ka tho l ieken. 

4 

Het mediabeleid met betrekking tot a l ternat ieve vormen van verkondiging naast de preek, 
alsmede tot kerke l i j ke en godsdienstige informatie zou zeer z i j n gebaat b i j een omvattend 
onderzoek naar gebruik en betekenis van de a l te rnat ieven, vooral voor de categor ie 
van marginaal - en niet (meer)- kerksen. 

5 

Het sociaal-wetenschappel i jk onderzoek naar recente godsdienstige en ke rke l i j ke on tw ikke 
l ingen is te eenz i jd ig ger icht op inst i tut ionele verschi jnselen. 

6 

Als gevolg van de gedee l te l i j ke (conceptuele) verwantschap tussen de algemene systeem
leer en de structureel- funct ional is t ische theor ie, welke laatste bi j z ich als 'progressief' 
definierende sociale wetenschappers als conservatief te boek staat, heeft ook de algemene 
systeemleer daar ten onrechte een conservatief image verkregen. 

7 

De wetenschappeli jke eva luat ie van de (dif ferentiële) effecten van het planologisch 
beleid op a l le niveaus is in Neder land onvoldoende. Te vaak hanteert men over die 
effecten onbewezen s te l l ingen. Planologen en beoefenaren van andere sociale we ten
schappen zouden nadrukkel i jker in d i t ernstige manco moeten voorz ien. 



8 

In de maatschappijwetenschappen is en wordt, ook in Neder land, onvoldoende aandacht 
besteed aan de cod i f ica t ie van onderzoeksresultaten. Een van de oorzaken daarvan l igt 
in het re la t ie f lage wetenschappeli jk prestige dat aan dergel i jke arbeid ten onrechte 
wordt toegekend in verge l i j k ing met 'oorspronkel i jk ' onderzoek. 

9 

Het is een - nogal eens verwaarloosd - vereiste van doelmat igheid, dat in de probleem
ste l l ing die ten grondslag wordt gelegd aan toegepast sociaal onderzoek steeds u i td rukke l i j k 
aandacht wordt besteed aan de veranderbaarheid van het object van onderzoek. 

10 

Het hanteren van een v r i j algemene enquêtemoeheid b i j het publ iek als verk lar ing voor 
een hoog percentage non-response is niet terecht. Veeleer z i j n een zwakke graad van 
betrokkenheid bi j het onderwerp van onderzoek en tekorten in de introduct ie verantwoorde
l i j k voor een grote steekproefui tval . 

11 

In de discussie over het bele id met betrekking tot en de organisatie van het soc iaa l 
wetenschappel i jk onderzoek wordt de oudere geschiedenis van de natuurwetenschappen 
ten onrechte als een ontwikkel ingsmodel voorgehouden, en wel in het bijzonder met 
betrekking tot het belang van het sol i ta i re speurwerk in grote v r i j he id van de excel lente 
onderzoeker. 

12 

De eenheid van onderwijs en onderzoek aan de inste l l ingen van wetenschappeli jk onder
wi js dient z ich vooral te manifesteren in een genoegzaam aandeel van het onderwi js-
gebonden onderzoek in de op le id ing , in een doeltref fende en snelle verwerking van 
onderzoekervaringen en -resul taten in het onderwijs en in een aanvaardbaar aandeel 
van het onderzoek in de ti jdsbesteding van het wetenschappel i jk corps. Tegen d ie 
achtergrond moet de automatische koppel ing van de omvang van de personeelsformatie per 
a fzonder l i j ke (sub)faculteit of afdel ing aan het studentental worden bestempeld als een 
te eenz i jd ig en ondoelmatig pr inc ipe. 

Voorts is een zekere (organisatorische, f inanc ië le en personele) verzelfstandiging van 
het universi taire onderzoek niet a l leen niet s t r i jd ig met het pr incipe van de eenheid 
van onderwijs en onderzoek, maar daartoe zelfs bevorder l i jk . 

13 

Str ikte toepassing in Neder land van de in de Amerikaanse academische wereld gangbare 
maatstaf 'publish or perish' zou het 's ter f tec i j fer ' onder de op wetenschappeli jk terrein 
werkzame sociologen drastisch verhogen. 

14 

Toppunt: Wetenschapsbeleidwetenschap-beleid. 

J . G . M . Sterk 
Preek en toehoorders 
N i jmegen , 1975. 
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