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Hoofdstuk 1. Kerkelijke en niet-kerkelinlce levensbeschouwing: 

probleemstelling en onderzoeksopzet. 

1.1. Inleiding. 

In het godsdienstsociologische hoofdstuk van "Wirtschaft und 

Gesellschaft" stelt Max Weber, dat religieus of magisch gemoti

veerd handelen in zijn meest oorspronkelijke kern bmnenwereld-

lijk georiënteerd is. Deze handelingen dienen voltrokken te 

worden "opdat het u goed gaat en opdat ge lang leeft op aarde" 

(1). Deze binding van de godsdienst aan het binnenwereld!ijke 

moet breed verstaan worden. Niet alleen directe materiele 

noden en wensen leiden tot en geven een bepaalde kleur aan de 

godsdienst maar ook de typische levens- en maatschappij-opvat

tingen, die met bepaalde sociale situaties en sociale posities 

gelieerd zijn, stuwen de religiositeit in een bepaalde richting. 

Deze breed opgevatte "Interessenlage" vormt, volgens Max Weber, 

de basis van het godsdienstig denken en handelen. Verschillen m 

levenssituatie leiden tot de grote verschillen in zingevingsmo-

dellen, die we in de sociale realiteit aantreffen. Zo beschrijft 

hij in de zevende paragraaf van het boven vermelde hoofde 

stuk de diversiteit in de godsdienstigheid van boeren, ridders, 

ambtenaren, kleine burgers, intellectuelen en negatief geprivi

legieerden. In functie van hun sociale situatie en m functie 

van de daarmee gepaard gaande noden, frustraties, wensen en 

legitimatiebehoeften maken al deze sociale lagen een bepaalde 

selectie uit de brede scala van religieuse en ethische mogelijTc-

heden. Dit selectiemechanisme, dat leidt tot een parallélisme 

tussen sociale situatie enerzijds en de aard van de gods

dienstigheid anderzijds, duidt Weber aan met de term "Wahlvei^ 

wantschaft" (2). 

Dit betekent geenszins, dat Weber godsdienst en ethiek reduceert 

tot een louter ideologische bovenbouw van binnenwereldlijke 

behoeftestmcturen en positioneel bepaalde oriëntaties. Daaiv 

naast is er nog een andere bron van religie, namelijk "het 

intellectualisme puur als zodanig, in het bijzonder de metafysi-
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sehe behoeften van de geest, die niet door materiele nood wordt 

gedwongen over ethische en religieuze vragen te piekeren, maar 

door de eigen innerlijke aandrang de wereld ale een zinvolle 

kosmos te kunnen begrijpen en daartoe stelling te kunnen nemen". 

De richting, die dit "intellectualisme" als Ъгоп van religie 

inslaat, is echter weer afhankelijk van de specifieke dragers 

ervan en van de relaties tot andere groeperingen, Ъ. . de 

politieke machten (З). Uit deze passages blijkt duidelijk Webers 

grondvisie van wederkerige causaliteit (Wechselwirkung) tussen 

zijn en bewustzijn. Religie is sociaal geconditioneerd, maar 

heeft ook een eigen, autonome bron; daarom is zij m staat een 

eigenstandige, onreduceerbare invloed uit te oefenen op de 

overtuigingen, houdingen en gedragingen van mensen in een 

samenleving en daarmee op de samenleving zelf. 

Dit laatste komt met name naar voren in de slotparagrafen van 

het betreffende hoofdstuk. De wijze waarop de kosmos geduid 

wordt en de daaruit resulterende onderscheiden ontwerpen van 

"ErlBsungswege" stuwen de ethiek in verschillende richtingen, en 

dit heeft zijn konsekwenties voor de "praktische Lebensführung" 

(4). De betekenis van godsdienstige opvattingen voor het maat

schappelijke en economische leven heeft Weber gedemonstreerd in 

zijn studie over "Die protestantische Ethik und der Geist des 

Kapitalismus" (5). Het ontstaan van de geest van het klein

burgerlijk kapitalisme wordt verklaard als een onbedoeld gevolg 

van een aantal stromingen in het protestantisme, die hij 

aanduidt met de verzamelnaam "ascetisch protestantisme" of 

"puritanisme". Maar op het einde van zijn verhandeling stelt 

Weber, helemaal in de lijn van zijn grondvisie, dat de studie 

gecompleteerd zou moeten worden door een onderzoek van de 

causaliteitsketen ui omgekeerde richting. Het is niet zijn be

doeling, zegt hij, om een eenzijdig materialistische verklaring 

te vervangen door een even eenzijdig spiritualistische (6). 

Deze theorie van Weber heeft uitgebreide en langdurige discus

sies in het leven geroepen. Reeds gedurende zijn leven moest hij 

zich tegen min of meer scherpe kritiek verdedigen (7) en de 

discussie schijnt nog met beömdigd (β). Ka 1950 heeft zich het 
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dispuut voor een aanmerkelijk deel verlegd. Men spreekt met 

meer alleen over de historische geldigheid van Webers theorie, 

maar discussieert ook over haar huidige betekenis. Gevraagd 

wordt, of en op welke wijze het ascetisch protestantisme nog 

heden ten dage m de westerse samenlevingen werkzaam is. 

Gevraagd wordt bovendien, of in de maatschappijen van het westen 

de godsdienst Überhaupt nog wel een rol speelt bij de overtui

gingen, houdingen en gedragingen van mensen in de sociale, 

politieke, educatieve of culturele sfeer. 

Gevraagd wordt tenslotte, of Webers theorie iets te betekenen 

heeft voor met-westerse samenlevingen en iets te maken zou 

kunnen hebben met het op gang komen van wat men noemt modernise

ring. 

Blijkbaar zijn de bestaande verschillen in godsdienst en ethiek 

belangrijke factoren, als men wil verklaren таагот de met-

westerse landen zo grote verschillen vertonen inzake economische 

en politieke ontwikkeling, respectievelijk waarom bepaalde be

volkingsgroepen in die landen zich sneller of gemakkelijker 

moderniseren dan andere (9). Ten aanzien van de westerse landen 

zijn de auteurs echter verdeeld over de vraag, of Webers theorie 

m onze dagen en in onze samenleving nog relevant is. Sommigen 

stellen, dat de "religious factor" ook thans nog een belang-

njTce rol speelt. Of men kerkelijk of met-kerkelijk, katholiek 

of protestant, regelmatig kerkganger of passief kerklid is, 

heeft volgens hen invloed op de wijze, waarop de betreffenden 

aan hun bestaan zin en orde verlenen, hun leven inrichten, tegen 

de samenleving aankijken en stelling nemen ten aanzien van 

allerlei vraagstukken van economische, politieke en culturele 

aard. Verschillende patronen van kerkelijke godsdienstigheid 

hebben aldus een differentiërende invloed op het seculiere 

levenspatroon van mensen. Anderen daarentegen betwijfelen of 

ontkennen het gewicht van de "religious factor". Be binding aan 

religieuze instituties, aldus deze auteurs, is in onze gesecula

riseerde samenleving een randverschijnsel geworden met nauwe

lijks enige invloed op het leven van alledag. Deze discussie 
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zullen we in de volgende paragraaf bespreken. Is kerkelijke 

godsdienstigheid in onze dagen en in onze samenleving nog een 

relevant -verschijnsel en zo ja, in hoeverre en in welke 

opzichten ? 

1.2. De sociale relevantie van kerkeli.ike godsdienstigheid. 

In de vijftiger jaren kwam men in Amerika allerwege tot de 

ontdekking, dat er sprake was van een duidelijk "religious 

revival" (io). De wijd verbreide opvatting, dat religie een 

verschijnsel van "cultural lag" is, dat met de verdere ontwikke

ling van de samenleving wel vanzelf zou verdwijnen, werd 

daardoor steeds moeilijker houdbaar. Die "cultural lag" bleek 

nogal taai te zijn; de amenkanen gedroegen zich anders als hun 

sociologen verwachtten, pp grond daarvan begonnen zich een 

aantal wetenschappers te heroriënteren en zich af te vragen: wat 

zijn de maatschappelijke oorzaken van die "religious revival", 

welke plaats nemen de religieuze instituties in de moderne 

maatschappij Überhaupt in en welke zijn de sociale functies van 

kerkelijke betrokkenheid ? Daarmee keerde men zich tevens af van 

de tot dan toe overheersende "kerkelijke" sociologie en kwam op 

een meer algemeen godsdienstsociologisch spoor: de bestudering 

van godsdienstig-kerkelijke fenomenen in een bredere sociologi

sche context. 

Vanaf het begin gingen de opinies uiteen. Zo verscheen in 1955 

het geruchtmakende boek "Protestant, Catholic, Jew" van Herberg, 

waarin centraal staat de opvallende paradox, dat Amerika ener

zijds een van de meest geseculariseerde samenlevingen van het 

westen is en dat er anderzijds in dat land sprake is van een 

groeiende belangstelling voor de kerken (il). Hij maakt onder

scheid tussen "conventional religion" d.w.ζ. datgene, dat in het 

gewone spraakgebruik wordt aangeduid als religie, en "operative 

religion", datgene dat in feite m een samenleving functioneert 

als zingevingskader en als bron van sociale integratie. In 

Amerika betekent "conventional religion" het lidmaatschap van 

één van de drie grote denominaties: protestantisme, katholicisme 

of jodendom. Voor de socioloog-waarnemer Herberg is het echter 
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duidelijk, dat in de amerUcaanse samenleving de "American way of 

life" functioneert als "operative religion". Vanuit de waarden 

van do "American way of life" legitimeert de gemiddelde Amen-

kaan zijn denken en handelen en geeft hij er zin aan. Deze 

toestand, waarin de conventionele religie met langer functio

neert als feitelijk zingevingssysteem en waarin deze functie is 

overgenomen door een ander geheel van opvattingen, зушЪоІ п en 

riten, namelijk de "American way of life", duidt Herberg aan met 

de term secularisatie. Hoe verklaart hij nu de ovengenoemde 

paradox ? Daartoe wijst hij op de specifieke relatie die er in 

Amerika bestaat tussen conventionele godsdienstigheid en de 

"American way of life". In plaats van antagonistisch is de 

relatie er een van wederzijdse aanvulling. Het geloof in God, de 

opvatting dat godsdienst iets goeds is en dat daarom een goede 

amerikaan protestant, katholiek of joods is, behoren tot de kern 

van de "American way of life". Het twijfelen aan een van deze 

opvattingen wordt ervaren als "on-amerikaans". Tevens functione

ren de drie genoemde grote religies als ideologische legitimatie 

en spirituele verfraaiing van de "American way of life". De 

paradoxale combinatie m de amerikaanse samenleving van ver

gaande secularisatie en opvallende opbloei van conventionele 

godsdienstigheid is aldus mogelijk bij de gratie van een 

vergaande maatschappelijTce irrelevantie van deze godsdienstig

heid. Deze paradox is in feite een bijzondere verschijningsvorm 

van een algemeen secularisatieproces namelijk de secularisatie 

van de godsdienst zelf, of, zoals Herberg zegt, secularisering 

in een godsdienstig kader (12). Daarom hebben verschillen 

in conventionele godsdienstigheid ook geen differentiërende 

invloed meer op het sociale handelen van de kerkleden. Voorzover 

in dit sociale handelen verschillen te constateren zijn, is dat 

met zozeer het gevolg van differentiële godsdienstige overtui

gingen en houdingen, maar is veeleer te herleiden tot verschil

len m leeftijd, sociale gelaagdheid en educatie. 

Herberg werd prompt van repliek gediend door Lenski op basis van 

de resultaten van een in I958 in Detroit uitgevoerd onderzoek 

(13). In tegenstelling tot Herberg verdedigt Lenski de these van 
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een vergaande relevantie van de "religious factor" voor de 

huidige amerikaanse samenleving. Hij baseert zich uitdrukkelijk 

op de theorie van Weher, dat elke voira ал godsdienstigheid 

samengaat met een hepaalde oriëntatie ten aanzien van allerlei 

seculiere levensgehieden (praktische LehensfUhrung) en dat deze 

oriëntaties de gedragingen van mensen en aldus de institutio

nele stniktuur van de samenleving heïnvloeden (14)· De vraag

stelling van zijn onderzoek is, in hoeverre dit Weheriaanse 

hasispostulaat opgaat voor de huidige Amerikaanse samenleving· 

Lenski's voornaamste konklusiea zijn (I5): 

- Verschillen in godsdienstigheid hehhen een sterk differentië

rende invloed op het denken en handelen van mensen in een 

amerikaanse grootstad en daarmee op de maatschappelijke insti

tuties, waarvan deze mensen deel uitmaken. 

- De gevonden samenhang tussen de godsdienstige factor en met 

name economische overtuigingen, houdingen en gedragingen her

innert duidelijk aan Wehers theorie over de invloed van het 

ascetisch protestantisme op de opkomst van het kapitalisme. 

- Godsdienstigheid moet heschouwd worden als een causale factor, 

d.w.z. voira en intensiteit van godsdienstigheid "beïnvloeden" 

het dagelijkse leven van de ondervraagde personen en niet 

omgekeerd. 

- De causale invloed van de godsdienstige factor is minstens zo 

sterk als die van de factor sociale gelaagdheid, het behoren 

tot een bepaalde sociaal-economische klasse. 

Veel Amerikaanse sociologen hebben in dit Herberg-Lenski dispuut 

over de sociale relevantie van de godsdienst een standpunt 

ingenomen. In het voetspoor van Herberg beschouwen een aantal 

van hen de toenemende irrelevantie van de godsdienst als een 

gevolg van het secularisatieproces, dat kenmerkend is voor de 

westerse cultuur. 

Zo wijst Berger (16) op dezelfde paradox in de amerikaanse 

samenleving als Herberg, namelijk een opvallende opleving van 

kerkelijkheid en kerkelijke instituties enerzijds en een duide

lijk proces van secularisatie anderzijds. Secularisatie betekent 
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bij hem, dat godsdienstig-kerkelijke motivaties slechts vrerkzaam 

zijn binnen de sfeer vaxi de kerkelijke instituties, maar voor 

het politieke, economische en sociale leven weinig of geen 

relevantie hezitten. Kerkelijkheid is sociaal irrelevant en 

vormt geen belangrijke factor bij de verklaring van de feitelij

ke gang van zaken in de amerikaanse samenleving. Kerkelijkheid 

is pnvézaak en is onbelangrijk voor het bestaan als zakenman, 

politicus of wat dan ook O?)· Ondanks het feit, dat het 

"geluid" van de kerken nauwelijks doordringt in het dagelijks 

leven van hun leden, is Berger toch van mening, dat de 

godsdienst - wil zij authentiek zijn - deze cultuurbeïnvloedende 

functie wÊl zou moeten hebben. 

Gerharz (18) omschrijft secularisatie als het verloren gaan van 

de invloed van kerkelijkheid op het sociale gedrag. Bij de vraag 

naar de verbreiding van secularisatie in de moderne samenleving 

gaat hij echter genuanceerder te werk doordat hij onderscheid 

maakt tussen publieke en private secularisatie, respectievelijk 

het verloren gaan van de invloed van kerkelijkheid op het 

publieke en het private sociale gedrag. Met privaat bedoelt hij 

gedragingen en opvattingen rond gezin, vrienden en andere 

persoonlijke zaken. Publiek betreft de sfeer van opvattingen 

t.a.v. racisme, politiek en economie. Volgens hem zijn er 

momenteel globaal twee godsdienstige oriëntaties: allereerst de 

met-traditionele, waarbij de invloed van kerkelijkheid op de 

privé-sfeer is verdwenen, maar aanwezig is m de sfeer van 

publieke gedragingen en opvattingen. Bij de traditionele oriën

tatie is het omgekeerde het geval: kerkelijkheid is irrelevant 

voor de publieke sfeer en relevant voor de privé-sfeer. 

Clock e.a. (19) maken in feite eenzelfde onderscheid, als ze 

spreken van enerzijds de "comforf-functie en anderzijds de 
,,challenge"-functie van kerkelijke godsdienstigheid. Kerkelijk

heid verschaft mensen troost, rust en zekerheid en de mogelijk

heid om "comfortabel" te leven. Maar zij kan m principe ook 

dynamiserend werken op het maatschappelijTc engagement; zij kan 
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mensen ertoe tirengen actief te zijn in het Ъез^ізсі п van 

sociaal onrecht en maatschappelijke wantoestanden. Hun onderzoek 

wijst evenwel uit, dat kerkelijkheid primair een "comfort"-

functie vervult. Het Ijlijkt namelijk dat vooral die mensen 

intensief kerkelijk participeren, die in maatschappelijk opzicht 

gedepriveerd zijn: ouderen, mensen met een lage sociaal-econo

mische status, ongehuwden en weduwen. Daarentegen heeft kerk&-

lijkheid nauwelijks enige relevantie voor de sociaal-politieke 

opvattingen en de sociale ideologie van de ondervraagde pers

onen; in dit opzicht verschillen mensen, die kerkelijk en 

mensen, die minder of helemaal niet kerkelijk zijn, nauwelijks 

van elkaar. Terwijl kerkelijke hetrokkenheid dus een duidelijke 

functie vervult tiij het verschaffen van troost en zekerheid aan 

maatschappelijk gedepriveerden, heeft de mate, waarin men parti

cipeert in het kerkelijk leven, geen enkele invloed op de 

sociale en politieke overtuigingen. 

Al met al huldigt een groot aantal Amerikaanse sociologen - in 

het voetspoor van Herterg - de these van de irrelevantie van 

kerkelijkheid in de moderne samenleving, met name voor activi

teiten en opvattingen Imiten de private levenssfeer. Zo zeggen 

СатрЪеІІ en Fukuyama (20), dat - gezien de theoretische inzich

ten en empirische onderzoeksresultaten van de huidige sociologie 

- de bewijslast rust op de schouders van de verdedigers 

van de relevantie-these. 

Behalve Lenski is er een klein aantal auteurs, die, ook ten 

aanzien van de huidige samenleving, de these van de sociale 

relevantie van de godsdienst verdedigen. Zonder uitdrukkelijk te 

verwijzen naar de opvattingen van Lenski neemt Parsons (21) een 

dergelijk standpunt in. Het is niet verwonderlijk, dat Parsons 

liever niet spreekt over secularisatie, maar over een proces van 

toenemende differentiatie. Daarmee hedoelt hij, dat met het 

complexer worden van de samenleving de godsdienst en de reli

gieuze levenssfeer zich in toenemende mate ЬеЪЪеп verzelfstan

digd ten opzichte van allerlei seculiere levenssferen, en 

omgekeerd. Dit differentiatieproces heeft geresulteerd in een 
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sterke individualisering van de godsdienst. Dit wil echter niet 

zeggen, dat daarmee de culturele invloed en de sociale relevan

tie van de godsdienst verdwenen zijn. Er is niet zozeer sprake 

van functieverlies, maar meer van een functieverandering: de 

godsdienst kan zich nu helemaal concentreren op haar wezenlijke 

taak, namelijk het verschaffen van een systeem van uiterste 

waarden en ultieme zingeving. Maar ook de maatschappelijke 

invloed en relevantie van de godsdienst is niet verdwenen. Deze 

invloed is wel in plaats van direct meer indirect geworden, 

d.w.z. de ethische waarden, het wereldbeeld en zelfs de struc

turen van de huidige westerse samenleving zijn voortgekomen uit 

een diep gewortelde christelijke traditie. Deze samenleving is 

meer in overeenstemming met de christelijke waarden dan ooit 

het geval was in de middeleeuwen en ten tijde van de Refomatie. 

Het christendom is de belangrijkste inspirator geweest van de 

orde, tolerantie, eenheid en de (met alleen technische maar ook 

morele) vooruitgang in de westerse samenleving (22). 

Een andere Amerikaanse socioloog Greeley (23) vindt de these van 

de blijvende sociale relevantie van de kerken een beter uit

gangspunt voor 7ijn futurologische beschouwingen over de gods

dienst dan de gangbare en volgens hem naïeve seculansatietheo-

гіейп. Op grond van empirische gegevens en theoretische overwe

gingen (waarbij hij nauw aansluit bij de bovengenoemde opvattin

gen van Parsons) staat hij erg sceptisch tegenover deze secula-

nsatietheoneën. Zij zijn volgens hem elitair van karakter, 

omdat zij getuigen van een sterke minachting voor de nog 

altijd aanwezige godsdienstigheid van de massa, die als conseil 

vatief, met-authentiek en rhetorisch wordt afgeschilderd.' Zij 

hebben b.v. geen oog voor het feit, dat kerken en kerkleden zich 

actief inzetten voor burgerrecht- en vredesbewegingen en evenmin 

voor het feit, dat de gevestigde kerken hun eigen "underground 

churches" m het leven roepen. Tegenover deze seculansatie-

theoneBn stelt hij, dat de godsdienst nog altijd een machtige 

invloed uitoefent op allerlei seculiere levensgebieden van 

de moderne samenleving. Dit is verklaarbaar, zowel omdat de 

meeste mensen nog steeds de ethische waarden van de traditionele 
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godsdiGnst als uitgangspunt van hun maatschappelijk handelen 

nemen als ook omdat de meeste sociale instituties ал onze 

samenleving zijn geworteld in een christelijke cultuur. Greeley 

vraagt zich tenslotte af, of we ten aanzien van de toekomst niet 

moeten rekenen met een Ъеаиіа пае opleving van de godsdienst als 

antwoord op een toenemende ЪеЬое^е aan zingeving van het 

Ъ staan. 

In West-Europa overheerste tot in de zestiger jaren het sociaal-

kerkelijke onderzoek. Men analyseerde de situatie der kerken en 

het gedrag van hun leden vanuit een kerkelijke optiek, men 

probeerde daarvoor sociale oorzaken te vinden en pastorale 

raadgevingen te formuleren. Later dan in de Verenigde Staten 

werd ook hier het roer omgegooid en keerde men zich af van de 

tot dan toe overheersende kerksociologie ten gunste van een meer 

algemeen godsdienst-sociologische probleemstelling. En daannee 

krijgt de bovengenoemde Amerikaanse discussie een europese 

pendant. 

Zo is Menges (24) - evenals Lenski - overtuigd van de blijvende 

sociale relevantie van de godsdienst. Hij somt een groot aantal 

levensgebieden op, waar de maatschappelijke relevantie van 

"Kirchenzugehöngkeit" duidelijk naar voren komt. Zo noemt hij 

o.a. sociaal-economische gelaagdheid, mate van verticale en 

horizontale mobiliteit, politieke attitudes, kindertal en morele 

opvattingen over echtscheiding en anticonceptie als voorbeelden 

van gedragingen en opvattingen, die duidelijk beïnvloed wor

den door de mate van kerkelijkheid. Uit deze opsomming trekt hij 

de conclusie, dat kerkelijkheid een zeer grote invloed heeft op 

allerlei gedragingen en opvattingen. Dit geldt volgens hem in 

sterkere mate voor kerkelijkheid als differentiële betrokkenheid 

of participatie dan voor kerkelijkheid in de zin van lidmaat

schap van verschillende denominaties, d.w.z. verschillen tussen 

katholieken en protestanten zijn meestal minder groot dan de 

verschillen binnen deze beide kerkgenootschappen tussen actieve 

en minder actieve kerkleden (25). 

In tegenstelling tot Menges concentreert Schmidtchen (26) zich 
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juist op deze interconfessionele verschillen tussen katholieken 

en protestanten om de maatschappelijke relevantie van godsdien^ 

stigheid aan te tonen. Volgens deze auteur is er sprake van een 

protestants gedragssyndroom, dat zich op vele punten duidelijk 

onderscheidt van het modale katholieke syndroom. Bit blijkt uit 

een grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal van het Allenshacher 

"Institut fUr Demoskopie", waarop door Schmidtchen secundaire 

analyses zijn uitgevoerd. Op die manier is hij op het spoor 

gekomen van o.a. de volgende verschillen in levensstijl tussen 

duitse protestanten en katholieken: 

- Protestanten hebben over het algemeen een hoger opleidingsni

veau en zij lezen veel meer boeken en tijdschriften dan 

katholieken. 

- Protestanten hebben een sterker ontwikkeld individueel gewe

ten, ze zijn minder met zichzelf tevreden dan katholieken en 

maken zichzelf vaker verwijten. 

- Protestanten hebben een sterkere behoefte aan orde, zij gaan 

rationeler met geld om en zij hechten meer aan "PUnktlicll·-

keit". Kortom, zij worden - in tegenstelling tot katholieken -

gekenmerkt door een sterke "Qrdnungstätigkeit" en "Hechenhaf-

tigceit". 

- Daarentegen worden katholieken gekenmerkt door een sterker en 

meer uitgesproken arbeidsethos. Zo vinden zij o.a. hun werk 

belangrijker en hebben er meer plezier in. 

- De politieke opvattingen van de duitse protestanten werden in 

het recente verleden gekenmerkt door een relatief sterke 

voorkeur voor het nationaalsocialisme. Momenteel vinden ze 

voor het merendeel m het socialisme hun politieke tehuis. In 

tegenstelling tot katholieken wisselen ze ook opvallend vaak 

van politieke voorkeur. 

- Tenslotte worden protestanten op allerlei gebied gekenmerkt 

door een grotere autonomie en katholieken door een sterkere 

mate van afhankelijkheid. 

Zonder Weber's theorie over het ascetisch protestantisme hele

maal af te wijzen, vindt Schmidtchen toch, dat daarmee de 

bovengenoemde verschillen in levensstijl tussen katholieken en 

protestanten m e t afdoende verklaard worden. Hij zoekt de 

centrale verklaring in het feit, dat het duitse protestantisme 
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de кеішегкеп vertoont van een zgn. open systeem in tegenstelling 

tot het gesloten katholieke systeem. In een gesloten systeem 

worden de diverse levensvragen in laatste instantie beantwoord 

door êên enkele gezaghebbende institutie. In een open systeem 

ontbreekt een dergelijke centrale institutie waardoor de speel

ruimte voor het individu en de noodzaak tot individuele beslis

singen maximaal zijn. Hierdoor kan verklaard worden de protes

tantse neiging tot individuele structurering van het leven, hun 

grotere dadendrang en autonomie,hun sterkere gevoeligheid voor 

tijdsstromingen (o.a. op politiek gebied) en hun grotere leer>-

giengheid en drang tot experimenteren. Dit verschijnsel van 

godsdienstig bepaalde verschillen m levensstijl doet zich voor 

in een vergaand geseculariseerde samenleving. Dit is, volgens 

Schmidtchen, minder paradoxaal als op het eerste gezicnt lijkt, 

want - zegt hij - er is nog altijd sprake van een godsdienstige 

"Minimalerziehung", d.w.z. de meeste ouders, die zich van de 

kerk gedistantieerd hebben, vinden een minimale godsdienstige 

opvoeding nog altijd belangrijk voor de vorming van hun kinde

ren. Verder zijn in veel onkerkelijke gezinnen allerlei van 

oorsprong confessioneel bepaalde opvoedingspraktijken overgeërfd 

en in stand gebleven via sociaalpsychologische mechanismen. 

Tenslotte ia er in overwegend protestantse of katholieke delen 

van Duitsland sprake van een godsdienstige invloed op de 

levensstijl middels de oorspronkelijk confessioneel bepaalde, 

maar inmiddels geseculariseerde cultuur. 

Ook Matthes (2?) en Rendtorff (28), die hebben geschreven over 

de emigratie der kerken uit de samenleving en over het christen

dom buiten de kerk, staan erg sceptisch tegenover de gangbare 

secularisatie-these. Volgens hen is het een wijdverbreide opvat

ting, dat de grote en kleine beslissingen in de huidige 

samenleving worden genomen zonder dat de kerken daar invloed op 

uitoefenen. De kerk is uit de samenleving geëmigreerd en 

teruggedrongen naar de periferie, terwijl de samenleving in 

toenemende mate ontchristelijkt en geseculariseerd is. Dit is 

echter slechts een gedeelte van de waarheid en daarom uitermate 

twijfelachtig. Immers, een groot aantal van oorsprong christe-
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lijke waarden heeft zich losgemaakt van de exclusieve binding 

aan de kerken en is maatschappelijk gemeengoed geworden. De zgn. 

geseculariseerde samenleving bevat dan ook veel oorspronkelijk 

christelijk gedachtegoed. Slechts als men - zoals de kerk-

sociologie doet - kerk en godsdienst gelijkstelt heeft men geen 

oog voor deze realiteit. Vanuit de optiek van het sociaal-

kerkelijk onderzoek wordt elke afname van strikte kerkelijkheid 

noodzakelijkerwijs geïnterpreteerd als een secularisatieproces. 

leze interpretatie is typisch kerkelijk-institutioneel van aard, 

zij is een soort ideologie, een uitleg van de gang van zaken in 

termen van vroegere sociaal—culturele constellaties. Men moet de 

echte religie in een veel bredere maatschappelijke context 

zoeken en dus uitgaan van een meer algemene godsdienstsociologi— 

sehe probleemstelling. 

De meest fervente aanval op het gangbare sociaal—kerkelijke 

onderzoek maar tegelijk ook op de these van de relevantie van 

kerkelijke godsdienstigheid doet Luckmann in de zestiger jaren 

in zijn studie "Bas Problem der Heligion in der modernen 

Gesellschaft" (29). Volgens hem is de centrale vraag van de 

godsdienstsociologie: op welke wijze komen mensen in de moderne 

samenleving tot een wereld- en levensbeschouwing, die aan 

hun leven zin en betekenis verleent en waardoor ze zich zinvol 

kunnen "invoegen in de hen omringende sociale realiteit " ? Men 

is in de godsdienstsociologie lange tijd uitgegaan van de 

veronderstelling, dat m onze cultuur kerkelijke godsdienstig

heid en levensbeschouwing identiek zijn en dat de opbouw van een 

levensbeschouwing momenteel zich voltrekt in een institutioneel-

kerkelijk kader aan de hand van voorgegeven kerkelijke modellen. 

Dit is in het verleden misschien het geval geweest, maar 

blijkens de feiten is dat nu met of nauwelijks meer zo. Deze 

feiten zijn, dat in Europa nog slechts zeer weinig mensen 

intensief aan het kerkelijk leven deelnemen en dat zijn boven

dien personen, die met als typische dragers van het moderne 

leven beschouwd kunnen worden: met-werkende vrouwen, kinderen, 
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bejaarden, Ъоегеп en middens-tanders (30). Het feit, dat in 

Amerika de kerkelijke participatie groter is dan in Europa en 

zich ook niet beperkt tot bepaalde maatschappelijk-penfere 

sociale categorieën, blijkt bij nader inzien van weinig belang 

te zijn, omdat deze kerkelijke godsdienstigheid slechts een 

ideologische rol speelt en maatschappelijke irrelevant is; de 

eigenlijke amerikaanse religie is die van de "American way of 

life", een opvatting die - zoals we zagen - ook door Herberg 

wordt verdedigd. Deze feiten impliceren volgens Luckmann, dat de 

overgrote meerderheid van de bevolking zijn wereld— en levensbe

schouwing op met-institutionele wijze opbouwt en zich daarbij 

met of nauwelijks oriënteert op kerkelijke modellen. Op de 

pluralistische markt, waarop ал diverse zijden levensbeschouwe

lijke waren worden aangeboden, maakt het individu zijn eigen 

keuze, naar eigen smaak en behoefte. Dit resulteert in allerlei 

geïndividualiseerde levensbeschouwelijke pakketten, die een 

eteik geseculariseerd karakter dragen en opgebouwd zijn rond 

grondwaarden als vrijheid, liefde en sexualiteit. 

Deze geprivatiseerde wijze van zingeving noemt Ludanann de 

"invisible religion", welke volgens hem kenmerkend is voor 

mensen m een moderne pluralistische samenleving. Godsdienstig-

kerkelijke waarden zijn aldus nauwelijks nog relevant bij 

de integratie en zingeving van het leven van alledag. Ze zijn 

irrelevant geworden voor economische, politieke en andere maat

schappelijke activiteiten van mensen (31). Er is sprake van een 

toenemende incongruentie en discrepantie tussen het officiële 

kerkelijk model van godsdienstigheid en de feitelijke wereld- en 

levensbeschouwingen, de feitelijke prioriteiten voor het hande

len. Op die manier krijgt het officiële model van kerkelijkheid 

steeds meer een rhetorisch karakter en wordt een rhetorisch 

overblijfsel van een traditionele vorm van godsdienstigheid, die 

er nog wel is (vgl. de amerikaanse situatie), maar met meer 

werkt (32). 

Als we nu de balans gaan opnaken, zien we, dat er zowel in 

Amerika als m West-Europa ernstige twijfels bestaan t.a.v. de 
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these van de sociale relevantie van kerkelijke godsdienstigheid. 

Hoewel veel auteurs de these van een vergaande irrelevantie 

van kerkelijkheid in de moderne samenleving aanhangen, willen we 

daar een drietal kanttekeningen bij plaatsen. 

Ten eerste: De recente godsdienstsociologische en godsdienstpsy-

chologische research hestaat voor een groot gedeelte uit zoge

naamd correlatenonderzoek, d.w.z. studies over de samenhang 

tussen kerkelijke godsdienstigheid en sociaal-politieke attitu^ 

des en gedragingen (33)i persoonlijkheidskenmerken zoals dogma

tisme, creativiteit en een autoritaire persoonlijkheidsstruk-

tuur (34) en sociaal-psychologische eigenschappen, zoals het 

ЬеЪЪеп van vooroordelen en ethnocentrisme (35)· Ofschoon de 

resultaten van dit correlaten-onderzoek nogal ambivalent zijn 

m.b.t. de aard en de richting van de gevonden verbanden, 

laten ze geen enkele twijfel bestaan over het feit, dat kerke

lijke godsdienstigheid met al deze verschijnselen een duide

lijke samenhang vertoont. 

Ten tweede: Ondanks de alom geconstateerde seculansenngaten-

dens, ondanks de emigratie van de kerken uit de samenleving 

blijft het opmerkelijke feit, dat kerkelijke betrokkenheid in de 

moderne westerse samenleving nog altijd een kwantitatief met te 

verwaarlozen verschijnsel is. Enige cijfers kunnen dit illus

treren. In Amerika zegt ongeveer 95$ ^ n de bevolking een 

duidelijke voorkeur te hebben voor een bepaalde kerkelijk-

godsdienstige richting (religious preference) en 64$ is feite

lijk lid van een of andere denominatie (36)· Drie kwart van de 

Amerikanen gelooft in een leven na de dood en van alle 

katholieken en protestanten gaat ruim de helft minstens eenmaal 

per maand naar de kerk (respectievelijk 68$ en 54$) en van de 

katholieken alleen zelfs 47$ eenmaal per week (37). Over deze' 

amerikaanse gegevens merkt G.E.Swanson op: "... tegen de achter

grond van vergelijkbare informatie over de politieke interesse 

geloof ik, dat de gegevens over godsdienstigheid ons tot 

voorzichtigheid manen met betrekking tot beweringen over de 

huidige irrelevantie van de godsdienst voor het persoonlijke 



- 16 -

leven of het institutionele gedrag van de meeste Ameriianen" 

(38). 

Ook met Ъetгekklng tot west-europa is het op ζ'η minst enigszins 

overdreven om te stellen — zoals Luckmann doet — dat nog 

slechts een zeer gering gedeelte van de bevolking deelneemt 

aan het kerkelijk leven. Zo is in West-Duitsland het merendeel 

van alle volwassenen nog altijd formeel lid ал een der twee 

grote kerkgenootschappen (katholiek of evangelisch-luthers). 

Slechts IT?? had er in 1972 serieus over gedacht om uit de kerk 

te treden en respectievelijk 2>Ί% en 49$ van de duitse protestan

ten en katholieken beschouwt zichzelf als gelovig kerklid of 

voelt zich duidelijk solidair met de kerk. Van de duitse 

katholieken ging m 1972 32$ in het weekend naar de kerk 

(39).In Frankrijk ia 89$ van de bevolking, volgens eigen zeggen, 

katholiek, 93$ heeft godsdienstonderricht gevolgd; 72$ van alle 

Fransen is kerkelijk getrouwd, 89$ gaat wel eens naar de kerk 

(met hoge feestdagen en taj begrafenissen) en 30$ gaat elke 

zondag (40). In Nederland is volgens de gegevens van de laatste 

volkstelling 77j5$ aangesloten hij een kerkgenootschap of gods

dienstige groepering en in 1974 werden er per weekend ruim 1,5 

miljoen katholieke kerkbezoekers geteld d.i. 35$ van het totaal 

aantal katholieken. Volgens het Kaski bestaat de overgrote 

meerderheid daarvan uit regelmatige kerkbezoekers (4I)· Afgezien 

van de vraag, of de achter deze cijfers schuilgaande kericelijke 

godsdienstigheid erg relevant is in het dagelijkse leven, blijkt 

er in ieder geval uit, dat een zekere kerkelijke betrokkenheid 

(kerklidmaatschap, deelname aan de zgn. ntes-de-passage, inci

dentele kerkgang en bepaalde geloofsovertuigingen) nog altijd 

het kenmerk is van een ruime meerderheid van de bevolking m de 

westerse samenleving en dat een respectabele minderheid inten

sief bij het kerkelijk leven betrokken is, b.v. door regelmatige 

kerkgang. Irrelevantie van kerkelijke godsdienstigheid mag dus 

zeker met gelijk gesteld worden met de afwezigheid ег ал 

m de moderne samenleving. 

Tenslotte hebben de bovenstaande discussies ons opmerkzaam 

gemaakt op het onderscheid tussen formele en informele godsdien-
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atigheid en op de distinctie tussen kerkelijk georiënteerde en 

anders georiënteerde wereld-en levensbeschouwing. Op dit punt 

gaan we in de volgende paragraaf nader in. 

1.3· Verschillende modellen van levensbeschouwing. 

In de voorafgaande paragraaf is ter sprake gekomen, dat er 

vraagtekens gezet kunnen worden bij de gelijkstelling van 

enerzijds kerkelijke godsdienstigheid en met name formele kerke

lijkheid volgens het officiële model, en anderzijds levensbe

schouwing als het complex van opvattingen, waarden en overtui

gingen, op basis waarvan mensen aan hun leven zin en betekenis 

verlenen. In deze paragraaf wordt daar nader op ingegaan. 

Allereerst kan geconstateerd worden, dat de recente godsdienst

sociologie steeds meer oog heeft gekregen voor het onderscheid 

tussen volledig kerkelijk bepaalde godsdienstigheid en godsdien

stigheid die weliswaar kerkelijke elementen bevat, maar toch een 

eigenstandige betekenis heeft naast het officiële kerkelijke 

model. Vooral naar aanleiding van de bestudering van het 

verschijnsel secularisatie is men tot de overtuiging gekomen, 

dat met iedere afwijking van dit officiële model geïnterpre

teerd kan worden als teken van ongodsdienstigheid en groeiende 

secularisering. 

Zo maakt Zulehner (42) onderscheid tussen formele en meer 

informele uitingen van kerkelijke godsdienstigheid. Daaronder 

verstaat hij respectievelijk alle gedrag, dat de kerk uitdruk

kelijk van haar leden verwacht op het gebied van de leer, de 

moraal en de cultus, en godsdienstig gedrag niet zozeer op basis 

van de rolverwachtingen van de kerk, maar veel meer op basis van 

het zelfverstaan van de kerkleden. Deze laatste vorm van gods

dienstigheid wordt geoperationaliseerd via het al of met 

praktiseren van gebruiken als het bezoek aan het kerkhof op 

allerzielen, het bezitten van een kruisbeeld en het luisteren 

naar godsdienstige radiouitzendingen. Het voornaamste verschil 
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met formele godsdienstigheid is dus, dat deze gebruiken met of 

minder sterk door de kerk gesanctioneerd worden. 

Pichter maakt onderscheid tussen de "complete christian ideolo

gy" enerzijds en de "practical ideology" anderzijds (43). Het 

absolute volmaaktheidsideaal, waarnaar iedere christen zou moe

ten streven, wordt gesteld tegenover de feitelijke waarden en 

normen, die het leven van alledag beheersen. Er is hier sprake 

van een tegenstelling tussen een ideale en een feitelijke, vaak 

minimalistische kerkelijkheid. Deze laatste vorm vindt men 

vooral bij de modale kerkleden. 

Holl en Fischer (44) omschrijven het begrip godsdienstigheid 

zodanig, dat daar behalve formele kerkelijkheid ook iets van een 

meer algemene godsdienstigheid onder valt. Godsdienstigheid is 

aldus een combinatie van frequente kerkgang, positieve attitudes 

ten opzichte van de kerk en de behoefte om aan een hoger wezen 

te geloven en zich daaraan toe te vertrouwen. 

Bij de meting van kerkelijkheid maakt Kaufmann onderscheid 

tussen kerkelijkheid en godsdienstigheid (45)· Onder kerkelijk

heid verstaat hij het geheel van attitudes, die qua inhoud 

afhankelijk zijn van de in onze samenleving bestaande religieus-

kerkelijke instituties. Deze attitudes zijn het product van een 

door de kerken beïnvloed socialisatieproces, waaraan mensen met 

verschillend resultaat en met verschillende intensiteit zijn 

blootgesteld. Daarom zijn deze attitudes ook in verschillende 

mate aanwezig bij allerlei personen. Godsdienstigheid daarente

gen wordt omschreven als op het subject betrokken zingevings-

processen, die aansluiten bij de persoonlijke levensproblema^ 

tiek. Zij IS door de mens zelf geconstrueerde ¿ingeving, en niet 

het product van een kerkelijk socialisatieproces, ofschoon deze 

persoonlijke zingeving ook georiënteerd kan zijn op de geloofs

inhoud van de kerkelijke instituties. Bij de persoonlijTce 

zingeving werken sterke selektiemechanismen ten aanzien van het 

institutie-gebonden aanbod van zingeving. Terwijl men bij kerke

lijkheid zou kunnen spreken van het product van een aan 

de persoon extern conditioneringsproces, is godsdienstigheid 
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eerder het product van een aan de persoon intem integratiepro

ces. Door over kerkelijkheid en godsdienstigheid te spreken als 

respectievelijk een conditionerings— en integratieproces sugge

reert Kaufmann een grotere authenticiteit van het laatste, zodat 

alle authentieke, d.i. echte zingevende elementen van kerkelijk

heid beter benoemd kunnen worden met de term godsdienstigheid. 

Boos-KUnning (46) stelt de vraag, of in onze cultuur religiosi

teit onafhankelijk van een kerkelijke institutie geoperationali

seerd kan worden. In hoeverre is kerkelijkheid de enige vorm, 

waarin godsdienstigheid zich in onze cultuur manifesteert of 

zelfs kan manifesteren ? Voor haar is fonnele kerkelijkheid 

slechts een aspect van een meer algemene godsdienstigheid; 

afwezigheid van het eerste zegt persé nog niets over het 

laatste. Maar is een van kerkelijke instituties onafhankelijke 

religiositeit operationaliseerbaar ? Zij betwijfelt dit, omdat 

afhankelijkheid van een institutie een kenmerk is van elke vorm 

van godsdienstigheid. Godsdienstigheid omvat uiteraard ook ge

dragswijzen en houdingen, die buiten het directe verwachtingspa

troon van kerkelijke instituties vallen, maar kan in onze 

cultuur toch nooit als volledig onafhankelijk van een kerkelijke 

institutie en haar normen gezien worden. De kerken hebben 

namelijk tot nu toe zeer vergaand de socialisering bepaald en 

beïnvloed, ofwel direct ofwel indirect. Godsdienstigheid hoeft 

dus niet strikt-kerkelijk gebonden te zijn, maar wordt in onze 

cultuur toch altijd, minstens indirect, beïnvloed door een 

kerkelijke institutie. De mate, waarin kerkelijkheid en gods

dienstigheid afhankelijk dan wel onafhankelijk van elkaar zijn, 

moet empirisch worden vastgesteld en mag niet bij voorbaat 

verondersteld worden (47)· 

Op de tweede plaats is het inzicht gegroeid, dat er naast 

kerkelijk georiënteerde vormen van godsdienstigheid nog andere 

modellen van levensbeschouwing bestaan of minstens kunnen be

staan, die in eerste instantie niet ontspruiten aan of gekleurd 

zijn door die bovengenoemde vormen. Het komt meer met de 

realiteit van een pluralistische samenleving overeen om kerke-
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lijke godsdienstigheid te ЪезсНогшеп als één mogelijkheid van 

levensbeschouwing naast andere. Zo kunnen - naast of in plaats 

van formele kerkelijkheid en kerkelijk-medebepaalde godsdien

stigheid - allerlei seculiere waardecomplexen fungeren als 

levensheschouwing. 

In de vorige paragraaf werd verwezen naar Luckmann, die spreekt 

over geïndividualiseerde en geseculariseerde levensheschouwelij-

ke pakketten, welke zijn opgebouwd rond een aantal centrale 

grondwaarden. Deze geprivatiseerde en geseculariseerde wijze van 

zingeving is volgens hem kenmerkend voor veel mensen in een 

pluralistische samenleving. Onder levensbeschouwing (in zijn 

terminologie: religiosity) verstaat Luckmann alles wat te maken 

heeft met zingeving en betekenisverlening, en meer specifiek 

allerlei opvattingen en overtuigingen, die uiterste zin en 

betekenis verlenen aan de routine- en krisismomenten van het 

dagelijkse leven. Kerkelijke godsdienstigheid is dan slechts één 

specifieke sociale vorm en manier om deze zingeving te kanalise

ren. Van kerkelijkheid is met andere woorden sprake, m zoverre 

het officiale kerkelijke model in iemands leven een zingevende, 

betekemsverlenende en integrerende functie vervult (48). Deze 

opvatting van Luckmann houdt in, dat het godsdienstsociologisch 

onderzoek zich niet mag beperken tot het beantwoorden van 

de vraag, in hoeverre kerkelijke godsdienstigheid in een moderne 

pluralistische samenleving "sec" aanwezig is; minstens zo be

langrijk is onderzoek naar de daadwerkelijke relevantie ervan 

voor de feitelijke zingeving van het leven m.a.w. de vraag, of 

kerkelijke godsdienstigheid, voorzover aanwezig, een "werkzame" 

vorm van levensbeschouwing is of slechts een "rhetorisch model". 

Mocht dit laatste het geval zijn - en daar is Luckmann 

zelf van overtuigd - dan moet men nagaan, welke andere vormen 

van levensbeschouwing deze zingevende functie vervullen. Aldus 

is de werkzaamheid van kerkelijke godsdienstigheid in levensbe

schouwelijk opzicht geen vanzelfsprekende vooronderstelling, 

maar een object van empirisch onderzoek. 
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Ook Dittes (49) wijst in een artikel over "secular religior" op 

het Ъestaan van seculiere vormen van Іе епзЪеschouwing naast 

traditionele vormen van kerkelijke godsdienstigheid. Beide ЬеЪ-

Ъеп, zo zegt hij, een heel verschillende inhoudelijke theicatiek. 

Als men mensen in een onderzoek vragen stelt over conventionele 

religieuze categorieën als God, het gezag van de hijhel of de 

maagdelijkheid van Maria, dan geven ze tamelijk Ъе^оимЪаг 

antwoorden en iedereen heeft daar wel een Ъерааіае mening 

over; maar deze mening is niet erg gepassioneerd en te vergelij

ken met de opinie over een bepaald merk tandpasta. Als het 

echter in onderzoekingen gaat over werk, gezin, politiek, 

milieuhygiëne en allerlei andere seculiere thema's, dan raakt 

men gepassioneerd en voelt zich erbij Ъеігоккеп; hier zijn 

kennelijk zaken aan de orde, die om duiding vragen en waaraan 

men de zin en het doel van zijn leven ophangt en duidelijk 

maakt. Dat er bij de behandeling van deze seculiere onderwerpen 

momenten van zingeving naar voren komen, is veel waarschijnlij

ker dan wanneer er sprake is van de genoemde traditioneel 

kerkelijke onderwerpen. (50)· Ee
n
 dynamische benadering van 

godsdienstigheid betekent volgens hera het bestuderen van proces

sen van conflictoplossing, probleemoplossing en identiteitsbe-

vestiging. Deze processen vinden even goed in winkelcentra als 

in kerken plaats en men kan ze waarnemen zowel in uitingen van 

twijfel als in uitingen van geloof (5I)· 

Verwant aan wat Dittes "secular religion" noeirt, is het door 

Vernon (52) gebruikte begrip "societal religion", dat staat 

tegenover "formal religion". Met formele godsdienstigheid be

doelt hij opvattingen en rituele handelingen van mensen, die 

direct te maken hebben met de kerkelijke institutie, waartoe ze 

behoren; onder maatschappelijke godsdienstigheid vallen de le

vensbeschouwelijke opvattingen en gedragingen, die een m t e -

gratieve functie vervullen en die naar oorsprong en inhoud meer 

algemeen maatschappelijk georiënteerd zijn (53)· Deze beide 

vormen van godsdienstigheid hoeven elkaar niet uit te sluiten; 

binnen de levensbeschouwing van één individu kunnen elementen 

van zowel maatschappelijke als formele godsdienstigheid bestaan. 



- 22 -

In aansluiting op de discussie over de relevantie of irrelevan

tie van kerkelijkheid (par. 1.2.) zijn we in deze paragraaf 

nader ingegaan op de mogelijkheid, dat er in een pluralistische 

samenleving meerdere modellen van zingeving bestaan. Naast een 

blijvende interesse voor het verschijnsel kerkelijkheid blijkt 

men in de recente literatuur ook aandacht te schenken aan 

allerlei seculiere vormen van levensbeschouwing die niet of 

nauwelijks kerkelijk-godsdienstig bepaald zijn. Daarbij wordt 

meestal gedoeld op allerlei seculiere waardencomplexen, die een 

zingevende functie vervullen naast of in plaats van traditio

neel-kerkelijke waarden. 

1.4. Een onderzoek. 

De vraag, die wij willen stellen en die we niet alleen 

theoretisch maar ook door onderzoek willen beantwoorden, is of 

het onderscheid tussen kerkelijke godsdienstigheid en seculiere 

vonnen van levensbeschouwing op realiteit berust. Om wat meer 

helderheid over het een en ander te verkrijgen, hebben we dit 

onderzoek verricht in een "modem milieu", een nieuwe stads

wijk met een relatief jonge bevolking en met een sterke "middle-

class" inslag. Hier hebben we ons de volgende vragen gesteld: 

Zijn er - globaal gesproken - inderdaad twee vonnen van 

levensbeschouwing te ontdekken m de zin van de op het eind van 

de vorige paragraaf onderscheiden betekenissen ? Hoe verhouden 

zich die beide complexen ten opzichte van elkaar ? Verraden zij 

hun eigenstandigheid, doordat ze onafhankelijk van elkaar varië

ren ? Is de eigenheid van de twee eventueel ontdekte vormen van 

levensbeschouwing nader te demonstreren door hun verschillend 

verband met andere complexen, met name instellingen en gedragin

gen op sociaal-politiek gebied ? Waar liggen de meest signifi

kante samenhangen ? In de volgende paragraaf worden de te 

onderzoeken complexen nader omschreven. De concrete operationa

liseringen worden m de hoofdstukken 2 tot 5 behandeld. 
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1 ·5. Begripsomschri.ivingen. 

1.5·1. Zingeving en levensbeschouwing. 

Wanneer men over vormen van levensbeschouwing spreekt, kan men 

met aan het begrip "zingeving" VOorbijgaan. Met de inhoud 

daarvan hebben zich reeds vele auteurs geoccupeerd. Het is 

evenwel voor ons doel met noodzakelijk, de betreffende litera

tuur - die overigens hoofdzakelijk filosofisch van aard is - de 

revue te laten passeren, om daarna een poging tot synthese te 

wagen. Het lijkt veeleer doelmatig naar een omschrijving te 

zoeken, die als werkdefinitie gehanteerd kan worden en aanzetten 

biedt voor empirisch onderzoek. Een dergelijke werkdefinitie 

menen we gevonden te hebben bij J.Kruithof, die zich in zijn 

boek "De zingever" (54) met dit onderwerp bezig houdt. 

Onder zingeving verstaat Kruithof "de activiteit van de mens, 

waarbij hij met behulp van beginselen zichzelf als totaliteit 

structureert, in het leefmilieu waarin hij geplaatst is, situ

eert en tegenover de ontwikkelingen van dit milieu oriënteert" 

(55)· Het product van een dergelijke activiteit noemen we 

"levensbeschouwing", die bestaat m een complex van opvattingen, 

overtuigingen, houdingen en waarderingen, waarmee mensen aan hun 

bestaan betekenis verlenen. In Kruithofs omschrijving zitten 

enige elementen die wij in ons onderzoek kunnen gebruiken en die 

we hier nader willen expliciteren. 

Vooreerst wordt zingeving bepaald als menselijke activiteit. 

Leze kan verschillende mtensiteitsgraden bezitten. Zo zou het 

b.v. kunnen zijn, dat de zingevende activiteit van de stedeling, 

die door allerlei uitdagingen wordt gedwongen over zijn leven na 

te denken en er rekenschap van te geven, heel wat groter is dan 

die van de plattelander in een sociaal en geestelijk homogeen 

milieu, wiens zingevende activiteit voor het overgrote deel 

bestaat in het aanvaarden van en zich conformeren aan voorgege

ven vanzelfsprekendheden. Daarmee is nog niets over de authenti

citeit van beide zingevingsvarianten gezegd. Het vermogen, 
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Ъе-tekenisverleningen te verbaliseren, te differentieren en genu

anceerd te formuleren is geenszins identiek met de mate, waarin 

de betreffende ze in zijn motivatie-structuur heeft opgenomen. 

De aanwezigheid van dat vermogen wijst er in eerste instantie 

alleen maar op, dat er een aantal milieu- en/of persoonlijk

heidsfactoren werkzaam zijn, die de explicitering van zingeving 

bevorderen, factoren die bij sommigen ontbreken, zodat hun 

verbaliseringsvermogen minder ontwikkeld is. Wil men desondanks 

iets over de intensiteit van de zingevende activiteit zeggen, 

dan zal men naar onderwerpen moeten zoeken, die in zekere zin 

milieu-neutraal zijn, omdat zij in alle situaties aan de 

orde komen en zich aan iedereen ter reflectie aanbieden. Zo 

vraagt b.v. de confrontatie met lijden en dood altijd en overal 

om een persoonlijke reactie. Iedereen moet sterven en iedereen 

wordt door de dood van geliefde personen geraakt, en daarmee 

komen vragen op over de betekenis van de dood, een eventueel 

voortleven daarna, het bestaan ал een God, enz. Bit zijn 

levensbeschouwelijke kernthema's, die zich aan iedereen presen

teren. Derhalve kunnen ze in een onderzoek over levensbeschou

wing opgenomen worden. Бе reacties erop leren ons wellicht iets 

over de intensiteit van zingevende activiteit. 

Vervolgens is er in Kruithof's definitie van zingeving impliciet 

sprake van de begrippen "deel" en "geheel". Door het leggen van 

zinsverbanden structureert de mens zich als totaliteit. Hij 

rijgt de afzonderlijke handelingen die hij verricht, of de 

gebeurtenissen die hij beleeft, aan elkaar en overstijgt zo het 

hier en nu. Hij brengt "lijn" in zijn leven. Zo is b.v. de man, 

die zijn niet al te opwindende routinewerk en kleine promoties 

m het perspectief van het wel en wee van zijn gezin plaatst, 

bezig met het leggen van zinsverbanden en het opbouwen van een 

totaliteit. Van hieruit krijgen zijn afzonderlijke zorgen en 

ervaringen betekenis; hierdoor worden ze het waard om gedaan of 

verdragen te worden. Ie deel-geheel-gedachte wordt in Kruithof's 

definitie verder toegepast op de relatie tussen het individu en 

zijn omgeving. Бе zingevende mens situeert zich m zijn leefmi

lieu en neemt stelling ten aanzien van de ontwikkelingen daarin. 
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Bij het construeren van Ъetekenisgellelen overstijgt de mens dua 

niet alleen het hier en nu van de afzonderlijke handelingen en 

gebeurtenissen, maar ook zijn eigen persoon. Hij interpreteert 

zichzelf in het licht van een groter geheel en ordent zich 

daarin. Dit hetekent niet, dat zingeving alleen dán plaats

vindt, wanneer het individu zich begrijpt als een element, dat 

zich in dienst moet stellen van, zich moet overgeven aan en moet 

opgaan in iets overkoepelends, b.v. een collectiviteit. Aan 

zingeving doet ook hij, die de wereld opvat als een netwerk van 

relaties, welke zo ingericht moeten worden, dat zij de ontplooi

ing van de individualiteit maximaal begunstigen. Wezenlijk is, 

dat de persoon zich door betekenisverleningen een bepaalde 

plaats in zijn leefmilieu geeft, ongeacht welke plaats dat 

is. 

In een onderzoek over levensbeschouwing is het dus van belang om 

te achterhalen, hoe individuen zich als totaliteit structureren 

en in welke gehelen zij zich plaatsen. Dit kan o.a. gebeuren 

door na te gaan, binnen welke kontekst of kader de zingevende 

activiteit bij voorkeur plaatsvindt. Dit kan nogal variëren. In 

een agrarische samenleving zal dat het kader mens-natuur zijn, 

terwijl dat in een stedelijke samenleving een veel geringere rol 

speelt. Naargelang de aard van de samenleving zal dus het 

overheersende kader van zingeving verschillen. Op grond van dit 

beginsel neigen (godsdienst)sociologen er momenteel toe de 

dichotomie tussen publiek en privaat op de voorgrond te schui

ven. Zingeving zou dan m onze maatschappij — aldus b.v· 

Luckmann (56) - voornamelijk plaatsvinden in de private levens

sfeer. De belangrijkste sociale basis van zingeving en levensbe

schouwing wordt gevormd door het samen met anderen ondergaan 

van ervaringen in deze levenssfeer. Levensbeschouwing, in welke 

vorm dan ook, is volgens Luckmaim primair het resultaat van 

zingeving en legitimering van privé ervaringen en gebeurtenis

sen. De zingevende activiteit vindt plaats in een kring van 

personen met wie men nauw en vitaal verbonden is, vooral in 

huwelijk en gezin. De moderne mens is niet in staat of minstens 

er niet toe geneigd om vanuit de publieke levenssfeer aan zijn 
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leven zm en betekenis te verlenen. Brtzelfde verschijnsel 

van privatisering werd reeds vroeger door Schelsky gesignaleerd 

(57). Als men gedwongen is primair de eigen economische nood te 

overwinnen, waar men gericht is op wederopbouw en welvaartsstij

ging, waar men met zijn vertrouwen in de maatschappelijke 

instituties gezien de recente geschiedenis bedrogen is uitgeko

men, zijn de "Zerfall der Oeffentlichkeit" en een "gesamtgesell

schaftliches Désintéressement" een natuurlijke reactie. In een 

dergelijke situatie zal men, geleerd door de ervaring, de 

publieke orde laten voor wat ze is en zijn leven zin proberen te 

geven in de enig betrouwbare private levenssfeer. Beze duiding 

verraadt een na—oorlogse duitse herkomst, maar men kan haar 

uitbreiden: westerse samenlevingen met hun omvangrijke, com

plexe, voor het individu onhanteerbare en ondoorzichtige appara-

tenstructuren op welhaast alle levensgebieden lenen zich moei

lijk als zingevingskader, als gehelen die het leven de moeite 

waard maken. Gezien deze alom geconstateerde privatieeringsteiv-

dens zullen we in ons onderzoek ingaan op de ζingevingskaders 

van de ondervraagde personen en met name op de vraag, in 

hoeverre de private levenssfeer als zodanig functioneert. 

In de definitie ал Kruithof wordt ook gesproken over beginselen 

met behulp waarvan de mens zichzelf als totaliteit structureert 

en zich in zijn levensmilieu mordent. Beze beginselen zijn 

zowel evaluatief als cognitief van aard, het betreft zowel 

waarderingen eus inzichten. Deze beide aspecten kan men analy

tisch uit elkaar leggen, maar men mag ze met van elkaar 

scheiden. Waarderingen vloeien voort uit inzichten en omgekeerd. 

Een gebruikelijke manier om iets over de evaluatieve beginselen 

van mensen te achterhalen, is het waardenonderzoek. Men tracht 

te weten te komen, welke prioriteitenschema's mensen hanteren 

bij de bepaling van de relatieve belangrijkheid van allerlei 

zaken voor de inrichting van hun leven. Deze waardeoriëntaties 

spelen een belangrijke rol in de zingevende activiteit en dus 

bij de opbouw van een levensbeschouwing; zij zijn mede bepalend 

voor de wijze waarop mensen zinsverbanden leggen, hun bestaan 
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structureren en zich in hun levensmilieu situeren. Daarom zullen 

we, naast informatie over het zingevingskader, iets over de 

waardeoriëntaties van de ondervraagde personen proberen te 

achterhalen. 

Een voorbeeld van een cognitief stelsel, dat fungeert als 

zingevingsen ordeningsbeginsel, wordt gevormd door hetgeen wij 

als "sociale kosmologie" zouden willen bestempelen. Hieronder 

worden verstaan de opvattingen, die mensen huldigen over de aard 

van de hen omringende sociale realiteit. Z13 weerspiegelen de 

manier, waarop mensen zich in de sociale kosmos inordenen en 

zich binnen de totaliteit van de maatschappelijke orde situeren. 

Overtuigingen, houdingen en gedragingen op allerlei levenster

reinen worden door deze sociale kosmologie gekleurd en ontlenen 

daaraan hun zin en legitimiteit. 

In aansluiting op Berger (59) kan men twee globale modellen 

onderscheiden. In het eerste model verschijnt de wereld, en in 

het bijzonder de sociale realiteit, als een aan de mensen 

voorgegeven kosmos. Deze is een plan, dat zonder toedoen van de 

mens tot stand gekomen is en inzoverre een transcendent en 

objectief karakter draagt: het is een "natuurlijke" orde, die 

zich even onvermijdelijk oplegt als die van de fysieke omgeving, 

en als er veranderingen optreden, dan voltrekken deze zich 

volgens de wetten van het kosmische plan en met krachtens het 

ingrijpen van de mens, die op zijn hoogst kan fungeren als een 

instrument, dat door de kosmische orde in dienst wordt genomen. 

Veranderingen zijn m.a.w. eerder gebeurtenissen, en wie door 

autonome initiatieven die gebeurtenissen wil veroorzaken of 

sturen, is een goddeloze of een dwaas. Deze kosmologie heeft een 

sterk "nomiserende" functie voor het individu: is de orde in de 

wereld en in het bijzonder die in de samenleving voorgegeven 

en niet door mensen te veranderen, dan bezit hij een grote 

stabiliteit en verheugt zich de daarin levende over een hoge 

mate van zekerheid. Dan is de wereld immuun voor het wisselval

lige, precaire en willekeurige, dat elke menselijke schepping 

als zodanig kenmerkt. 
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Het tweede model heeft een diametraal tegenovergestelde inhoud. 

De sociale realiteit is een creatie van de mens en door zijn 

toedoen in het leven geroepen. Zij is de vrucht van zijn 

handelen en dus iets van hemzelf ι iets immanents. Bientengevolge 

is zij veranderlijk en het is zelfs de taak van de mens, haar 

voortdurend om te vormen, want zij is nooit goed of volmaakt. De 

mens heeft de plicht, bewust in de loop der dingen in te 

grijpen, om de wereld naar een - zij het vaak ver gelegen -

einddoel van volkomenheid te brengen. Weerstand tegen verande

ringen is een uitdrukking van irrationeel fatalisme of van door 

eigenbelang verblind egoïsme. Deze kosmologie oefent een gerin

gere "nomiserende" functie uit. Is de wereld een product van 

mensen, dan wordt zij onbestendig, uitgeleverd als zij is aan 

mogelijk verkeerde inzichten, falend handelen,niachts-en belan

genconstellaties. Alleen het geloof in en de hoop op een betere 

toekomst kan de in zo'n wereld levenden voor anomie en vertwij

feling bewaren, terwijl het leren leven met onzekerheden en 

ambivalenties de noodzakelijke prijs is voor de wil om te leven 

in een "menselijke" wereld. Zo kan ook deze kosmologie een 

zingevende functie voor het leven vervullen. 

Volgens de fenomenologische sociologie van Berger is de sociale 

realiteit, waarin de mens leeft, door hem zelf gecreöerd; zij 

wordt continu door hem gemaakt en kan dus ook door hem veranderd 

worden. Het bewustzijn hiervan is echter met vanzelfsprekend. 

Integendeel, de mens is er zich meestal met van bewust, dat hij 

zijn eigen leefwereld heeft gemaakt en nog steeds maakrt. De 

sociale realiteit wordt door hem ervaren als een vreemde en 

onveranderlijke feitelijkheid analoog aan de feitelijkheid van 

de fysieke natuur (59)· Vanuit deze achtergrond wordt het boven

genoemde eerste model door Berger aangeduid als een voim van 

aliSnatie en een uiting van "vals" bewustzijn. Zonder aan 

Bergers feitelijke analyse afbreuk te willen doen, zullen we de 

tenninologie, die is gebaseerd op zijn fenomenologisch uitgangs

punt, niet overnemen. Waar het eerste model herinnert aan de 

analyse van het verschijnsel conservatisme door o.a. Greiffenha— 

gen (60) - hierin blijken de begrippen traditie, institutie, 
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continuïteit en gezag centraal te staan - spreken we liever van 

een institutionalistische kosmologie, waar dan een met- of 

anti-institutionalistische kosmologie tegenover staat. 

I.5.2. Kerkelijke en met-kerkelinke levensbeschouwing. 

Bij hun zingevende activiteit opereren mensen met m het 

luchtledige, maar maken integendeel gebruik van duidingsschema's 

die in hun omgeving worden aangeboden. Men kan dan ook hij de 

analyse van hun levensbeschouwing de vraag stellen naar de 

bronnen daarvan, en naargelang die bronnen verschillen zal ook 

de inhoud anders zijn. 

In vroeger dagen behoefde men niet lang naar die bronnen te 

zoeken. De voor zingeving competente instituties waren de 

christelijke kerken. Deze bezaten m dit opzicht praktisch een 

monopoliepositie. Ze droegen een vonn van levensbeschouwing 

over, die Kruithof als "objectivistisch-absolutistisch" bestem

pelt: er wordt uitgegaan van onherleidbare beginselen, inzichten 

en waarden, die gefundeerd zijn op iets, dat absoluut boven 

de wereld en de mens uitgaat en aan alles zijn ultieme betekenis 

geeft (61). Hierbij aansluitend zouden wij de kerkelijke vorm 

van levensbeschouwing als volgt willen omschrijven: een uit 

kerkelijke bronnen stammend, daardoor beïnvloed of geïnspireerd 

complex van opvattingen, overtuigingen, houdingen en waarderin

gen, die gebaseerd zijn op een transcendentiegeloof, d.i. op het 

geloof, dat wereld en mens zichzelf niet genoeg zijn, maar 

voor hun verklaring en zingeving daarboven uitgaande absolute 

beginselen behoeven, en die door de mensen gebruikt worden, om 

zichzelf als totaliteit te structureren en in hun levensmilieu 

te situeren. 

Zoals bekend, hebben de christelijke kerken in het westen hun 

zingevingsmonopolie verloren. Haast de ons overgeleverde religi

euze instituties zijn er eindere organisaties, stromingen en 

bewegingen gekomen, die allerlei levensbeschouwelijke complexen 

aanbieden, waarin geen transcendente beginselen aan de orde 
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zijn. Bienovereenkomstig zijn er niet-kerkelijke vormen van 

levensbeschouwing mogelijk, waaronder al die varianten vallen, 

die weliswaar een het leven structurerende functie vervullen, 

maar waarin geen religieus-kerkelijke Ъгоппеп te herkennen zijn 

en die evenmin met strikt transcendente principen opereren. 

Met het tegenover elkaar stellen van de twee aangeduide vormen 

van levensbeschouwing willen we geen dichotomie in de realiteit 

suggereren. Er zijn wellicht mensen, die bij hun zingevende 

activiteit exclusief op kerkelijke schema's teruggrijpen, zoals 

er misschien ook zijn, die zich uitsluitend volgens andere 

modellen oriënteren. De grootste groep lijkt ons evenwel van 

meerdere bronnen gebruik te maken, en in dit verband zij 

verwezen naar het godsdienstige markt-model van Berger en 

Luckmann (62). In onze dagen, aldus deze auteurs, is het 

geestelijk pluralisme zo groot geworden, dat er als het ware een 

marktsituatie is ontstaan. Van vele kanten worden levensbeschou

welijke "waren" aangedragen met minstens de pretentie, dat 

ze beter zijn dan die van de concurrent. Met deze veelheid van 

"waren" en pretenties geconfronteerd, komen de afnemers er 

vanzelf toe alle absoluutheids- en exclusiviteitsaanspraken te 

relativeren, de diverse aanbiedingen op hun kwaliteit te beooi\-

delen en er zelfstandig, overeenkomstig eigen smaak en behoefte, 

een selectie uit te maken.Het resultaat is een reeks van 

levensbeschouwelijke "pakketten" die alnaargelang de aanbiedin

gen, waarop de individuen zijn ingegaan, nogal van inhoud 

verschillen. In een dergelijke situatie ligt het voor de hand, 

dat de grenzen tussen kerkelijke en niet-kerkelijke levensbe

schouwing vervagen of - beter gezegd - dat elementen uit beide 

bronnen naast elkaar bij een en dezelfde persoon voorhanden 

zijn. Het is zaak van empirisch onderzoek hier opheldering 

te verschaffen. 

Dit laatste is nu precies wat we ons tot doel hebben gesteld. 

Getracht zal worden te ontdekken, in hoeverre bij onze onder

zoeksgroep uit kerkelijke en niet-kerkelijke bronnen van levens

beschouwing wordt geput. Tevens wordt gepoogd de relatie tussen 
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deze beide vormen van levensbeschouwing te analyseren. Wat 

betreft de aanwezigheid van niet-kerkelijke levensbeschouwelijke 

momenten zal gebruik worden gemaakt van hetgeen in de vorige 

paragraaf is gezegd, d.w.z. onderzocht worden de intensiteit van 

zingeving, de kaders waarin de zingeving zich bij voorkeur 

voltrekt en de beginselen, die men daarbij hanteert, namelijk 

waardeoriëntaties en sociale kosmologieBn. Deze zijn immers m 

de vorige paragraaf zo beschreven, dat zij uit zichzelf met 

noodzakelijk naar kerkelijke bronnen en strikte transcendentie 

verwijzen, en zij worden op dienovereenkomstige wijze in hoofd

stuk 3 geoperationaliseerd. 

We besluiten deze paragraaf met drie opmerkingen. 

Ten eerste: Bij het onderscheid tussen kerkelijke en met-

kerkelijke levensbeschouwing zijn we niet ingegaan op de sugges

tie van Kaufmann en Bittes (63), dat authenticiteit hier als 

diff^erentiatiekritenum gebruikt zou kunnen worden. Inderdaad 

worden vele uitingen van kerkelijkheid weinig intensief be

leefd en zijn als min of meer â -functionele restanten uit 

een van oorsprong christelijke cultuur te kwalificeren. Maar 

ditzelfde geldt voor met-kerkelijke vormen van levensbeschou

wing. Ook hierbij is vaak sprake van conventionaliteit zonder 

diepere zin. Bit blijkt b.v. uit Herbergs analyse van de 

Amerikaanse "civic religion", die een volkomen kritiekloze 

legitimatie vormt van de "American way of life". 

Ten tweede: Bij de bepaling van het onderscheid tussen kerkelij

ke en met-kerkelijke levensbeschouwing kan men afgaan ofwel op 

de eigen perceptie van de betreffenden, die bij bepaalde 

opvattingen zelf al dan niet verwijzen naar een kerkelijTce 

institutie, ofwel op het inzicht van de buitenstaander, i.e. 

de onderzoeker. Sommige auteurs pleiten voor het eerste, andere 

voor het tweede (64). Ons inziens behoeft men hier geen keuze te 

maken en kan men beide gezichtspunten combineren. 

Ten derde : Met opzet hebben we in het voorafgaande geen strikt 

onderscheid gemaakt tussen kerkelijk en religieus of godsdien

stig. Zeer zeker zijn godsdienst en kerk niet identiek, zoals 

vele auteurs terecht benadrukken, en een godsdienstige levensbe

schouwing, die niet identiek is met of geïnspireerd is door die 
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van de christelijke kerken, is zeer zeker denkbaar en misschien 

zelfs voorhanden. In feite evenwel wordt de godsdienst van het 

westen, zowel in de traditie als in het heden, bijna totaal door 

de christelijke instituties gedragen en verspreid, zodat m 

concreto bijna alle godsdienstige momenten in onze samenleving 

van de kerken stammen. M.a.w. het op zich denkbare onderscheid 

tussen kerk en godsdienst lijkt ons in de praktijk van de 

westerse cultuur moeilijk te hanteren. Ook gebruiken we de term 

godsdienst of religie niet in de zin van Luckmann, die het 

begrip praktisch identificeert met zingeving. Bij hem kan 

religie dus volledig immanent zijn. Wij menen hem hierin met 

te moeten volgen en het begrip in zijn oorspronkelijke transcen

dente zin te moeten gebruiken. Luckmann's begrip "religion" 

duiden wij aan met de term "levensbeschouwing". 

I.5.3. Sociaal-politieke oriëntaties. 

un de eventuele eigenstandigheid van kerkelijke en met-kerke-

lijke vormen van levensbeschouwing te meten, verdient het 

aanbeveling om ze niet alleen met elkaar in verband te brengen, 

maar ook met instellingen op andere levensgebieden. De mogelijk

heden zijn hier natuurlijk legio. Wij hebben gekozen voor een 

vergelijTting met de sociaal-politieke oriëntaties van de respon

denten. Het gaat daarbij zowel over de mate van sociaal-

politieke interesse als zodanig als ook over de richting 

daarvan. 

Het laatstgenoemde aspect levert enige problemen op. Over het 

algemeen gaat men ervan uit, dat de opstelling van mensen in het 

sociaal-politieke vlak zich beweegt tussen de uitersten van 

conservatisme en progressiviteit. Tevens wordt meestal verondeiw 

steld, dat conservatisme en progressiviteit algemene verschijn

selen zijn, d.w.z. dat vooruitstrevendheid ten aanzien van het 

ene maatschappelijke vraagstuk samengaat met dezelfde houding 

ten aanzien van andere sociaal-politieke problemen. Volgens 

sommigen gaat sociaal-politiek conservatisme gepaard met behou

dendheid in godsdienstig opzicht. Zo spreekt Hadden (65) van 
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conserva-tisme als algemeen -verschijnsel, van welke syndroom -

naast een ЪеЬоисІепсІе opvatting ten aanzien van sociaal-politieke 

vraagstukken - ook traditionele godsdienstigheid en kerklidmaat

schap deel uitmaken. 

Hoewel deze these van de algemeenheid van conservatisme en 

progressiviteit - zeker op sociaal-politiek vlak - ons plausibel 

lijkt, is toch enige voorzichtigheid gehoden. Zo waarschuwt 

Lenski tegen de stelling: "A liberal is a liberal is a liberal" 

(66). Hij ontkent met alleen, dat godsdienstige en politieke 

vooruitstrevendheid c.q. behoudzucht over het algemeen samenval

len, maar hij zet bovendien bij de unidimensionaliteit van deze 

verschijnselen op sociaal-politiek niveau een vraagteken. Behou

dende of vooruitstrevende standpunten wisselen elkaar bij do-

zelfde mensen vaak af, naargelang het gaat over andere onderwer

pen. Volgens hem is vooral de invloed van de factor sociaal-

economische klasse verantwoordelijk voor deze "inconsistentie" 

in sociaal—politieke opvattingen. Zo blijken leden van de 

laagste sociaal—economische klasse vooruitstrevend te denken, 

als het gaat over de verenigde naties, buitenlandse hulp, 

vakbonden en overheidsingrijpen, en behoudend met betrekking tot 

rassendiscriminatie en burgerlijke vrijheden. Bovendien zijn ze 

m het algemeen conservatief in godsdienstig opzicht. Наго
1 

aanleiding van deze waarschuwing van Lenski hebben we de 

respondenten met geconfronteerd met een serie uitspraken over 

diverse sociaal-politieke aangelegenheden, om uit hun reacties 

een algemene index van sociaal-politieke onBntatie te constru

eren. Veeleer is gepoogd om de sociaal-politieke onöntatie meer 

m het algemeen vast te stellen, zoals in hoofdstuk 4 nader zal 

worden uiteengezet. 

1.5.4. Sociale achtergrondkenmerken. 

Het verzamelen van gegevens over sociale achtergrondkenmericen -

geslacht, leeftijd, beroep, inkomen en opleidingsniveau - lijkt 

in het sociaalwetenschappelijk onderzoek een routine-bezigheid, 

ons inziens een zinvolle en vruchtbare routine. Immers, het 

besef van de sociaal-structurele conditionering van de meest 
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uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen is een Ъеіапегізке 

verworvenheid van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Ook in 

de godsdienstsociologische traditie is veel aandacht hesteed aan 

deze achtergrondkenmerken als factoren, die samenhangen met de 

aard en de intensiteit van godsdienstigheid. Eeeds ИеЪег hracht 

de aard van de wereldgodsdiensten in verband met de hen dragende 

sociale lagen. Tevens liet hij zien, welke differentiaties de 

religiositeit van de verschillende standen en klassen in één 

maatschappij ondergaat. Moderne studies, o.a. die van Fukuyama 

en Demerath (67), tonen aan, dat er Ъіппеп een en dezelfde 

denominatie sprake is van een verschillende religieuskerkelijke 

oriëntatie en participatie op basis van het hehoren tot ver

schillende sociale strata. In andere onderzoekingen worden 

sociale achtergrondkenmerken gebruikt als indicatie voor sociale 

en economische deprivatie; het bezitten van deze kenmerken, dus 

de aanwezigheid van sociale en economische deprivatie predispo

neert volgens deze schrijvers als het ware tot intensieve 

participatie in het kerkelijke leven (68). Iets dergelijks doet 

Luckmarm (69), als hij op basis van onderzoeksresultaten over 

het verband tussen kerkelijkheid en sociaal-structurele к ішеі^ 

ken tot de conclusie komt, dat in de moderne samenleving 

kerkelijTce godsdienstigheid een maatschappelijk randverschijnsel 

is geworden. 

Dit alles vormt voor ons voldoende reden om de te onderzoeken 

kerkelijke en met-kerkelijke vormen van levensbeschouwing te 

relateren aan de bovengenoemde achtergrondkenmerken. Daardoor 

kan worden nagegaan, in hoeverre de door ons bestudeerde 

levensbeschouwelijke fenomenen sociaal-structureel zijn gecondi

tioneerd. 

1.6. De onderzoeksvragen. 

In de vorige paragraaf werden de diverse complexen die in het 

onderzoek worden betrokken, nader omschreven. We willen thans de 

vragen, die aan ons onderzoek ten grondslag liggen, nog eens 

expliciteren. Deze vragen zijn voortgekomen uit de in paragraaf 
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1.2. en 1.3. weergegeven discussie over de relevantie of 

irrelevantie ал kerkelijke godsdienstigheid als levensbeschou

welijk model en over het bestaan van andere, met-kerkelijke 

vormen van levensbeschouwing. Aangezien deze problematiek in de 

literatuur wordt beschreven in de context van en als kenmerkend 

voor een moderne geseculariseerde samenleving, hebben we de 

informatie, die nodig is voor de beantwoording van deze vragen, 

gezocht bij een typisch moderne bevolking, d.w.z. een bevolking 

die relatief jong is, een uitgesproken middle-class karakter 

vertoont en in een moderne stadswijk woont, een bevolking, die 

zeker met representatief is voor Nederland, maar wel kenmerken 

van een "toekomstbevolking" vertoont. We hebben de volgende 

vragen gesteld: 

1. In hoeverre vertoont deze bevolking nog kenmeiken van kerke

lijke godsdienstigheid ? (hoofdstuk 2) 

2. In hoeverre is er sprake van andere met-kerkelijke vonnen 

van levensbeschouwing ? Welke waardeoriëntaties en welke 

sociale kosmologie treffen we bij deze mensen aan ? Zijn 

bepaalde waardeoriëntaties of een bepaalde duiding van de 

sociale kosmos overheersend ? Wat is het primaire zingevings

kader van de ondervraagde personen ? In hoeverre vonnt de 

private levenssfeer een belangrijk object en kader van 

zingeving ? Met welke intensiteit houden ze zich in hun 

dagelijks leven bezig met levensbeschouwelijke vragen ? Wat 

is het verband tussen deze met-kerkelijke vormen van levens

beschouwing en kerkelijke godsdienstigheid ? Qf anders ge

zegd: zijn er op basis van verschillen in kerkelijkheid 

typische verschillen aan te wijzen in met-kerkelijke levens

beschouwing ? (hoofdstuk 3) 

3. In welke richting gaat hun sociaal-politieke oriëntatie en in 

welke mate zijn ze geïnteresseerd in sociaal-politieke vraag

stukken ? Welke verbanden zijn er tussen deze sociaal-

politieke oriëntatie en de diverse vormen van levensbeschou

wing ? (hoofdstuk 4) 

4. In hoeverre zijn kerkelijke en met-kerkelijke levensbeschou

wing en sociaal-politieke oriëntatie sociaal-structureel ge

conditioneerd ? (hoofdstuk 5) 
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Ook Ъі^ een explorerend - beschrijvend onderzoek, waarvan hier 

sprake is (vergelijk de volgende paragraaf) heeft men natuurlijk 

bepaalde verwachtingen over de sociale realiteit. Deze verwacht 

tingen zijn dan wel niet uit een theorie afgeleid en zo 

specifiek, dat men op basis daarvan een hypothese-toetsend 

onderzoek kan uitvoeren, maar ze zijn aanwezig en vormen meestal 

zelfs de reden, waarom men wil komen tot een meer systematische 

beschrijving van de werkelijkheid, waarover men deze verwach

tingen en veronderstellingen heeft. Derhalve is het goed deze 

verwachtingen vooraf te expliciteren: 

a. Kerkelijke godsdienstigheid is bij een typisch moderne bevol

king van een stedelijke nieuwbouwwijk ruimer verbreid dan 

vaak wordt gedacht. Gezien het intensieve kerkelijke verleden 

in Nederland en recente onderzoeksgegevens verwachten we, dat 

kerkelijkheid in de onderzochte wijk geen maatschappelijk 

randverschijnsel is, maar dat integendeel kerkelijke binding, 

zeker in een bepaalde gedistantieerde vorm, nog altijd in 

ruime mate aanwezig is. 

b. Op basis van de boven geformuleerde idee van de levensbe

schouwelijke markt verwachten we, dat naast kerkelijlcheid 

andere vormen van levensbeschouwing voorhanden zijn, die een 

zekere zelfstandigheid bezitten. 

c. In verband met de privatiseringstheorie verwachten we, dat de 

private levenssfeer een belangrijk object en kader van 

zingeving is. 

¿. Zoals gezegd veronderstellen we, dat een zekere kericelijke 

binding bij het merendeel van de ondervraagde personen nog 

altijd aanwezig is. Tegelijk verwachten we, dat deze kerke

lijke godsdienstigheid relatief weinig samenhang zal vertonen 

met opvattingen op sociaal-politiek gebied. Anders gezegd: 

kerkelijkheid zal tamelijk irrelevant zijn voor de inrich

ting van het leven van alledag. 

e. Op grond van het bovenstaande verwachten we tenslotte, 

dat kerkelijke binding niet het typische kenmerk is van 

bepaalde sociale categorieën (b.v. vrouwen, ouderen of mensen 

met een laag opleidingsniveau of uit een laag sociaal 

milieu), maar eerder een gemeenschappelijk kenmerk van de 

totale bevolking in de betreffende stadswijk. 
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1.7· Pe onderzoeksopzet. 

Zoals gezegd zal de operationalisering van de in dit hoofdstuk 

omschreven begrippen besproken norden in de betreffende hoofd

stukken, waarin verslag wordt gedaan van de onderzoeksresulta

ten. Ve zullen ons hier beperken tot enkele opmerkingen over de 

aard van het onderzoek (1.7.1.), het verzamelen van het onder

zoeksmateriaal (1.7·2.), de steekproef (1.7.3.) en het verwerken 

van de gegevens (1.7.4·)· 

1.7.1. Ie aard van het onderzoek. 

Vercruysse (70) onderscheidt vier typen van onderzoek, namelijk 

het explorerende, beschrijvende, verklarende en toetsende onder

zoek. EUc onderzoek gaat, min of meer expliciet, uit van 

bepaalde veronderstellingen over de sociale realiteit. De con

crete vragen, die men aan die werkelijkheid stelt, berusten op 

vermoedens, hoe vaag deze ook mogen zijn, over de wijze waarop 

de te onderzoeken verschijnselen zich voordoen. Vercruysse 

spreekt nu van een explorerend onderzoek, als men zijn vage 

indrukken en veronderstellingen nader wil preciseren en concre

tiseren en probeert na te gaan, SS bepaalde samenhangen bestaan 

en welke vorm deze hebben. Bij een beschrijvend onderzoek worden 

de verschijnselen, die men wil onderzoeken, tevoren strikter 

omschreven en worden de criteria, op basis waarvan men gegevens 

gaat verzamelen, meestal vooraf vastgelegd. Bovendien vindt de 

beschrijving plaats op basis van een representatieve steekproef 

uit een grotere collectiviteit. Het verklarende onderzoek is 

geïnteresseerd in het opsporen van allerlei factoren, die het te 

onderzoeken verschijnsel verklaren, terwijl in het toetsende 

onderzoek tenslotte de verificatie of falsificatie van strikt 

omschreven hypothesen centraal staat. 

Op basis van deze omschrijving kunnen we ons onderzoek karakte

riseren als explorerend-beschrijvend. Via een analyse van gods-

dienstsociologische literatuur hebben we het terrein afgebakend, 

waarbinnen het onderzoek zich beweegt, namelijk het verschijnsel 
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levensbeschouwing en zijn relevantie voor andere levensgebieden. 

Toch is deze terreinafbakening, met name als het gaat over met-

kerkelijke топпеп van levensbeschouwing, nog tamelijk vaag. Met 

betrekking tot dit aspect is het onderzoek explorerend van aard, 

omdat nagegaan moet worden inhoeverre het mogelijk en vruchtbaar 

is om kerkelijke en met-kerkelijke levensbeschouwing van elkaar 

te onderscheiden. Volgens Boos-HUnning b.v. is het zeer de 

vraag, of het überhaupt mogelijk is in onze cultuur, waarin de 

kerken tot voor kort zeer vergaand de socialisering van de 

enkeling bepaalden, godsdienstigheid en levensbeschouwing onaf

hankelijk van een kerkelijke institutie te operationaliseren 

(71)· Anderzijds is het onderzoek descriptief van aard; de 

verschijnselen die onderzocht worden, zijn tevoren omschreven en 

er liggen concrete vragen aan het onderzoek ten grondslag, die 

met behulp van het verzamelde materiaal beantwoord kunnen 

worden. Aldus kunnen we beschrijven, of en in welke samenhangen 

de betreffende levensbeschouwelijke fenomenen m de onderzochte 

stadswijk aanwezig zijn. 

I.7.2. Het verzamelen van de gegevens. 

De gegevens werden verzameld in 1970 in de nijmeegse nieuwbouw

wijk Dukenburg. Nadat een aantal proefinterviews was gehouden, 

werden uiteindelijk 38О mensen met behulp van een vragenlijst 

geïnterviewd (72). De mensen die voor een vraaggesprek in 

aanmerking kwamen, kregen een brief, waarin het doel van het 

onderzoek werd uiteengezet en waarin om hun medewerking werd 

gevraagd. Een tweede brief werd verstuurd één week voor de 

interviewperiode, waarin, memorerend aan het eerste schrijven, 

dag en uur voor het vraaggesprek werden voorgesteld. Ter 

aanvulling van hen die op de eerste brief reeds telefonisch of 

schriftelijk hadden afgezegd, kregen een aantal mensen een 

versie van de tweede brief, die gedeeltelijk de inhoud van de 

eerste herhaalde. Ook werden een aantal respondenten recht

streeks aan huis benaderd, zonder dat ze van tevoren een brief 

hadden ontvangen. 
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De interviews werden uitgevoerd door tweede-jaars sociologie-

studenten m het kader van een onderzoekspracticum. De meeste 

vraaggesprekken vonden plaats in de week van 11 tot 16 mei 

(ongeveer 10%), en op het tijdstip, dat in de introductiebrief 

was voorgesteld. In de andere gevallen Ъіеек een nadere afspraak 

nodig of werd zonder een brief te hebben ontvangen toestemming 

gegeven een interview af te nemen. De interviewers kregen 

m het algemeen veel medewerking. De aard van de medewerking 

werd door hen in ongeveer 90/ί van de gevallen gekarakteriseerd 

als zeer bereidwillig of goed. In doorsnee duurden de vraagge

sprekken ongeveer een uur. Rond de helft van de respondenten 

werd alléén geïnterviewd (188), de rest in aanwezigheid van 

anderen; in slechts 18 gevallen werd deze aanwezigheid van 

anderen (echtgenoten, ouders, kennissen) door de interviewers 

als storend ervaren. 

1.7.3· De steekproef. 

Voor de uiteindelijke steekproef van 380 werden 665 personen op 

een of andere manier benaderd. In totaal werden dus 285 mensen 

voor een vraaggesprek benaderd en uiteindelijk mot geïnter

viewd, 125 van hen weigerden uitdrukkelijk zich te laten 

ondervragen. In 70 andere gevallen werd geen medewerking ver

leend, niet zozeer op grond van expliciete weigeringen, maar om 

andere redenen, zoals verhuizing, voortdurende afwezigheid, on

voldoende kennis van de nederlandse taal, ziekte en vacantie 

gedurende de interviewperiode. Tenslotte hebben nog 90 mensen na 

het ontvangen van de introductiebrief telefonisch of schrifte

lijk afgezegd; de redenen voor deze afzeggingen waren merendeels 

gelijk aan die van de tweede groep. 

De populatie, waaruit de steekproef is getrokken, kan als volgt 

omschreven worden: alle gehuwde bewoners van het stadsdeel 

Dukenburg, die volgens de gegevens van de burgerlijke stand lid 

waren van de rooms-katholieke kerk. 

Vanwege de grote homogeniteit van de bewoners van deze nieuw

bouwwijk in godsdienstig opzicht (meer dan 90$ is volgens de 

gegevens van de burgerlijke stand rooms-katholiek) hebben we 
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ons, vooral met het oog op de meting van kerkelijke betrokken

heid, beperkt tot deze categorie en leden van andere kerkgenoot

schappen buiten beschouwing gelaten. Gedeeltelijk om dezelfde 

reden en omdat vragen over de gezinssituatie een belangrijk 

onderdeel vormden van de vragenlijst, zijn de weinige ongehuwden 

boven de achttien jaar niet in het onderzoek betrokken. 

Er is gebruik gemaakt van een gestratificeerde steekproef, 

d.w.z. de steekproef werd zodanig samengesteld, dat de verdeling 

van mannen en vrouwen, van de verschillende leeftijdscategoneön 

en van de verschillende woonwijken in de steekproef bij voorbaat 

dezelfde was als die in de populatie. Uitgaande van deze 

gelijkheid van verdeling van de drie stratificatiekenmerken in 

steekproef en populatie werd een aselecte steekproef van 392 

respondenten samengesteld; bovendien werden 321 personen op 

dezelfde manier (dus ook gestratificeerd) aselect uit de popula

tie gekozen om te fungeren als reserve-respondenten. Voor iedere 

respondent uit de oorspronkelijke steekproef, die om welke reden 

dan ook m e t geïnterviewd kon worden, was dus een vervangende 

respondent beschikbaar; deze was dus ook aselect gekozen uit de 

populatie, en had hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd en 

woonde in dezelfde wijk als de respondent in wiens plaats hij 

werd geïnterviewd. Op deze manier tewerk gaande werd uiteinde

lijk een steekproef van 380 personen geïnterviewd. Het spreekt 

vanzelf, dat deze uiteindelijke steekproef m.b.t. de drie 

stratificatiekenmerken identiek is aan de oorspronkelijk samen

gestelde steekproef; dit is het gevolg van de manier, waarop 

voor de weigeraars vervangende respondenten werden gekozen. 

Een analyse van de uitval - benaderde en m e t geïnterviewde 

personen - kan echter pas uitwijzen of er al dan m e t enige 

vertekening is in de uiteindelijke steekproef. Zo zou het 

mogelijk zijn, dat onder de uitvallers relatief veel mannen en 

jongeren zitten, d.w.z. meer mannen en jongeren dan we mogen 

verwachten, gezien de verdeling naar geslacht en leeftijd in de 

steekproef c.q. populatie. Dit zou betekenen, dat er in de 

uiteindelijke steekproef een vertekening zit; immers het "juis

te" percentage mannen en jongeren in de uiteindelijke steekproef 
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Tabel 1.1. Vergelijking van uitval en steekproef naar s t r a t i f i c a t i e -

kenmerken. 

st rat i f i cat i ekenmerken 

GE3LACHT 
шал 

vrouw 

LEEFTIJD 

jonger dan 34 

34-49 

50 jaar en ouder 

WOOHWIJK 

Oud Dukenburg 

Aldenhof 

Malvert 

Lankforst 

Meyhorst 

u i t v a l l e r s 

45 

55 

1005&-285 

56 

30 

14 

1009fc285 

2 

36 

35 

15 

12 

100^=285 

u i te inde l i jke steekproef 

50 

50 

100^=380 

62 

26 

12 

10O£.38O 

4 

35 

36 

17 

8 

1005^=380 
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is dan bereikt door relatief veel vervangers in die categorieën. 

Wat zijn nu de kenmerken van de mensen, die om een of andere 

reden niet geïnterviewd konden worden? Vinden we onder hen 

relatief veel mensen van één bepaalde leeftijd, uit één bepaalde 

woonwijk of van een bepaald geslacht? Het overzicht in tabel 

1.1. laat een vergelijking in dit opzicht zien tussen de groep 

uitvallers en de uiteindelijk geïnterviewde personen. 

Zoals gezegd moet de verdeling naar geslacht, leeftijd en 

woonwijk in de groep uitvallers globaal dezelfde zijn als in de 

steekproef c.q. populatie; er is in dat geval geen sprake van 

een systematische afwijking in die zin, dat de uitvallers andere 

kenmerken vertonen dan de geïnterviewden. Het blijkt nu, dat er 

relatief meer vrouwen onder de uitvallers zijn en relatief veel 

mensen van middelbare leeftijd en weinig jongeren. Qndat deze 

verschillen klein zijn, mag geconcludeerd worden, dat de uitval

lers zich wat betreft de drie stratificatiekenmerken nauwelijks 

onderscheiden van de geïnterviewden. Voorzover dat dus uit 

deze kenmerken kan worden afgeleid is de uiteindelijke steek

proef niet of nauwelijks aangetast door het feit, dat voor 285 

personen uit de oorspronkelijke steekproef vervangende res

pondenten werden ondervraagd en geeft dus een relatief betrouw

baar beeld van de katholieke gehuwde bevolking van Dukenburg. 

1.7.4· De verwerking van de gegevens. 

De antwoorden der respondenten op de diverse vragen werden 

gecodeerd en daarna overgebracht op ponskaarten. Deze gegevens 

werden - met assistentie van de Research Technische Afdeling van 

het Sociologisch Instituut - verwerkt op het Universitair Reken 

Centrum van de nijmeegse universiteit. 

Voor het construeren van de verschillende schalen en typologieën 

werd gebruik gemaakt van daarvoor geBigende analysemodellen. De 

schaal- en typologieconstructies, welke middels het toepassen 

van factor-analyse^calogramanalyse en diverse vormen van clus

teranalyse zijn verkregen, worden beschreven in bijlage 2. 
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Voor het aangeven van de samenhang tussen twee variabelen 

worden, afhankelijk van het geëigende meetniveau, de gangbare 

statistische associatiecoëfficiënten gebruikt. In alle gevallen 

is als norm voor de significantie van de samenhangen het 93-

procent waarschijnlijkheidsniveau gehanteerd. 
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Hoofdstuk 2. Kerkelijke godsdienstigheid. 

2.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt gesproken over kerkelijke betrokkenheid 

in allerlei vormen en gradaties. In concreto gaat het over het 

rooms-katholieke model van kerkelijke godsdienstigheid, omdat 

alle ondervraagde pereonen volgens de gegevens van de burgerlij

ke stand lid zijn van de R.K. kerk. 

Allereerst zal in par. 2.2. beschreven worden, hoe kerkelijke 

godsdienstigheid is geoperationaliseerd. Kerkelijke godsdien

stigheid werd in het vorige hoofdstuk omschreven als een vorm 

van levensbeschouwing, die direct gelieerd is aan een kerkelijke 

institutie. Voor de operationalisering van dit verschijnsel 

komen dus in aanmerking gedragingen, attitudes en overtuigingen, 

die aanwijsbaar beïnvloed zijn door of anderszins te maken 

hebben met de R.K. kerk. Uit de veelheid en diversiteit 

van gedragingen en attitudes, die in deze zin als uitingen van 

kerkelijke godsdienstigheid beschouwd kunnen worden, hebben we 

een keuze gemaakt. Daarna wordt in par. 2.3· de constructie van 

een "voorlopige" typologie besproken, met behulp waarvan in par. 

2.4« wordt beschreven, in hoeverre de verschillende uitingen van 

kerkelijke godsdienstigheid voorkomen bij de ondervraagde perso

nen. 

2.2. Operationalisering. 

2.2.1. Algemene houding t.o.v. kerk en godsdienst. 

Volgens Scholten (l) is er binnen het verschijnsel kerkelijkheid 

allereerst spreke van een algemene houding ten opzichte van kerk 

en godsdienst. Hij noemt dit referentie en de manier, waarop 

mensen zich refereren aan de kerk, kan de vorm aannemen van een 

positieve, indifferente en negatieve houding. Via de methode van 

de semantische differentiaal hebben we gegevens verzameld over 
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deze algemene houding ten opzichte van kerk en godsdienst. Deze 

houding varieert, op een drie-punta schaal, van negatief tot 

positief (2). 

2.2.2. Lidmaatschap van en identificatie met kerk en godsdienst. 

Dit is het tweede van de drie elementen, die Scholten onder

scheidt hinnen het verschijnsel kerkelijkheid. Er hestaan aan

zienlijke verschillen tussen de formele gegevens over kerklid

maatschap van de hevolkingsregisters en de subjectieve antwoor — 

den op de vraag naar dit lidmaatschap. De eerstgenoemde gegevens 

zijn gebaseerd op een eenmalige opgave bij de burgerlijke stand 

en zullen daarom in veel gevallen achterhaald zijn (З). Daarom 

hebben we de respondenten ofschoon allen volgens de gegevens van 

het bevolkingsregister roomskatholiek zijn, de vraag gesteld, of 

ze zichzelf beschouwen als lid van de R.К.Kerk (4). In feite 

beschouwt 26% van de ondervraagden zich niet meer als lid van de 

kerk, hoewel ze dat volgens de burgerlijke stand wel zijn. 

Verder is identificatie met kerk en godsdienst geoperationali

seerd door middel van gegevens over de subjectief ervaren 

betrokkenheid bij de kerk en over de mate, waarin men zichzelf 

beschouwt als godsdienstig (5). 

Tenslotte is deze identificatie nog op een meer indirecte manier 

gemeten. Aan de respondenten is namelijk de vraag voorgelegd, of 

ze zich schuldig voelen wanneer ze zich niet meer conformeren 

aan bepaalde kerkelijke normen zoals regelmatige kerkgang en 

bidden. Dit godsdienstig-kerkelijk bepaald schuldgevoel (5a) is 

op een indirecte manier indicatief voor de mate, waarin men 

zich identificeert met de kerkelijk-godsdienstige sfeer, waarin 

men is opgevoed. 

2.2.3. Kerkelijk-godsdienstige deelname. 

Volgens Scholten zijn referentie en identificatie subjectieve 

verschijnselen, terwijl deelname, het derde door hem genoemde 

element van kerkelijkheid, ligt in de objectieve sfeer van het 
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zichtbare gedrag (6). Hij onderscheidt daarbij tussen directe 

(wel interactie met anderen) en indirecte deelname (geen urteiv-

actie met anderen). 

Directe deelname is geoperationaliseerd door middel van de 

volgende gegevens: 

- frequentie van kerkbezoek (7); 

- kerkbezoek op hoogtijdagen (8); 

- deelname aan kerkelijk-verzorgde overgangsceremomes (rites de 

passage), d.w.z. de mate, waarin mensen prijs stellen op 

kerkelijk godsdienstige Ъеееіекііп^ van belangrijke overgangs

momenten (geboorte, huwelijk en dood) m hun eigen leven en 

dat van hun kinderen (9); 

- deelname aan andere kerkelijk-godsdienstige activiteiten zoals 

bijbelclubs, gespreksgroepen en bestuursfuncties (10); 

- persoonlijk contact met parochiepriesters of met priesters is 

het algemeen (11). 

Indirecte deelname is geoperationaliseerd door middel van een 

viertal andere gegevens, namelijk: 

- financiële bijdrage aan de kerk (12); 

- kerkelijk-godsdienstig bepaalde schoolkeuze: in hoeverre 

stuurt men zijn kinderen naar confessionele scholen en laat 

men zich daarbij beïnvloeden door kerkelijk-godsdienstige 

motieven (13); 

- de mate waarin men, volgens eigen zeggen, de ontwikkelingen 

binnen de kerk volgt (14); 

- openheid voor godsdienstig-kerkelijke informatie (15). 

2.2.4. Algemene geloofshoudingen. 

Qndat Scholten zich primair bezig houdt met het verschijnsel 

gedistantieerde kerkelijkheid als problematiek van deelname en 

met-deelname, spreekt hij met over geloofsovertuigingen (be

liefs). Niettemin vormen deze, zoals blijkt uit veel onderzoe

ken, een belangrijk element van kerkelijke godsdienstigheid. Sen 
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gebruikelijke manier om hierover informatie te verkrijgen is het 

aan mensen voorleggen van allerlei geloofspunten met de vraag, 

of ze daarin geloven. Dit is in Nederland o.a. zeer uitvoerig 

gebeurd in het kader van de in 1966 gehouden Margriet-enquête 

(16). Daaruit blijkt, dat het merendeel van de nederlanders 

gelooft in God, in de godheid van Christus, in een leven na de 

dood en m de bijbel als het Woord van God. Hel, vagevuur 

en duivel spelen daarentegen nog slechts een geringe rol in de 

geloofswereld van de hedendaagse nederlander (1?)· 

Ook Lenski maakt gebruik van dergelijke vragen over concrete 

geloofspunten, maar hij construeert op basis daarvan een ortho-

doxie-schaal (18). Uit zijn studie blijkt echter, dat ortho

doxie, d.w.z. de mate, waarin men gelooft in een aantal centrale 

geloofspunten, irrelevant is voor het merendeel van de door hem 

onderzochte opvattingen en attitudes in de seculiere levenssfeer 

(19). 

In een aantal onderzoekingen van het mjmeegse I.T.S. gaat men 

anders te werk. In plaats van de respondenten te vragen, of ze 

al dan niet geloven in allerlei concrete geloofspunten legt men 

hen een aantal uitspraken voor, die uitdrukking zijn van een 

meer globale geloofshouding. Deze globale geloofshouding, die 

wordt aangeduid als gezagsgetrouw denken c.q. institutioneel-

normatieve oriëntatie, blijkt van doorslaggevende betekenis te 

zijn voor de verklaring van allerlei houdingen en opvattingen 

zowel in de godsdienstige als in de seculiere levenssfeer (20). 

Ook wij hebben gepoogd enkele globale geloofshoudingen van de 

ondervraagde personen te achterhalen zonder hen gedetailleerd 

te Vragen, hoe ze over allerlei concrete geloofspunten denken. 

Op die manier zijn we op het spoor gekomen van de volgende drie 

algemene geloofshoudingen. 
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1. Kerkelijk-godsdiens-tige geelo-tenheid of dogmatisme (21). Deze 

geloofshouding impliceert absolute zekerheid, afwijzing van 

elke twijfel, volledige duidelijkheid over wat wel of niet 

katholiek is, weerstand tegen veranderingen in het geloof en 

tenslotte onvoorwaardelijke onderwerping aan en aanvaarding 

van alles wat de kerk voorschrijft. 

De aanduiding van deze houding met de term dogmatisme komt 

overeen met de omschrijving, die Rokeach (22) van dit begrip 

geeft. Dogmatisme omvat volgens deze schrijver de volgende 

elementen: 

- een gesloten cognitief systeem van wat men gelooft en niet 

gelooft; 

- uitgesproken opvattingen over de positieve waarde en de rol 

van een absoluut gezag; 

- een grote mate van intolerantie tegenover "anderen". Dit 

betekent, dat men zeer duidelijke opvattingen heeft over de 

wezenlijke verschillen tussen de eigen groep en "anderen" 

en tevens over wat orthodox en niet orthodox is. 

Ofschoon volgens Rokeach (23) dogmatisme op alle mogelijke 

gebieden kan voorkomen en daarbij telkens dezelfde structuur 

vertoont, zijn met name politiek en religieus dogmatisme twee 

uitgesproken vormen van dit verschijnsel. 

Geslotenheid als globale geloofshouding vertoont gelijkenis 

met een door Weima (24) onderzochte algemene geloofsoriënta-

tie, die hij godsdienstig conservatisme noemt. Het wordt o.a. 

gekenmerkt door een rigide vasthouden aan traditionele opvat

tingen en normen, geloof in de "absoluutheid" van ethische 

normen, een voorkeur voor objectieve kerkelijke voorschriften 

in plaats van de eisen, die het geweten stelt, en de 

onwilligheid om tekortkomingen en onvolmaaktheden van de 

eigen godsdienstige groepering te onderkennen. Deze houding 

van godsdienstig conservatisme blijkt een duidelijke samen^ 

hang te vertonen met het hebben van een autoritaire persoon

lijkheidsstructuur. 

2. Kerkelijk-godsdienstige openheid. Tegenover dogmatisme of 

geslotenheid staat een houding, die men kan aanduiden als 
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openheid of open staan. Deze openheid is kenmerkend voor 

mensen, die verscheidenheid in opvattingen, inclusief discus

sie daarover, positief waarderen, dxe oude normen durven los 

te laten en als leek een eigen inbreng willen hebben in het 

kerkelijk leven. 

3. Horizontalisme versus verticalisme. Deze geloofshouding duidt 

op de algemene opvatting over godsdienst als immanent of als 

transcendent; godsdienst is voor de ondervraagde personen 

ofwel een primair immanent, aards verschijnsel ofwel een 

verschijnsel, dat thuishoort in de sfeer van het transcenden

te, het hemelse (25). 

2.2.5. Houdingen en opvattingen over de cultus. 

Durkheim (26) wijst op de centrale plaats, die de cultus inneemt 

binnen elke vorm van godsdienst: zonder cultus geen godsdienst. 

Volgens hem bepalen de religieuze riten de "croyances", de 

geloofsovertuigingen: als de cultus verdwijnt, verdwijnt ook het 

geloof en sterven de goden. Door gemeenschappelijke deelname aan 

de cultus ontstaat, wat Durkheim noemt, een "effervescence 

collective", waardoor geloofsovertuigingen, groepsnormen en 

groepsbewustzijn verlevendigd eri versterkt worden. Aldus vormt 

de cultus het hart van elke godsdienst. 

Geïnspireerd door deze these heeft de operationalisering van 

kerkelijkgodsdienstige participatie, zoals blijkt uit par. 

2.2.3·1 voor öen groot deel betrekking op cultische participa

tie. Volgens Durkheims theorie ілшіегз mogen we verwachten, dat 

cultische participatie een belangrijke indicatie vormt van de 

mate en de vorm, waarin de ondervraagde personen blijk geven van 

kerkelijke godsdienstigheid. 

Naast de gedragsmatige cultische participatie lijkt ons de 

houding van mensen ten opzichte van cultus en liturgie evenzeer 

een belangrijk gegeven. Als deelname aan de cultus bepalend is 
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voor wat mensen ui-teindelijk geloven, dan is de houding ten 

opzichte van (veranderingen in) de cultus een belangrijke 

indicatie voor de manier, waarop mensen hun geloof beleven. Nu 

hebben met name in de katholieke kerk de laatste decennia een 

groot aantal veranderingen op liturgisch gebied plaats gevonden. 

Deze liturgische vernieuwingsbeweging kan enerzijds beschouwd 

worden als het gevolg van veranderde geloofsopvattingen, maar 

zal anderzijds - volgens de opvattingen van Durkheim - grote 

invloed uitoefenen op de geloofsovertuiging van mensen, die aan 

deze veranderde liturgie deelnemen. Op basis van deze overwegin

gen hebben we de volgende gegevens verzameld over de houding van 

de ondervraagde personen ten opzichte van liturgie en liturgie

vernieuwing. 

1. De houding ten opzichte van het verschijnsel liturgie in het 

algemeen. Deze varieert - op een dri*-punts-schaal - van 

negatief tot positief. 

2. Iforizontalisme c.q. verticalisme met betrekking tot liturgie 

en cultus (27). Deze tegenstelling duidt op de mate, waarin 

de ondervraagde personen liturgie primair ervaren als hemels 

en goddelijk dan wel als aards en menselijk. 

3. Oecumenische oriëntatie t.o.v. de cultus. Mensen met een 

dergelijke oriëntatie vinden, dat de s6heiding tussen katho

lieken en protestanten niet mag doorwerken in de cultus; zij 

opteren duidelijk voor gemeenschappelijke liturgievieringen 

van protestanten en katholieken (28). 

4. Openheid m.b.t. liturgie en cultus. Deze houding impliceert 

het accepteren van pluriformiteit in liturgicis en gevoelig

heid voor c.q.bereidheid tot deelname aan alternatieve liturw 

gische vieringen (29). 

5. Feitelijke voorkeur voor conventionele dan wel alternatieve 

liturgievieringen. Hiertoe is de respondenten een lijst 

voorgelegd van een aantal globaal omschreven liturgievie

ringen met de vraag, naar welke daarvan ze bij voorkeur 

zouden gaan en naar welke zeker niet (30). 
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2.3· Een voorlopige typologie van kerkelinkheid. 

Zoekende naar een ingang om de diversiteit van gegevens over 

kerkelijke godsdienstigheid min of meer systematisch te kunnen 

ЪезоЬгіз еп ЬеЪЪеп we een typologie geconstrueerd met ЪеЬиІр van 

de volgende gegevens: 

- het zich al dan niet als lid beschouwen van de R.K.-kerk; 

- de deelname aan kerkelijk verzorgde overgangsceremonies; 

- de frequentie van kerkgang; 

- de deelname aan andere godsdienstig-kerkelijke activiteiten; 

Dat uit de veelheid van gegevens de bovengenoemde zijn gekozen 

voor de constructie van een typologie sluit aan bij de theorie 

van Durkheim, dat cultus en cultische participatie centrale 

elementen vormen bij elke vorm van godsdienstigheid. Eenzelfde 

gedachtengang vinden we bij G.Le Bras (31 ): m e t de geloofsover

tuigingen bepalen de mate van deelname aan kerkelijk-godsdien^ 

stige activiteiten, maar omgekeerd: mensen distantiBren zich om 

allerlei redenen (b.v. migratie) van kerkelijk-godsdienstige 

participatie en daardoor verdwijnt langzamerhand hun geloof m 

allerlei overtuigingen en normen. Ook O.Schreuder (32), die een 

verband constateerde tussen de lengte van de periode, waarin 

mensen niet meer participeren en de mate van godsdienstig 

bewustzijn, verklaart dat door te wijzen op de geloof-scheppende 

en -conserverende functie van kerkelijk-godsdienstige participa^ 

tie; wanneer de participatie in het kerkelijk-godsdienstige 

leven, en dus de interactie met mede-gelovigen, afneemt, zal dit 

op den duur leiden tot desintegratie in de sfeer van godsdien

stige overtuigingen. Op basis van deze overwegingen lijkt het 

gerechtvaardigd om lidmaatschap en vormen van cultische en 

organisatorische participatie te gebruiken voor de constructie 

van een typologie van kerkelijkheid. 

Allereerst scheidt het antwoord op de vraag naar kerk-lidmaat-

schap de kerkelijke van de met-kerkelijke respondenten. Met 

betrekking tot deze laatste groep kunnen we ons evenwel afvra^ 

gen, in hoeverre ook zij in bepaalde opzichten blijk geven van 

een zekere betrokkenheid bij kerk en godsdienst. 
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Vernon (ЗЗ) constateert een opvallende verwaarlozing in het 

empirisch onderzoek van degenen, die zeggen tot geen enkel 

kerkgenootschap te behoren. Zij worden meestal aangeduid met de 

kwalificatie "religious nones" en het is opvallend, dat over 

mensen, die geen voorkeur ЬеЪЪеп voor een bepaalde politieke 

partij, gesproken wordt als "independents". Vernon bekritiseert 

dit woordgebruik en vooral datgene wat erachter zit: er zijn 

volgens hem tussen kerkleden en met-kerkleden veel gelijkenis

sen, ook op het gebied van kerkelijk handelen, denken,geloven, 

die om nadere aartdacht vragen. Vele met-kerkleden geloven 

in God, gaan min of meer regelmatig naar de kerk en hebben vaak 

dezelfde morele en doctrinaire opvattingen als kerkleden. Ze 

zijn dus kerkelijker dan men vaak veronderstelt. Gezien deze 

stelling van Vernon lijkt het verstandig om de aanwezigheid van 

kerkelijkgodsdienstige gedragingen en attitudes bij deze groep 

met bij voorbaat uit te sluiten. In feite blijkt, dat meer dan 

de helft van de bij het onderzoek betrokken met-kerkelijken 

deelneemt aan kerkelijkverzorgde overgangsceremonies. Daarom 

hebben we bij de typologieconstructie onderscheid gemaakt tussen 

met-kerkelijken, die wél en die met deelnemen aan deze 

overgangsceremonies. 

De mensen, die zichzelf wèl beschouwen als lid van de H.K.-Kerk, 

worden op basis van de gegevens over cultische en organisatori

sche participatie onderscheiden in drie verdere typen. 

Aldus ontstaat de volgende typologie van kerkelijkheid (34)s 

1. Niet-kerkelijken: mensen, die zichzelf met als lid van de 

kerk Ъeschouwen en ook met deelnemen aan kerkelijk-verzorgde 

overgangsceremoniee (46 respondenten). 

2. Niet-kerkelijken met een rites-de-passage-gedrag: mensen, die 

zichzelf met als lid van de kerk beschouwen, maar wel 

deelnemen aan kerkelijk-verzorgde overgangsceremonies (5I 

respondenten). 

3. Gedistantieerd-kerkelijken: kerkleden, die met of nauwelijks 

naar de kerk gaan, maar wel deelnemen aan kerkelijk-verzorgde 

overgangsceremonies (88 respondenten). 



ТаЪеІ 2.1. Houding t.о.v. en identificatie met kerk en godadienat, naar typen van kerkelijkheid. 
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kerkelijkheid 

niet-kerkelijken 

ni et-кегкеіцквп 
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80 
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91 
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64 
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34 

50 

sterk 
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22 

36 

77 

66 

50 

T- .45 

Totaal 

10C# . 46 

1005É - 51 

100$ = 88 

100?? = 151 

100£ = 44 

100$ - 380 
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Soholten (35 ) , àie in navolging van Rendtorff het begrip 

gedistantieerde kerkelijkheid getiruikt, onderscheidt daarin 

verschi l lende patronen. Be groep, die hier wordt aangeduid 

a l s gedistantieerdkerkelijken, wordt door hem beschreven a l s 

de ged i s tant ieerd-kerke l i jken volgens een ritee-de-passage 

patroon. 

4 . Modaal-kerkelijken: mensen, d i e , ЪеЬаІ е het voorafgaande, 

ook regelmatig naar de kerk gaan (15I respondenten). 

5 · Kern-kerkelijken: mensen, die bovendien 'nog deelnemen aan 

andere godsdienstig-kerkelijke a c t i v i t e i t e n (44 responden

t e n ) . 

Het behulp van deze voorlopige typologie gaan we i n par. 2.4 · de 

diverse uit ingen van kerkeli jke godsdienstigheid beschrijven en 

analyseren. 

2.4. Kerkeli.jke godsdienstigheid in Pukenburg. 

2 .4 .1 · Houding ten opzichte van en i d e n t i f i c a t i e met kerk en 

godsdienst. 

Zoals b l i jk t u i t tabel 2 . 1 . i s de houding ten opzichte van kerk 

en godsdienst duidelijk pos i t iever, naarmate de f e i t e l i j k e 

binding aan de kerk v ia lidmaatschap en deelname sterker i s 

( 3 6 ) . Een uitgesproken negatieve houding i s overigens zeldzaam. 

Slechts onder de consequent niet-kerkeli jken i s het percentage 

met een uitgesproken negatieve houding noemenswaard, namelijk 

305Í. Opvallend i s , dat niet-kerkel i jken met een ri te-de-passage 

gedrag en gedistantieerdkerkelijken in hun houding ten opzichte 

van kerk en godsdienst hetzelfde patroon la ten z i en , ondeiw 

scheiden van enerzijds de consequent niet -kerkel i jken en andeiv 

z i jds de act ieve kerkleden. Ook de ge l i jken i s in di t opzicht 

tussen modaal- en kern-kerkelijken i s opvallend. 

Subjectieve betrokkenheid b i j de kerk i s het s terkst b i j de 

act ieve kerkleden, en met name b i j de kern-kerkelijken; z i j i s 

practisch afwezig b i j de consequent n ie t -kerke l i jken . De kerk»-
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lijke δη nietkerkelijke deelnemers aan overgangsceremonies vor

men weer een middengroep: ongeveer de helft van hen voelt zich, 

in tegenstelling tot de consequent niet-kerkelijken, wel betrok

ken tij de kerk, maar dat aantal is duidelijk geringer dan "bij 

de actieve kerkleden. 

Evenals de positieve houding t.o.v. en de betrokkenheid bij kerk 

en godsdienst blijkt ook de subjectieve ervaring van godsdien

stigheid sterker te zijn naarmate de feitelijke binding aan de 

kerk groter is. Dit betekent, dat de actieve kerkleden zich in 

overwegende mate als godsdienstig beschouwen, terwijl bij de 

niet- en gedistantieerdkerkelijken minder dan de helft zich als 

zodanig beschouwt. Se subjectieve definitie van godsdienstigheid 

relateert men dus voor een groot deel aan feitelijke binding en 

deelname aan het kerkelijk leven. Hoe meer men zich kerkelijk-

godsdienstig gedraagt, des te sterker ziet men zichzelf ook als 

godsdienstig. Bit is in overeenstemming met de suggestie van 

Boos-Winning (37)i dat (ervaring van) godsdienstigheid zich in 

onze westers-christelijke cultuur voornamelijk manifesteert in 

de vorm van kerkelijkheid. Toch ga*t dit niet helemaal op. Er 13 

volgene de gegevens ook subjectieve ervaring van godsdienstig

heid mogelijk zonder enige identificatie met en deelname aan het 

kerkelijk leven, getuige het feit, dat van de niet-kerkelijken 

nog ongeveer eenderde zichzelf als godsdienstig beschouwt. 

(ingekeerd is het opvallend, dat ¿én vijfde van de modaal-

kerkelijken, ondanks hun actieve deelname, zich niet of nauwe

lijks als godsdienstig beschouwt. 

Schuldgevoelens bij het niet meer nakomen van bepaalde kerkelij

ke verplichtingen, vormt, zoals gezegd, een indirecte indicatie 

van de mate, waarin men zich identificeert met kerk en gods

dienst. Ook dit godsdienstig-kerkelijk bepaald schuldgevoel 

vertoont een sterke samenhang met de typologie: allereerst is er 

een duidelijk onderscheid tussen de consecpient niet-kerkelijken 

en de mensen met een rites-de-passage patroon van deelname 

(zowel leden als niet-leden). Terwijl deze vorm van schuldgevoel 

bij de eerste groep nagenoeg afwezig is, is die ervaring bij de 
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deelnemers aan kerkelijk verzorgde overgangsceremonies - hoewel 

met overwegend - wèl aanwezig. Het meest intensief is dit 

schuldgevoel hij de actieve kerkleden. De mensen met een rites-

de-passage patroon van deelname nemen in deze dus weer een 

middenpositie in. Hier doet zich derhalve het verschijnsel voor, 

dat mensen, die de normen het meest stringent naleven, de 

sterkste schuldgevoelens hebben bij het met nakomen ervan. Bij 

degenen echter, die de normen met of nauwelijks nakomen, 

is het schuldge-vroel daarover het zwakst. 

Samenvatting. 

In het voorafgaande springen vooral twee dingen duidelijk naar 

voren: 

1. Er bestaat een zeer eterice samenhang tussen de typologie en 

de besproken algemene attitudes t.o.v. kerk en godsdienst (de 

tau's агі геп van .41 tot .53). Feitelijke binding en betrok

kenheid bij de kerk (gemeten via lidmaatschap en deelname) gaan 

samen met subjectieve gevoelens en ervaringen van betrokkenheid 

en identificatie. Deze nogal voor de hand liggende samenhang 

wijst ons inziens op de belangrijke rol van kerkelijk-godsdieo-

stige participatie voor het opwekken en in stand houden van 

subjectieve gevoelens van identificatie en betrokkenheid bij 

kerk en godsdienst. Hoewel natuurlijk mogelijk, lijkt het 

omgekeerde, namelijk dat subjectieve gevoelens van betrokkenheid 

mensen ertoe brengen om te gaan participeren, minder voor de 

hand liggend. Бе reden voor deze interpretatie is als volgt. De 

ondervraagde personen zijn van huis uit meestal katholiek en dus 

tot kerkelijk-godsdienstige participatie opgevoed. Deze opvoe

ding betekent in eerste instantie het aanleren van gedragspa

tronen en het zich conformeren aan de eigen familiale groep. 

Hieruit resulteren gevoelens van betrokkenheid en identificatie. 

Gaat men op latere leeftijd de aangeleerde gedragspatronen 

opgeven, dan blijkt dit met zozeer het gevolg te zijn van a- of 

anti-kerkelijke gevoelens en ervaringen, maar veeleer het effect 

van gewijzigde sociale contacten en groepsrelaties. Er worden 

daardoor nieuwe gedragspatronen aangeleerd, welke dan langzamer-



Tabel g.2. Directe deelname, naar typen van kerkelijkheid. 
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niet-kerkelijken 
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83 
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n i e t 
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26 

29 
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hand resulteren in een afname van identificatiegevoelens met de 

kerk. Uiteraard antwoorden personen, die zich van kerk en 

godsdienst distantieren met "redenen", "oorzaken" en "ervarii*. 

gen", maar deze blijken in studies, die zich met dit genetisch 

proces Ь ЪЪеп ЪегіеееЬоиа п, vaak rationalisaties achteraf te 

zijn (38). 

2. Het betrekking tot de in deze paragraaf besproken attitudes 

lijken de niet-kerkelijken met een rites-de-passage gedrag meer 

op de gedistantieerd-kerkelijken dan op de andere niet-kerke

lijken. De kerkelijke en niet-kerkelijke deelnemers aan over

gangsceremonies vertonen globaal hetzelfde patroon van attitudes 

en vormen, zoals gezegd, telkens een middengroep tussen ener

zijds de actieve kerkleden en anderzijds de consequent niet-

kerkelijken. Het name deze laatste, relatief kleine groep staat 

het verst af van het kerkelijk-godsdienstig leven, zowel «at 

betreft feitelijke deelname alsook wat betreft subjectieve 

betrokkenheid en identificatie. 

2.4*2. Kerkelijk-godsdienstige participatie. 

Haast de gegevens over kerkelijk godsdienstige deelname, die 

zijn gebruikt voor de constructie van de voorlopige typologie 

van kerkelijkheid, zijn er nog een aantal andere participatie-

gegevens. Daarover wordt gesproken in deze paragraaf en we 

zullen daarbij het reeds gemaakte onderscheid hanteren tussen 

directe deelname (met interactie) en indirecte deelname (zonder 

interactie). 

Directe deelname. 

Incidentele kerkgang op hoogtijdagen (Kerstmis en Pasen) is, 

blijkens de gegevens van tabel 2.2., zeer ruim verbreid. Dit 

geldt zelfs voor de gedistantieerd-kerkelijken en de niet-

kerkelijken met een rites-de-paseage gedrag. Het behoort kenne

lijk tot dit patroon van kerkelijke deelname om op (een van) 

deze hoogtijdagen de kerk te bezoeken. Slechts de uitgesproken 

niet-kerkelijken gaan op deze dagen niet of nauwelijks naar de 

kerk. 
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Persoonlijk contact met priesters van de parochie is een vrij 

algemeen voorkomende vorm van directe deelname. Zelfs van de 

met-kerkelijken heeft meer dan de helft ooit een dergelijk 

persoonlijk contact gehad. Dit contact is het meest intensief 

bij de kem-kerkelijken. 

Contact met priesters in het algemeen is voor de diverse groepen 

daarentegen met significant verschillend. Dit betekent Ъ. ., 

dat de kern-kerkelijken, die verreweg het meest met parochie

priesters in contact komen, zich buiten de parochiesfeer, wat 

dat betreft, nauwelijks van de met-kerkelijken onderscheiden. 

Indirecte deelname. 

Financíele steun aan de kerk, in de vorm van gezinsbijdragen, is 

blijkens tabel 2.3. voornamelijk een zaak van de modaal- en 

kemkerkelijken. Andere financiële steun, Ъ. . via collectes, 

komt veel frequenter voor, met name onder de gedistantieerd-

kerkelijken en de met-kerkelijke deelnemers aan overgangscere

monies. Slechts van de consequent met-kerkel ijken zegt de helft 

de kerk op geen enkele manier financieel te steunen. 

Ook kerkelijk-godsdienstig bepaalde schoolkeuze hangt sterk 

samen met de typologie. Van de modaal- en kern-kerkelijken 

stuurt het overgrote deel zijn kinderen naar confessionele 

scholen en doet dat op basis van godsdienstige argumenten; de 

schoolkeuze van de consequent met-kerkel ijken daarentegen is 

duidelijk niet confessioneel bepaald, terwijl de kerkelijke en 

met-kerkelijke deelnemers aan overgangsceremonies weer een 

middenpositie innemen. 

Ie overgrote meerderheid (driekwart) van de respondenten zegt de 

ontwikkelingen, die plaats vinden binnen de kerk, te volgen. 

Toch is er ook met betrekking tot deze vorm van indirecte 

deelname een groot verschil tussen enerzijds de actieve kerkle

den en anderzijds de gedistantieerd- en met-kerkelijlcen. In 

tegenstelling tot de voorafgaande vormen van directe en indirec

te deelname vertonen hier de consequent met-kerkelijken en de 

gedistantieerd-kerkelijken hetzelfde patroon; de met-kerkel ij

ken met een rites-de-passage gedrag onderscheiden zich m dit 

geval door een opvallend gering percentage (45$) ι dat de 

ontwikkelingen binnen de kerk volgt. 
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Ю openheid voor kerkelijk-godsdienstige informatie vertoont 

hetzelfde beeld als het volgen van de ontwikkelingen Ъіппеп de 

kerk, alleen zijn hier de verschillen tussen de typen niet zo 

groot. Ook in dit geval zijn het de met-kerkeïijken met een 

ntes-de-passage gedrag, die het minst open staan voor godsdien-

stig-kerkelijke informatie. 

Samenvatting. 

1. Evenals de algemene houding ten opzichte van kerk en gods

dienst vertonen de hier besproken vormen van directe en 

indirecte deelname over het algemeen een duidelijke samenhang 

met de typologie: de deeliiame van de actieve kerkleden is op 

alle gebieden het meest intensief, daarin gevolgd door de 

gedistantieenMcerkelijken (inclusief de met-kerkelijke· 

deelnemers aan overgangsceremonies). Se consequent niet-

kerkelijken participeren op alle gebieden het minst inten

sief. Een uitzondering op deze conclusie vormen de openheid 

voor godsdienstig-kerkelijke informatie en het volgen van de 

ontwikkelingen binnen de kerk. Deze openheid en belangstel

ling zijn namelijk relatief groot bij de met-kerkelijken. 

Met betrekking tot deze vorm van indirecte deelname vraagt 

Scholten (39) zich af, of we hier wel te doen hebben met een 

vorm van typisch "kerkelijke" participatie. Openheid voor 

godsdienstig-kerkelijke informatie zou volgens hem ook kunnen 

wijzen op een meer algemene godsdienstige belangstelling. Als 

dit zo is, zou deze algemene godsdienstige belangstelling 

volgens onze gegevens het geringste zijn bij de mensen met 

een rites—de-passage patroon van kerkelijke deelname (leden 

zowel ale met-leden), terwijl die interesse bij de met-

kerkelijken relatief groot zou zijn. 

2, In het voorgaande bleek, dat meer dan de helft van de met-

kerkelijken deelneemt aan kerkelijk-verzorgde overgangscere

monies en dat de grens tussen leden en met-leden in dit 

opzicht vloeiend is. Бе gegevens over de hier besproken 

vormen van directe en indirecte deelname bevestigen deze 

bevinding. De met-kerkleden, die deelnamen aan overgangsce-

remomes, vertonen op alle gebieden hetzelfde deelname-pa-
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troon als de gedistairtieerd-kerkelijken. Wat betreft de 

participatie is de grens tussen lidmaatschap en niet-lid-

maatschap dus met zo erg relevant. Beza ligt veeleer daar, 

waar mensen met (meer) wensen deel te nemen aan kerkelijk-

verzorgde overgangsceremonies. Het zich distantieren van de 

godsdienstig-kerkelijke vormgeving van de overgangsmomenten 

in het leven (geboorte, huwelijk en dood) is blijkbaar veel 

ingrijpender dan de beslissing zich niet meer als lid van de 

kerk te beschouwen. 

In par. 4·2.1. hebben we in feite hetzelfde geconstateerd 

m.b.t. de daar besproken algemene attitudes t.o.v. kerk en 

godsdienst: de grens tussen subjectieve betrokkenheid en 

identificatie enerzijds en subjectieve distantie anderzijds 

ligt tussen de met-kerkelijken met en zonder een ntes-de-

passage gedrag en met zozeer tussen kerkleden en met-

kerkleden. 

3. Een derde en laatste conclusie uit deze paragraaf betreft het 

zogenaamde rites-de-passage patroon van kerkelijk-godsdien-

stige deelname, dat kenmerkend is zowel voor de gedistan-

tieerd-kerkelijke als voor de met-kerkelijke deelnemers aan 

deze overgangsceremonies. Als er in de literatuur sprake ie 

van deze vorm van kerkelijke betrokkenheid, wordt meestal 

gesuggereerd, dat het gaat om een zeer minimale en eenvormige 

participatie. Men heeft dan een groep mensen voor ogen, die 

- zoals Menges (40) het uitdrukt - slechts viermaal in hun 

leven met de kerk in contact komen, namelijk bij gelegenheid 

van doop, eerste communie, huwelijTc en begrafenis, zonder 

zich anderszins te identificeren met kerkelijke normen en 

rolvoorschriften. Men gebruikt voor deze deelname-vorm ook 

wel de term "vierwielenchristendom" (41)· Op basis van de 

gegevens uit deze paragraaf moet dit beeld enigszins gewij

zigd worden: hoewel minder dan die van de actieve kerkleden 

is de deelname en subjectieve betrokkenheid van deze catego

rie nog opvallend intensief, zeker tegen de achtergrond van 

het boven geschetste beeld. Het rites-de-passage patroon 

van godsdienstig-kerkelijke deelname is volgens onze gegevens 

minder minimaal en ook minder eenvormig dan vaak in de 

literatuur wordt gesuggereerd. 



Tabel 2.4. Algemene geloofshouding, naar typen van kerkelijkheid 

Typen van 
kerkelijkheid 

niet-4cerkeli jken 

ni et—kerkeli jken 
met een rite-de-
passage gedrag 

gedistantieerd-
kerkelijken 

modaal— 
kerkelijken 

кегіъ-кегкеіі jken 

Totaal 

Mate van 
samenhang 

kerkelijk-gods-
dienstig dogma
tisme 

zwak 

65 

68 

55 

44 

52 

54 

middel
matig 

24 

18 

26 

25 

16 

23 

sterk 

11 

14 

19 

31 

32 

23 

T-.15 

kerkelijk-gods-
dienstige open
heid 

zwak 

46 

27 

29 

29 

13 

29 

middel
matig 

22 

20 

23 

33 

23 

26 

sterk 

32 

53 

48 

38 

64 

45 

horizontalisme versus verti-

calisme 

horizont ak
ustisch 

52 

31 

26 

31 

32 

33 

neutraal 

46 

43 

51 

53 

61 

51 

verticâ -
listisch 

2 

26 

23 

16 

7 

16 

Totaal 

100$ = 46 

100$ - 51 

100% = 88 

100% - 151 

100% = 44 

100% o 380 
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2.4·3· Al/remene gsloofshoudingen. 

Kerkelijk-godsdienstig dogmatisme in uitgesproken vorm komt 

volgens tabel 2.4· met name voor bij de modaal- en kem-

kerkelijken. Tussen de niet-kerkelijken en gedistantieeriMcer-

kelijken bestaat in dit opzicht ook enig verschil in die zin dat 

de niet-kerkelijken het minst blijk geven vän deze gesloten 

geloofshouding. 

Het verband tussen kerkelijk-godsdienstige openheid en de typo

logie is in het algemeen niet significant. Er is іл dit opzicht 

echter wel een duidelijk verschil tussen de кепь-кегкеіijken 

(meer open) en de modaal-kerkelijken (minder open). Zoals 

verderop uit tabel 2.8. blijkt, is het verschil tussen deze twee 

groepen wel significant. 

Bij de grote groep van modaal-kerkelijken is het percentage, dat 

uitgesproken dogmatisch is, relatief groot en het percentage met 

een uitgesproken open geloofshouding relatief gering. Onder deze 

groep moet dus zeker niet gezocht worden naar de mensen, die een 

nieuwe vorm van christendom willen realiseren, een vorm, die 

durft te breken met vroegere zekerheden, vernieuwing niet schuwt 

en een kritische houding aanneemt ten opzichte van de traditio

nele gezagsuitoefening in de kerk. Dekker (42) maakt melding van 

een soortgelijk verschijnsel in de gerefonneerde kerk: kerkle

den, die de oude kerkelijke normen accepteren, zijn een sterke 

stabiliserende factor. Zij vormen een kracht, die werkt in de 

richting van continuering van de bestaande situatie en verande-

ringed tegenhoudt. Bit geldt met name voor diegenen, bij wie 

conformisme aan de oude normen gepaard gaat met dogmatisme. 

Juist deze mensen houden star Vast aan de vertrouwde normen van 

de eigen groep. Hun remkracht op ontwikkelingen en veranderingen 

moet als bijzonder groot worden beschouwd. 

Voor zover er onder de kerkleden sprake is van vemieuwingswil 

en dynamiek, moeten we die - gezien de onderzoeksresultaten -

zoeken bij de kleine groep van kern-kerkelijken: deze vertonen 
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Tábel 2.5. Kerkelijfc-godsdienstig dogmatisme naar kericelijlo-

godsdienstige openheid. 

^«^dogmat i вше 

openheid" 

zwak/middelmatig 

sterk 

Totaal 

zwak en 
middel
matig 

157 

134 

291 

sterk 

54 

35 

89 

Totaal 

211 

169 

380 

T - -.16 
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namelijk een relatief grote mate ал openheid. Daar staat echter 

tegenover, dat ongeveer eenderde van deze zelfde groep geken

merkt wordt door een sterke mate van kerkelijk-godsdienstig 

dogmatisme. 

In allerlei onderzoekingen komen dogmatisme en openheid als 

aparte dimensies naar voren: men onderscheidt dan allerlei 

vormen van dogmatische rigiditeit enerzijds en openheid voor 

groei en verandering, relativisme of vrijzinnigheid anderzijds. 

Over het algemeen blijken dogmatisme en openheid twee polaire 

dimensies te vormen, die een negatief verband met elkaar 

vertonen (43)· 

Zoals blijkt uit tabel 2.5· is dit verband bij onze gegevens ook 

aanwezig, maar niet erg sterk. 

Bat betekent, dat zeer veel respondenten (157) noch uitgesproken 

dogmatisch noch uitgesproken open zijn. Afwezigheid van dogma

tisme impliceert dus niet' zonder meer een grote godsdienstig-

kerkelijke openheid. Daarvoor is kennelijk meer nodig dan alleen 

maar het afwijzen van rigiditeit in kerkelijk-godsdienstige 

zaken. Deze 157 respondenten vormen aldus een middengroep, die 

gekenmerkt wordt door afwezigheid van dogmatisme zonder dat daar 

een uitgesproken openheid mee gepaard gaat. Een kleine minder

heid (54 respondenten) is uitgesproken dogmatisch zonder enige 

openheid, terwijl aan de andere kant bij een groot aantal 

respondenten afwezigheid van dogmatisme wèl samengaat met open

heid (134 resp.). Dogmatisme en openheid liggen dios weliswaar 

in eikaars verlengde, maar er is toch sprake van een tamelijk 

groot middengebied, dat gekenmerkt wordt door afwezigheid van 

beide houdingen. 

Tenslotte bestaat er evenmin een significant verband tussen de 

typologie en de mate, waarin iemands opvatting over godsdienst 

kan worden aangeduid als horizontalistisch of verticalistisch. 

Dit is minder opvallend, als we zien dat verticalisme in dit 

opzicht een weinig voorkomend verschijnsel is; slechts bij een 

gering percentage respondenten is deze geloofshouding in een 

uitgesproken vorm aanwezig. 



Tabel 2.6. Houdingen en opvattingen over de cultua. naar typen van kerkelijkheid. 

Typen van 

kerkeli jkheid 

ni et-kerkeli jken 

niet-4cerkeli jken 
met een rites-de— 
passage gedrag 

gedistant ieerd-
kerkelijken 

modaal-
kerkelijken 

ken>*erkel i jken 

Totaal 

Mate van 
samenhang 

algemene hou
ding t . o . v , 
l i t u r g i e 

nega
t i e f 

24 

18 

15 

3 

2 

neu
traal 

63 

59 

60 

39 

36 

10 49 

posi
t i e f 

13 

23 

25 

5Θ 

62 

41 

τ- .35 

horizontalisme e.g. 
vert ica l i sme m.h.t. 
l i t u r g i e 

h o r i -
zon-
t a l i s -
me 

50 

37 

33 

46 

45 

42 

neu
t r a a l 

39 

43 

47 

40 

41 

42 

verti-
CSr-

l i s -
me 

11 

20 

20 

14 

14 

16 

openheid 
m.tJ.t. 
l i t u r g i e 

zwak 

69 

59 

52 

35 

20 

47 

sterk 

11 

41 

48 

65 

80 

53 

τ - .34 

concrete »voorkeur· 
voor Ъер. vormen 
v. l i t u r g i e v i e r i n g 

con-
ven-
t i o -
neel 

15 

35 

50 

59 

36 

46 

neu
t r a a l 

54 

32 

23 

22 

14 

26 

a l t e r 
nap· 
t i e f 

31 

33 

27 

19 

50 

28 

Г - .10 

oecumenische 
o r i ë n t a t i e 
t o v . l i t u r g i e 

zwak 

87 

43 

36 

38 

30 

43 

sterk 

13 

57 

64 

62 

70 

57 

t - .21 

Totaal 

100g = 46 

loog = 51 

100£ - 88 

100$ - 151 

100$ - 44 

100$ . 380 
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Samenvatting 

De besproken geloofshoudingen hangen veel minder sterk samen met 

de typologie dan de algemene attitudes t.o.v. kerk en godsdienst 

en de diverse vormen van deelname. In het laatste geval «äs 

duidelijk sprake van een tendens tot syndroomvonning van sub

jectieve gevoelens van betrokkenheid en identificatie en aller

lei vormen van kerkelijkgodsdienstige participatie. Dit ia met 

betrekking tot de algemene geloofshoudingen niet of nauwelijks 

te constateren. Hoewel er enige samenhang is met de typologie, 

lijken zij veeleer een aparte dimensie te vormen in het totale 

complex van kerkelijke godsdienstigheid. In een latere paragraaf 

zal hier nader op worden ingegaan, als we bekijken, in hoeverre 

de diverse gegevens over kerkelijke godsdienstigheid éSn of 

meerdere dimensies vormen. 

2.4·4· Houdingen en opvattingen over de cultus. 

De algemene houding ten opzichte van liturgie is blijkens tabel 

2.6. positiever naarmate de feitelijke deelname aan het kerke

lijk leven intensiever is. Heer dan de helft van de mensen, die 

regelmatig naar de kerk gaan, waarderen de liturgie uitgesproken 

positief. Een minder positieve houding ten opzichte van de 

liturgie, treffen we aan bij de gedistantieerd- en niet-к гк -

1ijken, dus bij mensen, die hoogstens incidenteel naar de kerk 

gaan. Zij worden voor het merendeel gekenmerkt door een neutrale 

houding. Een uitgesproken negatieve houding ten opzichte van 

liturgie is tamelijk zeldzaam: bij de consequent niet-kerkelij-

ken is dat 24% en bij de regelmatige kerkgangers nagenoeg 

niemand. 

Honzontalisme c.q. verticalisme met betrekking tot liturgie en 

cultus vertoont geen significante samenhang met de typologie. De 

mensen met een uitgesproken transcendente opvatting van liturgie 

vormen binnen elke groep van de typologie een kleine minderheid. 

De opvatting, dat liturgie primair iets hemels en goddelijks is 

moet het duidelijk afleggen tegen de opvatting, die liturgie 



- 73 -

•beschouwt als iets van mensen in deze wereld. Het gevoel via de 

liturgie vooral geconfronteerd te worden met het heilige en 

numineuze is dus TJIJ de ondervraagde personen met erg frequent 

aanwezig. 

Een oecumenische oriëntatie ten opzichte van de cultus is ruim 

verbreid onder de respondenten; slechts bij de consequent niet-

kerkelijken is deze instelling niet of nauwelijks aanwezig. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat deze groep de 

vraag van al dan niet gezamenlijke oecumenische liturgievie

ringen als een typisch binnen-kerkelijk probleem beschouwt en er 

zich daarom van distantieert. Van alle andere respondenten -

inclusief de met-kerkelijke deelnemers aan overgangsceremonies 

- geeft meer dan de helft er blijk van deze oecumenische 

oriëntatie in uitgesproken vorm te bezitten. 

Openheid m.b.t. liturgie en cultus hangt sterk samen met de 

typologie. Het name bij de kem-kerkelijken en in iets mindere 

mate bij de modaal-kerkelijken is deze openheid de overwegende 

attitude. Zij onderscheiden zich in dit opzicht van de kerkelij

ke en met-kerkelijke deelnemers aan overgangsceremonies, bij 

wie deze open instelling tegenover alternatieve liturgievie

ringen in veel mindere mate aanwezig is. Bij de niet-kerkelijken 

tenslotte is deze instelling nagenoeg afwezig. 

Als aan de respondenten meer concreet wordt gevraagd naar hun 

feitelijke voorkeur voor conventionele dan wel alternatieve 

liturgievieringen, onderscheiden zich weer de kem—kerkelijken 

door hun grote voorkeur voor de laatstgenoemde. De modaal-

kerkelijken daarentegen vormen hier, samen met de gedistan-

tieerdr-kerkelijken, een groep, die opvalt door een relatief 

grote voorkeur voor conventionele vieringen. 
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Samenvatting. 

Slechts een klein gedeelte van de respondenten heeft een 

verticalistische opvatting over liturgie en cultus; het meren

deel huldigt in deze een uitgesproken honzontalisme of neemt 

een middenpositie in. Er is dus sprake — minstens in de 

perceptie van de respondenten - van een "Entzauberung" van 

liturgie en cultus. Tegelijkertijd zien we, dat - met uitzonde

ring van de consequent met-kerkelijken - het merendeel der 

ondervraagde personen een duidelijk oecumenische oriëntatie 

heeft ten opzichte van de liturgie. Op grond van deze twee 

gegevens zou men verwachten, dat het overgrote merendeel der 

kerkleden eveneens openstaat voor liturgische experimenten en 

alternatieve vieringen. Dit is echter slechts het geval bij de 

actieve kerkleden en met name bij de kem-kerkelijken. En als 

het gaat over de feitelijke voorkeur voor alternatieve vierin

gen, blijven slechts de kern-kerkelijken over als een kleine 

groep, die ook in concreto nieuwe liturgische vormen verkiest 

Ъо еп de oude en gevestigde. De gedistantieerd- en modaal-

kerkelijken zijn - ondanks hun relatieve openheid op verbaal 

niveau - voor het merendeel duidelijk geporteerd voor conventio

nele vormen. Bij de kerkleden is dus enerzijds op verbaal niveau 

een relatief sterke oecumenische instelling en openheid voor 

liturgische experimenten en alternatieven te constateren en 

anderzijds slecMis bij de kleine groep van kern-kerkel ijken een 

feitelijke voorkeur voor alternatieve vieringen. 

2.5. Twee dimensies van kerkelijke godsdienatigheid. 

Men kan zich afvragen in hoeverre kerkelijke godsdienstigheid 

een aên- of meerdimensionaal verschijnsel is. Uit onderzoekingen 

(44) is gebleken, dat zij waarschijnlijk meerdere dimensies 

omvat, die - hoewel vaak onderling samenhangend - toch als 

aparte aspecten van godsdienstigheid beschouwd moeten worden. In 

deze paragraaf wordt nagegaan, in hoeverre de in het voorgaande 

besproken gegevens over kerkelijke godsdienstigheid een of 

meerdere dimensies vormen. We hebben dit gedaan door op al deze 

gegevens een factor-analyse (45) toe te passen. Het resultaat 
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Tabel 2«7« Orthogonaal geroteerde factor-natr i i van a l le gegevens over 

kerkelijke godsdienstigheid. 

Gegevens over kerkeli jke godsdiensti^ieid 

FrequeHtie van kerkbezoek 

Deelname aan kerkelijk-verzorgde overgangsceremonies 

Incidenteel кегкЪегоек (op hoogtijdagen) 

Kerklidmaatschap 

S ^ j e c t i e v e betrokkenheid bij de kerk 

Kerkelijk-godsdienstig bepaalde schoolkeuze 

Kerkelijk-godsdienstig bepaald schuldgevoel 

Algemene houding t . o . v . godsdienst 

ЗиЪоес^іе ervaring van godsdienstigheid 

Algemene houding t . o . v . l i t u r g i e 

IlnanciBle bijdrage aan de kerk 

Persoonlijk contact met parochiepriesters 

Voorkeur voor conventionele dan wel a l ternat ieve 
l i turg iev ier ingen 

ICerkelijk-godsdienstige openheid 

Openheid voor kerkelijk-godsdienstige informatie 

Kerkelijk-godsdienstig dogmatisme 

Volgen van de ontwikkelingen hinnen de kerk 

Openheid m.h.t. l i t u r g i e en cultus 

Deelname aan andere godsdienstig-kerkelijke 
a c t i v i t e i t e n 

Oecumenische or i ënta t i e t . o . v . de cultus 

Persoonlijk contact met pr ies ters in het algemeen 

Horizontalisme versus vertical isme m.h.t . l i t u r g i e 

Horizontal is t ische versus v e r t i c a l i s t i s c h e g e l o o f s 
houding 

Percentage verklaarde variant ie 

factor 
I 

• 79 

.77 

.76 

.71 

.6? 

.69 

.66 

.63 

.59 

.57 

• 53 

.23 

- . 2 8 

.06 

.20 

.42 

.30 

.40 

.23 

.23 

.00 

.01 

.06 

25^ 

factor 
I I 

.10 

- . 1 1 

.14 

.07 

.23 

- . 0 5 

- . 0 9 

.14 

.14 

.16 

.13 

- . 0 6 

.64 

• 52 

.51 

- . 5 0 

.48 

.48 

.42 

.42 

.37 

- . 2 9 

- . 2 5 

11f, 

commun 
l i t e i t 

. 64 

.60 

.60 

.51 

.53 

.48 

.39 

• 41 

.36 

• 35 

• 29 

.06 

.49 

.28 

.30 

.42 

.32 

.39 

.23 

.23 

.14 

.08 

.07 
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ТаЪеІ 2.8. Samenhang tussen de voorlopige typologie en de twee dimensies 

van kerkelijke godsdienstigheid 

\ Typologie 

Dimensies van \ 
kerkelijke gods- \ 
dienstigheid \ 

Algemeen kerkelijke 

godsdienstigheid 

1 (zwak) 

2 

3 

4 (sterk) 

Godsdienstige 

oriëntatie 

1 (gesloten) 

2 

3 

4 (open) 

TOTAAL 

Consequent 
niet-
kerkelijken 

98 

2 

11 

44 

41 

4 

100$ -
46 

Kerkelijken en 
ni et-кегкеіцкеп 
met een rite-de-

passage-gedrag 

24 

59 

17 

26 

32 

27 

15 

1005È = 
139 

Modaal 
en kern-
kerkelyken 

6 

58 

36 

11 

38 

31 

20 

100$ = 
195 

TOTAAL 

21 

26 

35 

18 

16 

36 

31 

17 

100$ = 
380 
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daarvan is weergegeven in аЪеІ 2.7· 

Uit deze factoid-matrix luijkl;, dat er twee dimenGies van 

kerkelijke godsdienstigheid onderscheiden kunnen worden, name

lijk algemeen kerkelijke godsdienstigheid enerzijds en gesloten 

versus open godsdienstigheid anderzijds. Uit de scheve rotatie 

blijkt, dat deze dimensies nauwelijks enige samenhang vertonen 

(r - .07). 

Onder algemeen kerkelijke godsdienstigheid wordt verstaan de 

mate, waarin men op allerlei manieren participeert in kerkelijk 

leven en - daarmee samenhangend - de mate van algemene betrokken» 

heid bij en identificatie met kerk en godsdienst. Dit sluit aan 

bij wat reeds in het voorgaande werd geconstateerd, namelijk 

een tendens tot syndroomvorming van subjectieve gevoelens van 

betrokkenheid en gedragsmatige participatie. 

De voorlopige typologie blijkt dan ook, zoals wellicht ten 

overvloede wordt aangegeven in tabel 2. ., zeer sterk samen te 

hangen met deze eerste dimensie: 98/Ê van de consequent niet-

kerkelijken scoort hierop zeer laag, 76$ van de niet-kerkelijken 

en kerkelijken met een rites-de-passage gedrag vertoont een 

middenscore, terwijl 94$ van de modaal- en kern-keikelijken hoog 

scoort op deze dimensie. 

Helatief onafhankelijk daarvan blijkt er sprake te zijn van een 

bepaalde houding in kerkelijk-godsdienstig opzicht, die varieert 

van gesloten tot open. Deze oriëntatie ten opzichte van kerk en 

godsdienst heeft met name betrekking op de algemene geloofshou

dingen en de houding ten opzichte van liturgische experimenten 

en alternatieven. De relatief geringe samenhang tussen de 

typologie (feitelijke participatie) en algemene geloofshoudin-

gen,die in par. 2.4.3. werd geconstateerd, duidde er reeds op, 

dat we hier te maken hebben met twee aparte aspecten van 

kerkelijke godsdienstigheid. 

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er eveneens nauwelijks 

enige samenhang bestaat tussen de voorlopige typologie en de 

tweede dimensie van kerkelijke godsdienstigheid (zie tabel 

2.8.). 
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Bij de beschrijving van de samenhang tuseen kerkeli jke godsdien

st ighe id en andere апаЪеІ п - zoals Ъ. . niet-kerkel i jke vor

men van levensbeschouwing - zul len we gebruik maken van de 

scores der respondenten op de bovengenoemde twee dimensies ( 4 6 ) · 

De tot nu toe gehanteerde typologie, die a l s hulpmiddel b i j de 

beschrijving van kerkeli jke godsdienstigheid werd aangewend, zal 

in de volgende hoofdstukken dus n ie t meer worden gebruikt. 

Daarom wordt hier voor het l a a t s t aandacht besteed aan deze 

typologie. Met name zal worden ingegaan op de vraag, in hoeverre 

de geconstateerde versch i l l en in kerkeli jke godsdienstigheid 

paral le l lopen met de v i j f onderscheiden typen van kerkelijTc-

heid. Of anders geformuleerd: vormen deze typen ook inderdaad 

v i j f groepen, die in kerkeli jk-godsdienstig opzicht duidelijk 

van elkaar verschi l len? 

2 .6 . Nognaals: de typologie van kerkeli jkheid. 

Een eerste indruk u i t het voorafgaande i s , dat de niet-kerke-

l i jken geen homogene groep vormen. Het voorlopig gemaakte 

onderscheid tussen niet-kerkeli jken mèt en zónder r i t e s - d e -

passage gedrag l i j k t in zoverre terecht , dat deze beide groepen 

in kerkel i jk-godsdienst ig opzicht op zeer veel punten duidel i jk 

van elkaar v e r s c h i l l e n . 

Een tweede indruk i s , dat de niet-kerkel i jken met een r i t e s - d e -

passage gedrag globaal hetzelfde patroon van kerkel i jke gods

dienst igheid vertonen a l s de gedistantieerd-kerkel i jken. Kerke

l i j k e en n ie t -kerkel i jke deelnemers aan overgangsceremonies 

l i jken een homogene groep, die gekenmerkt wordt door een r i t e s - 1 

de-passage patroon van kerkel i jkheid. 

Se derde indruk i s , dat de verschi l l en tussen modaal- en kern-

kerkelijk en minder groot z i jn dan men zou verwachten. Enerzijds 

z i jn er aanwijzingen, dat de к гп-к гк і i jken a l s meest inten

s i e f betrokkenen de typische dragers z i jn van kerkeli jke ver

nieuwing: anderzijds versch i l len ze in veel opzichten n ie t of 

nauwelijks van de grote groep der modaal kerkeli jken. 
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Tabel 2 . 9 . Verschil len in godsdienstigheid tussen enkele (gecomtiineerde) 

typen van kerkelijlcheid 

Gegevens over kerkeli jke 
godsdienstigheid W 2 1—3 2—3 2+3—4 4—5 

HOUDING T.O.V. EU TDEHTIITCATIE МЕГ KERK EH 
GODSDIENST 

Houding t . o . v . de godsdienst 

Subjectiere betrokkenheid bij de kerk 

Subjectieve ervaring van godsdienstigheid 

Kerkelijk-godsdienstig bepaald schuldgevoel 

.30 

.35 

.25 

.30 

.44 

.35 

.40 

.46 

.39 

.47 

.16 

KERKELIJK-CODSDIENSTIGE PARTICIPATIE 

Kerkbezoek op hoogtijdagen 

Persoonlijk contact met parochiepriesters 

Persoonlijk contact met andere pr iesters 

Financióle steun aan de kerk 

Kerkelijk-godsdienstig bepaalde schoolkeuze 

Volgen van de ontwikkelingen binnen de kerk 

Openheid voor godsdienatig^kerkelijke informatie 

• 41 

.46 

- . 2 2 

.34 

.22 

• 51 

.23 

.60 

.31 

.44 

.32 

.18 

.15 

.13 

ALGHiEHE GELOOFSHOUDING 

Kerkelijk-godsdienstig dogmatisme 

Kerkelijto-godsdienstige openheid 

Verticalisme versus horizontaliame 

.23 

- . 3 3 

.17 

- . 2 7 

.18 

.10 

.20 

roUDINGEK EH OPVATTINGEN OVER DE CULTUS 

Houdingen t . o . v . l i t u r g i e 

Verticalisme versus horizontalisme m.b.t . de 
l i t u r g i e 

Oecumenische oriBntatie t . o . v . de cultus 

Openheid m.b.t . de l i t u r g i e 

Voorkeur voor conventionele of a l ternat ieve 
vieringen 

.46 

.34 

.46 

• 37 

.24 

.38 

.20 

- . 1 6 

.13 

.22 

De s ign i f i cante versch i l l en z i j n aangegeven met behulp van de tau van Kendal 

Type 1 : n iet -kerkel i jken 
" 2 : n iet -kerkel i jken met een r i tes-de-passage gedrag 
" 3 : gedistai it ieerd-kerkelijken 
™ 4 · modaal-kerkelijken 
" 5 : к т - k e r k e l i j k e η 
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Qn systematisch na te gaan in hoeverre deze indrukken met de 

werkelijkheid overeenetemmen worden in tabel 2 .9 · een aantal , 

soms gecombineerde typen van de voorlopige typologie met elkaar 

vergeleken op bas i s van de gegevens over kerkel i jke godedien-

s t ighe id . De tau van Kendall geeft daarbij aan de mate, waarin 

de betreffende typen van elkaar versch i l l en . Als het verschi l 

n ie t s igni f icant i s , wordt de betreffende coëf f i c i ënt weggela

t en . 

Uit kolom 1 en 2 van tabel 2 .9· b l i j k t , dat de consequent n i e t -

kerkelijken duidelijk verschi l len zowel van de n ie t -kerke l i jke 

a l s van de kerkel ijke deelnemers aan overgangsceremonies. De 

overeenkomsten tussen beide groepen betreffen voornamelijk u i 

tingen van kerkel i jke godsdienstigheid, die voor bijna a l l e 

typen ge l i jk z i j n . Dit betekent, dat de n ie tke ike l i jken geen 

homogene groep vormen en dat met name de uitgesproken n i e t -

kerkelijken (d .w.z . zonder ri tes-de-passage gedrag) a l s een 

aparte groep beschouwd moeten worden. 

Uit kolom 3 b l i j k t , dat de niet-kerkel i jken met een r i t e s - d e -

passage gedrag z ich s lechts op één punt s igni f icant onderschei

den van de gedistantieerd-kerkel ijken. Zij mogen dus beschouwd 

worden a l s een, in kerkelijk opzicht, homogene groep van 

respondenten met een identiek ri tes-de-passage patroon van 

kerkel i jkheid. 

De vierde kolom laat duidelijk z i en , dat de modaal-kerkelijken 

sterk versch i l l en van de respondenten met een r i tes-de-passage 

patroon van kerkel i jkheid. Slechts op enkele punten z i j n de 

verschi l l en tussen deze groepen niet s i gn i f i cant , en dit betref t 

met name weer die gegevens, die in het algemeen weinig samenhang 

vertonen met de typolog ie . Hieruit vo lg t , dat de deelnemers aan 

overgangsceremonies een aparte groep vormen, onderscheiden van 

enerzijds de uitgesproken niet -kerkel i jken en anderzijds de 

modale kerkleden. 

Uit de l a a t s t e kolom van tabel 2 .9 · b l i j k t , dat er in kerke l i jk-

godsdienstig opzicht zeer veel punten van overeenkomst z i j n 
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tussen de modaal- en kerit-kerkelijken. Anderzijds verschillen 

beide groepen op een aantal belangrijke punten duidelijk van 

elkaar: de kern-kerkelijken voelen zich intensiever betrokken 

bij de kerk, worden gekenmerkt door een opvallend open geloofs

houding en zij geven blijk van een relatief grote openheid en 

voorkeur voor alternatieve liturgische vieringen. 

Er blijken dus vier groepen te zijn, die in kerkelijk-godsdien-

stig opzicht duidelijk van elkaar verschillen. Dit zijn de niet-

kerkelijken, de gedistantieerd-kerkelijken (kerkelijke- 6n niet-

kerkelijke respondenten met een rites-de-passage patroon van 

kerkelijkheid), de modaal-kerkelijken en de kern-kerkelijken. We 

zullen tenslotte deze vier groepen kort karakteriseren. 

De niet-kerkelijken moeten - in tegenstelling tot de gedistanti-

eerdkerkelijken - beschouwd worden als expliciete buitenstaan

ders. Sit blijkt o.a. uit de praktisch volledige afwezigheid bij 

deze mensen van, zelfs incidentele, kerkgang en van schuldgevoe

lens daarover, uit him minimale subjectieve betrokkenheid bij de 

kerk en uit het feit, dat zowel de idee als de praktijk van het 

sturen van zijn kinderen naar een confessionele school bij hen 

niet leeft. Men kan zich afvragen of deze uitgesproken niet-

kerkelijkheid hetzelfde verschijnsel is als het fenomeen dat 

Campbell (47) ongodsdienstigheid ("irreligion") noemt. Ongods

dienstigheid is volgens hem een vorm van vijandigheid tegenover 

de institutionele godsdienst, die zijn neerslag vindt in aller

lei overtuigingen, gevoelens en gedragingen. Hij onderscheidt 

haar van een situatie, waarin de institutionele godsdienst 

eenvoudig geen referentiepunt is, noch positief, noch negatief. 

Бе onderzoeksgegevens bevatten aanwijzingen, dat er bij de 

Dukenburgse niet-kerkelijken veel meer sprake is van een toe

stand van indifferentisme dan van een expliciete vijandigheid 

ten opzichte van kerk en godsdienst. Immers slechts 30$ van hen 

heeft een uitgesproken negatieve houding ten opzichte van kerk 

en godsdienst, terwijl de helft in deze een neutraal standpunt 

inneemt. Bovendien beschouwt ongeveer een derde van hen zichzelf 

als godsdienstig, zij vertonen een grote openheid voor kerke-
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Tabel 2.10. Antwoorden van de conselcjent niet-kerkelijken ep de vraag: 

Waarom ЪезсЬогші; u zich niet meer als l i d van de kerk? 

Reden 

Besinteresse 

Conf l ic ts i tuat ie , gepaard met 
gevoelens van vijandigheid 

Expl ic iet ongeloof, aonder g e 
voelens van vijandigheid 

Kritiek op de kerk, zonder 
gevoelens van vijandigheid 

Voelt zich niet in staat t e 
leven volgens de kerloiormen 

Geen antwoord 

TOTAAL 

Aantal 

24 

6 

7 

5 

3 

1 

46 
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lijk-godsdaenstige informatie en een ruime meerderheid volgt de 

ontwikkelingen binnen de kerk. Hetzelfde komt naar voren uit hun 

antwoorden op de vraag, waarom ze zich niet meer als lid 

van de kerk beschouwen. 

Volgens tabel 2.10. vormt voor meer dan de helft desinteresse de 

reden, waarom men zich niet meer als lid van de kerk beschouwt. 

Slechts zes van hen vermelden als reden voor het opzeggen van 

hun lidmaatschap een conflict met de kerk, hetgeen gepaard gaat 

met duidelijke gevoelens van vijandigheid en rancune. De rest 

geeft als reden aan ofwel expliciet ongeloof ofwel kritiek op 

(bepaalde aspecten van) de kerk. Deze redenen gaan echter met 

gepaard met gevoelens van vijandigheid. 

Van de gedistantieerar-kerkelijken voelt meer dan de helft zich 

bij de kerk betrokken, driekwart heeft contact met parochie

priesters en velen van hen gaan incidenteel naar de kerk, geven 

financíele bijdrage aan de kerk en sturen met overtuiging hun 

kinderen naar een katholieke school. Uit deze en andere gegevens 

blijkt, dat het contact van deze groep met de kerk minder 

minimaal en minder eenvormig is dan vaak wordt gesuggereerd, en 

dat ze zich op bepaalde punten identificeren met kerkelijke 

normen en rolvoorschriften. 

Dit neemt niet weg, dat gedistantieerde kerkelijkheid beschouwd 

moet worden als een vorm van marginale identificatie en partici

patie. In vergelijking met het desbetreffende patroon van de 

actieve kerkleden hebben we hier duidelijk te maken met een 

marginale godsdienstigkerkelijke binding. Menges (48) bestempelt 

dit als een op vanzelfsprekende sociale normen gebaseerd lid

maatschap. Marginale identificatie en participatie gaat gepaard 

met een vanzelfsprekende erkenning van de kerk als een waarde

volle sociale institutie voor de overdracht en stabilisering van 

gevestigde morele waarden. Dit verklaart, waarom de gedistanti-

eerd-kerkelijken - zo al met conformistisch-positief - zeker 

niet uitgesproken kritisch-negatief tegenover de kerk staan. 

In deze richting tenderen ook de resultaten van een onderzoek 

van Holl en Fischer naar de houding van Oostenrijkse soldaten 

tegenover de kerk. De meerderheid van hen wordt gekenmerkt door 
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een -tamelijk grote distantie t.o.v. de kerk als organisatie. Zij 

wordt nader gekarakteriseerd als "freundliche Distanz" (49), 

d.w.ζ. men ЪевсЬои гІ zichzelf in overwegende mate als godsdien

stig en men staat positief tegenover de kerk als godsdienstige 

gemeenschap. Se afstand is vooral een distantie ten opzichte van 

de kerk als organisatie. 

Vanuit deze karakteristiek van gedistantieerde kerkelijkheid als 

een tegelijk marginale en vanzelfsprekende vorm van kerkelijk:-

godsdienstige participatie lijkt het niet uitgesloten, dat we 

hier eerder te maken ЬеЪЪеп met een blijvende verschijningsvorm 

van kerkelijke godsdienstigheid (50) dan met een overgangsveit-

schijnsel in de richting van strikte onkerkelijkheid. 

In vergelijking met de gedistantieerd-kerkelijken worden de 

modaalkerkelijken gekenmerkt door een intensieve participatie 

m , een sterke ЪеігоккепЬеіа bij en identificatie met kerk en 

godsdienst: ze gaan regelmatig naar de kerk, Ь ЪЪ п een uitge

sproken positieve houding t.o.v. godsdienst en liturgie, voelen 

zich sterk betrokken bij de kerk, beschouwen zichzelf als 

godsdienstig en sturen hun kinderen naar een katholieke school. 

Anderzijds worden ze wat betreft hun algemene geloofshouding 

gekenmerkt door een relatief sterk dogmatisme en een geringe 

openheid: ondanks een verbale openheid voor liturgische experi

menten gaat hun concrete лгоогіс иг duidelijk uit naar meer 

conventionele vieringen. Het is daarom onwaarschijnlijk, dat we 

onder hen de vernieuwers van het kerkelxjk-godsdienstige leven 

zullen aantreffen; op basis van deze gegevens moeten ze veeleer 

beschouwd worden als vertegenwoordigers en voorstanders van een 

traditioneel patroon van kerkelijkheid. 

Dit laatste gaat niet op voor de kem-kerkelijken: intensieve 

participatie, betrokkenheid en identificatie gaat bij hen ge

paard met een opvallend open geloofshouding en een grote 

openheid voor liturgische alternatieven en experimenten, niet 

alleen op verbaal niveau maar ook wat betreft hun concrete 

voorkeur. Voorzover er bij de ondervraagde personen sprake is 

van dynamiek en veranderingsgezindheid op kerkelijk-godsdienstig 
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gebied, moeten deze gezocht worden bij deze kleine groep van 

kernkerkelijken. Het is dus vooral in dit opzicht en niet zozeer 

wat betreft intensiteit van participatie en betrokkenheid, dat 

de kernkerkelijken verschillen van de grote groep der modaal-

kerkelijken. 

2.7. Besluit. 

In hoeverre is in een nieuwe stadswijk met een "typisch moderne" 

bevolking kerkelijke godsdienstigheid als levensbeschouwelijk 

model nog aanwezig? Dit is de centrale vraag, die op het einde 

van dit hoofdstuk beantwoord moet worden. Het gaat daarbij op 

dit moment nog slechts over de kwestie van pure aanwezigheid, en 

nog niet over die van de mogelijke relevantie of irrelevantie 

van kerkelijke godsdienstigheid als levensbeschouwelijk model. 

Ten aanzien van het antwoord op deze vraag 13 m hoofdstuk 1 de 

volgende verwachting geformuleerd: kerkelijke godsdienstigheid -

zeker in een bepaalde gedistantieerde vorm - zal in ruime mate 

aanwezig zijn onder de katholieke bevolking van de onderzochte 

stadswijk. Бе onderzoeksgegevens bevestigen grosso modo deze 

verwachting. Een nogal brede scala van kerkelijkgodsdienstige 

gedragingen, opvattingen en overtuigingen blijkt kenmerkend 

te zijn voor het overgrote deel van de onderzochte bevolkings

groep. Slechts een relatief kleine categorie van expliciet met-

kerkelijken kan beschouwd worden als een groep van duidelijke 

buitenstaanders. Zij hebben nauwelijks enige band met de kerk, 

noch wat betreft actieve participatie, noch in de sfeer van 

subjectieve identificatie of betrokkenheid. De grote meerderheid 

der respondenten wordt echter - blijkens hun gedragingen en 

opvattingen - gekenmerkt door een duidelijke band met en betrok

kenheid bij kerk en godsdienst. Deze betrokkenheid zouden we -

op basis van de onderzoeksgegevens - willen karakteriseren als 

een tamelijk traditionele "doorsneegodsdienstigheid" (5I)· Een 

uitzondering op dat patroon vormen de kem-kerkelijken, bij wie 

— zoals gezegd - sprake is van enige dynamiek en veranderingsge

zindheid op kerkelijk-godsdienstig gebied. 
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In weerwil van hetgeen met name Luckmaim. generaliserend naar 

тгог п brengt over de religie in de moderne samenleving, stellen 

we hier uitdrukkelijk, dat in kwantitatieve zin kerkelijke 

godsdienstigheid nauwelijks beschouwd kan worden als een maat

schappelijk randverschijnsel. We zien immers, dat de overgrote 

meerderheid der Dukenburgse respondenten gekenmerkt wordt door 

een minstens gedistantieerde, tamelijk vanzelfsprekende en tra

ditioneel-gekleurde betrokkenheid bij kerk en godsdienst. 

Slechts twee relatief kleine groepen van respondenten vormen 

een uitzondering op dit patroon: aan de ene kant de niet-

kerkelijken als uitgesproken buitenstaanders en aan de andere 

kant de open en dynamisch georiënteerde kem-kerkelijken. Dit 

betekent, dat er de nodige vragen gesteld kunnen worden bij het 

vaak even generaliserende "progressieve" imago van de moderne 

nederlandse katholieken, dat we in vele geschriften aantreffen. 
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NOTEN BIJ HOOIDSTUK II. 

1. R.G. Scholten, 1969· 

2. Voor een beschrijving van de constructie van deze schaal 
wordt verwezen naar bijlage 2.1. 

3. Zie hiervoor ook: R.G.Scholten, 1969, p. 23. 

4. Zie vraag 10 uit de vragenlijst. 

5. Beze gegevens zijn reepectievelijlc gebaseerd op de antwoor
den der respondenten op de vragen 12 en 8. 

5a. Voor de constructie van deze index wordt verwezen naar 
bijlage 2.2. 

6. R.G. Scholten, 1969, P- 25. 
7. Dit gegeven is gebaseerd op de antwoorden op vraag 21 uit de 

vragenlijst. 

8. Voor de constructie van deze index wordt verwezen naar 
bijlage 2.3. 

9. Voor een beschrijving en technische verantwoording van deze 
schaal wordt verwezen naar bijlage 2.4« 

10. Dit gegeven is gebaseerd op de antwoorden op vraag 24 uit de 
vragenlijst. 

11. Deze gegevens zijn respectievelijk gebaseerd op de antwoor
den op de vragen 25 en 26 uit de vragenlijsten. 
Over deze contacten met priesters zegt Scholten (1969, 26), 
dat ze beschouwd kunnen worden als een tussenvorm tussen 
directe en indirecte deelname. In zekere zin is er sprake 
van directe deelname, maar men kan zich afvragen, of deze 
contacten leiden tot verdere interactie met medekerkleden. 

12. Dit gegeven is gebaseerd op de antwoorden op vraag 27 van de 
vragenlijst. 

13. Voor de constructie van deze index wordt verwezen naar 
bijlage 2.5· 

14. Dit gegeven is gebaseerd op de antwoorden op vraag 11. 

15. Voor de constructie van deze index wordt verwezen naar 
bijlage 2.6. 

16. G.H.L. Zeegers o.a., 1967· 

17. G.H.L. Zeegers, 1967, p. 109-131. 

18. G. Lenski, 1961, p. 51· 
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19. G. Lenski, 1961, p. 186. 

20. Vergelijk hiervoor: J.A. van Kemenade, I968; J.M.Hutjes, 

1974; J.G.M.Sterk, 1967. 

21. Voor de beschrijving en technische verantwoording van de 
constructie van de schalen voor geslotenheid en openheid 
wordt verwezen naar Mjlage 2.7. 

22. M. Bokeach, 1954i P· 203. Omschrijvingen van dit dogmatis-
mebegrip zijn ook te vinden bij: 
J. Weima, І96З, p. 228 en 
G. Dekker .а., 1972, p. 61. 

23. M. Hokeach, 1954i p. 194· 

24. J. Weima, I965. 

25. Voor een beschrijving v.d. constructie van deze schaal wordt 
verwezen naar bijlage 2.1. 

26. E. Durkheim, I9I2 (i960 4). 

27. Voor de constructie van deze twee schalen (opvatting over en 
houding t.o.v. liturgie) wordt verwezen naar bijlage 2.8. 

28. Voor de constructie van deze index wordt verwezen naar 

bijlage 2.9. 

29. Voor de constructie van deze index wordt verwezen naar 
bijlage 2.10. 

30. Voor de constructie van deze index wordt verwezen naar 
bijlage 2.11. 

31. G. Le Bras, 1955/1956, p. 221 e.V., 626 e.v. en 639 e.v. 

32. 0. Schreuder, 1962, p. 220-222. 

33. G.M. Vernon, 1968, p. 219-222. 

34. Bij de indeling van de kerkleden in drie verdere groepen 
wordt ervan uitgegaan, dat de deelname variabelen, op basis 
waarvan dat gebeurt, cumulatief zijn, d.w.z. dat mensen, die 
deelnemen aan andere kerkelijk-godsdienstige activiteiten, 
ook regelmatig naar de kerk gaan en zeker deelnemen aan 
kerkelijk verzorgde overgangsceremonies. Slechts zeventien 
respondenten vertonen m dit opzicht een "afwijkend" ant-
woordpatroon en deze zijn op basis van antwoorden op andere 
vragen ondergebracht bij een van de drie groepen. 

35. H.G. Scholten, I969, P· 30-34· 

36. In deze en alle volgende tabellen wordt als maat van 
samenhang gebruikt de tau van Kendall en in enkele gevallen 
de contingentiecoëfficiBnt. 
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Als de samenhang niet significant is wordt de Ъ ^еГГепй 
coëfficiënt niet weergegeven. Als criterrum daarvoor is, 
zoals reeds gezegd, gekozen voor het 95-procent waarschijn-
lijkheidsniveau. 

37. U. Booe-HUnning, 1972, p. 24-27. 

38. 0. Schreuder, 1962, p. 321-355; 372-397; 410 v.v. 

39. R.G. Scholten, 1969, P· 26. 

40. W. Menges, I964, p. 37-40. 

41. R.G. Scholten, 19б9і P. 32. 

42. G. Dekker e.a., 1972, p. 84-85. 

43. Zie hiervoor o.a. J.Weima, I964; J.R.Tisdale, I965; P.J.Hen-
riot, 1966; R.O.Allen en B.Spilka, 1967; M.King, I967; C.Mo-
reux, 1969; J.E.Dittes, 1969 (l); J.R.Kelly, 1970; W.Wilson 
en W.Kawainura, 1967· 

44. Zie o.a. R. Stark en Ch.Y. Glock, 1968; M. King, I967; M. 
King en R.H. Hunt, 1969; Y, Fukuyama, I96I; N.J. Itemerath, 
I965; U. Boos-iraiming

f
1972

l
 Ch.Y. Glock ed., 1973. 

45· Deze factoranalyse werd uitgevoerd volgens de hoofdas s ішіе-
thode met orthogonale rotatie en scheve rotatie. Als crite
rium voor het beëindigen van de extractie werd gebruikt : de 
verklaarde variantie moet tenminste gelijk zijn aan de som 
van de gekwadrateerde multiple correlatiecoBfficiënten. 

46. Van de twee dimensies van kerkelijïe godsdienstigheid werden 
voor de respondenten de factor-scores berekend; deze zijn 
als volgt samengetrokken tot vier categorieën: (O-4OO) = 1 ; 
(4OI-5OO) « 2; (5OI-6OO) = 3} (601 of meer) . 4. Bij de 
eerste dimensie duidt een lage score op een geringe mate van 
algemeen kerkelijke godsdienstigheid en bij de tweede dimen
sie op een gesloten houding ten opzichte van kerk en 
godsdienst. 

47. С. Campbell, 1971, p. 490-491. 

48. W. Menges, 1964, p. 37-39· 

49. A. Holl en G.H. Fischer, I968, p. 78. 

50. С. Campbell en Y. Fukuyama (1970, 5) brengen de toenemende 
normaliteit van wat zij noemen "fragmentai loyalty" in 
verband met het pluralistische karakter van de samenleving. 
Met een veelheid aan leefsferen, groepen en organisaties, 
worden zeer veel mensen gekenmerkt door deze fragnentarische 
loyaliteit: men participeert in zoveel leefsferen en organi
saties, dat m.b.t. al deze organisaties, inclusief de kerk, 
fragmentarische en marginale loyaliteit in toenemende mate 
een normaal patroon wordt. 
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51. Deze term, Religion im Durchschnitt, wordt door A. Holl en 
G.H. Fischer (1968, p. 87) gebruikt als karakteristiek voor 
de godsdienstigheid van de door hen ondervraagde Oostenrijk
se soldaten. 
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Hoofastuk 3. Niel-jcerkeLi.ike vormen var levensbeschouwing. 

3·1 · Inleiding. 

In het eerste hoofdstuk ЬеЪЪеп we onderscheid gemaakt tussen 

kerkelijke en met-kerkelijke vormen van levensheschouwing. Het 

criterium voor dit onderscheid is de bron, waaruit de elementen 

daarvan geput worden. Natuurlijk willen we hiermee geen absolute 

dichotomie in de realiteit suggereren. Wanneer iemand een 

levensbeschouwing opbouwt, kan hij zich bij zijn zingevende 

activiteiten tegelijkertijd zowel op godsdienstigkeikelijke als 

op anderssoortige schema's oriönteren. Een dergelijke meervou

dige oriëntatie lijkt in een pluralistische samenleving als 

de onze welhaast onvermijdelijk. De kerken hebben hun levensbe

schouwelijk monopolie verloren en er is geen andere instantie, 

die dit van hen geërfd heeft. Mensen worden dus minstens met een 

pluraliteit van zingevingsmodellen geconfronteerd en moeten 

daartegenover stelling nejnen. Bijgevolg is het niet zo verwon

derlijk, dat het resultaat van zo'n confrontatie en stellingname 

vaak zal bestaan in een meervoudige selectie en een nieuwe 

synthese van momenten van diverse oorsprong, waarbij overigens 

de accenten verschillend kunnen liggen. Kortom: personen met een 

m m of meer sterke religieus-kerkelijke binding zullen in hun 

totale levensbeschouwing ook elementen uit andere zingevingsmo

dellen geïncorporeerd hebben, zoals omgekeerd personen, die zich 

primair niet—kerkelijk oriënteren, niet zelden in hun levensbe

schouwing ook momenten opgenomen hebben, die een religieus-

kerkelijke oorsprong verraden of daarmee in verband staan. 

In het vorige hoofdstuk is gesproken over strikt keikelijke 

godsdienstigheid als vorm van levensbeschouwing, in dit hoofd

stuk zullen we ons bezig houden met met-kerkelijke vormen 

daarvan. Gepoogd wordt deze aan de hand van een aantal momenten 

te karakteriseren en er mogelijke variaties in na te gaan. 

Verder komt dan de kwestie van de verhouding tussen beide vormen 

van levensbeschouwing aan de orde. 
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Het is relatief gemakkelijk over zingeving en levensbeschouwing 

te filosoferen en "te theoretiseren en het is ook met zo 

moeilijk met-kerkelijke vormen van levensbeschouwing te explo

reren, als die vormen iets te maken hebben met "secular 

religions", bijvoorbeeld met sociaal-politieke ideologieën die 

door aanwijsbare groepen of organisaties gedragen worden. Minder 

eenvoudig wordt het, wanneer men dergelijke duidelijk omschreven 

referentiepunten niet heeft. Het onderzoek krijgt dan het 

karakter van een sprong in het duister. Derhalve vertoont 

hetgeen volgen gaat in ieder opzicht de sporen van een beschei

den poging, waar ongetwijfeld veel op aan te merken valt. 

Zelf zijn we de eersten, die kritiek zouden willen uitoefenen. 

Wat veelal bij onderzoek geldt, is m verhoogde mate op ons 

onderzoek van toepassing: de verzuchting achteraf over hetgeen 

men allemaal had moeten vragen en over hetgeen men wellicht 

beter achterwege had kunnen laten. 

Overeenkomstig hetgeen in het eerste hoofdstuk is gezegd, hebben 

we vier vragen gesteld om iets van met-kerkelijke vormen van 

levensbeschouwing te achterheuen. Deze vragen hebben betrekking 

op de intensiteit van zingevende activiteit bij de respondenten, 

de kaders waarin deze activiteit zich primair voltrekt, de 

waardehiërarchieeön welke de ondervraagden erop nahouden en de 

sociale kosmologieën die zij huldigen. 

3.2. Intensiteit van zingeving. 

Met intensiteit van zingeving wordt bedoeld de mate, waarin de 

ondervraagde personen nadenken over levensbeschouwelijke the

ma's, d.i. over zaken die om een inordemng in het gehele 

menselijke bestaan, om zingeving vragen. Er zijn veel van die 

thema's en het is niet waarschijnlijk, dat zij alle voortdurend 

en in gelijke mate bij mensen aan de orde zijn. Anders gezegd, 

de diverse thema's bezitten een verschillende "saliency", zij 

dringen zich met een verschillende kracht аал de reflectie op. 
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Tabel 3«1· Percentage respondeirten, dat de laata te t i j d heeft nagadacht 
over een aajvtal levensbeschouwelijke t h ema ' s . 

Thema 

de toekomst 

de dood 

de zin van het leven 

god 

het leven na de dood 

percentage, 
dat erover 
heeft nagedacht 

46 Jt 

37 Jt 

31 i 

29 % 

11 * 

100$ - 380 

Tabel 3.2« Algemene i n t e n s i t e i t van zingeving. 

Aantal thema's, waarover 
men de laatste tijd 
heeft nagedacht 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

percentage 
respondenten 

28 % 

25$ 

23 % 

14$ 

7$ 

3$ 

100$ - 380 
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Qn nu zoveel mogelijk te vermijden zaken aan de orde te stellen, 

die biaten de horizon van de respondenten vallen, is gezocht 

naar een thema, waarmee ieder mens zich moet occuperen, omdat 

hij er persoonlijk vroeg of laat mee geconfronteerd wordt· Zo'n 

thema is met name de dood, een kritische hestaanservanng 

waaraan men met voorbij kan. Ket deze ervaring wordt men 

onvermijdelijk geconfronteerd, in de kring van verwanten en 

vrienden, in die van bekenden en werkcollega's, en in ieder 

geval door de berichten over lijden en dood in de media. Dood 

vraagt om zingeving en met deze werkelijTcheid duiken ook andere 

vragen op, over de zin van het leven, het leven na de dood, de 

toekomst en het bestaan van God. 

Cta informatie over de zingevingsintensiteit te verkrijgen is aan 

de respondenten gevraagd, of ze de laatste tijd hebben nagedacht 

over de levensbeschouwelijke thema's, die zijn opgesomd m tabel 

3.1. (1). 

We zijn echter niet zozeer geïnteresseerd in de vraag, in 

hoeverre men nadenkt over de genoemde afzonderlijke onderwerpen 

maar meer in de algemene intensiteit, waarmee men over deze 

levensbeschouwelijke kernthema's reflecteert. Daarom hebben we 

een som—score berekend, die weergeeft met hoeveel van de 

bovengenoemde thema's men zich de laatste tijd heeft geoccu

peerd. Men vergelijke daarvoor tabel 3.2. 

Een minderheid (.28%) heeft de laatste tijd over geen enkel van 

de betreffende levensbeschouwelijke thema's nagedacht. De meer

derheid (72$) heeft dat volgens haar zeggen wel gedaan, naar 

slechts een klein gedeelte daarvan heeft over meer dan twee 

thema's nagedacht (24$). 

In hoeverre deze algemene intensiteit van zingeving samenhangt 

met kerkelijke godsdienstigheid of met andere vormen van levens

beschouwing, wordt verderop in dit hoofdstuk besproken. 
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ТаЪеІ 3.3. СеЪеигЬепІвзеп in de volgorde waarin ze aajileiding vormen 

tot levensbeschouwelijke reflectie. 

Geteurtenis 

het Gterven van vader of noeder 

een mismaakt kind 

de geboorte van een kind 

uw trouwdag 

een ernstige ziekte 

een diepgaand perBoonlijk gesprek 

het ontsnappen aan een ernstig ver

keersongeluk 

het goed leren kennen van iemand 

de onrust in onze maatschappij 

plotseling ontslag 

de oorlog in het middenoosten 

volkomen onverwacht hulp krijgen 

de aardbeving in Turkije 

het zien van een landschap 

de laatste maanreis van de Apollo 

het ondergaan van een muziekstuk 

de herdenking van de bevrijding 

gemiddelde score 

en rangnummer 

4,40 (1) 

4,39 (2) 

4,26 (3) 

4,00 (4) 

3,97 (5) 

3,92 (6) 

3,89 (7) 

3,81 ( ) 

3,64 (9) 

3,49 (19) 

3,43 (11) 

3,39 (12) 

3,14 (13) 

2,99 (14) 

2,86 (15) 

2,84 (16) 

2,78 (17) 

standaard

deviatie 

1,03 

1,07 

1,H 

1,29 

1,21 

1,16 

1,22 

1,22 

1,28 

1,43 

1,27 

1,25 

1,26 

1,36 

1,38 

1,34 

1,38 

Tabel 3.4. Scores op de vier zingevingskaders. 

"Sv Score 

Zingevingskader\ 

blijde gebeurtenis 

in de privê-sfeer 

droevige gebeurte
nissen in de privé-
sfeer 

Oorlog en natuur
rampen 

Estetische er
varingen 

1 

7 

4 

18 

31 

2 

23 

27 

46 

43 

3 

70 

69 

36 

26 

Totaal 

100ÎÎ-380 

100?5=380 

10θ£*38θ 

100^380 

gemiddelde 
score 

2,65 

2,65 

2,17 

1,95 
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3.3. Zingevinrskaders. 

Onder zingevingskader verstaan we de context, waarbinnen de 

zingevende activiteit van mensen zich primair beweegt, c.q. de 

levenssfeer, die primair het kader vormt, waarbinnen zingeving 

plaats vindt. In dit verband hanteren, zoals gezegd, een aantal 

godsdienstsociologen de tegenstelling tussen private en publieke 

levenssfeer en wijzen op een toenemende privatisering van 

godsdienst en levensbeschouwing. 

Qn iets te achterhalen over de zingevingskaders van de onder

vraagde personen is hen de vraag voorgelegd, in hoeverre 

bepaalde gebeurtenissen of ervaringen hen tot nadenken stemmen 

(2). Deze gebeurtenissen zijn in tabel 3.3. weergegeven, en wel 

in de volgorde waarin ze aanleiding geven tot levensbeschouwe

lijke reflectie. Tevens is aangegeven de gemiddelde score die 

kan variëren van 1 (stemt niet of nauwelijks tot nadenken) tot 5 

(stemt in sterke mate tot nadenken). 

Gebeurtenissen en ervaringen uit de privé-sfeer (zoals geboorte, 

trouwdag, het sterven van ouders en ziekte) stenmen de onder

vraagde personen in hoge mate tot nadenken en vormen aldus 

belangrijke aanleidingen om na te denken over de zm van het 

leven. Deze private levenssfeer is kennelijk een belangrijk 

object van zingeving en een veel voorkomend kader, waarin de 

ordening van het bestaan plaats vindt. In tegenstelling tot de 

private levenssfeer vonnen esthetische ervaringen, oorlog en 

natuurrampen, in veel mindere mate een aanleiding tot levensbe

schouwelijke reflectie. 

Met behulp van een cluster—analyse, in combinatie met een 

itemanalyse (З), zijn we nagegaan, m hoeverre de bovengenoemde 

ervaringen en gebeurtenissen bepaalde patronen vonnen. Het 

resultaat van deze analyse is een viertal clusters,die beschouwd 

kunnen worden als vier verschillende zingevingskaders. 

1. Oorlog en natuurrampen; 

2. Blijde gebeurtenissen in de privé-sfeer zoals b.v. de gebooi^ 

te van een kind: 
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3. Droevige gebeurtenissen in de privé-sfeer, zoals Ъ. . een 

ernstige ziekte; 

4. Esthetische ervaringen, zoals het zien van een landschap en 

het beluisteren van een muziekstuk. 

De scores op deze vier clusters kunnen variëren van 1 (stemt 

niet of nauwelijks tot nadenken) tot 3 (stemt in sterke mate tot 

nadenken). Ze zijn weergegeven in tabel 3·4· 

Zoals reeds werd geconstateerd bij de bespreking van de scores 

op de afzonderlijke gebeurtenissen blijkt ook uit deze tabel, 

dat ervaringen en gebeurtenissen in de privl-sfeer de meest 

voorkomende aanleiding vormen om na te denken over de zin van 

het leven. Oorlog en natuurrampen alsmede esthetische ervaringen 

vormen daarentegen voor relatief weinig mensen een belangrijk 

zingevingskader. De private levenssfeer komt dus duidelijk naar 

voren als een aparte en belangrijke context, waarin men over 

zijn bestaan gaat reflecteren. Volgens Lucfcnami is, zoals we 

gezien hebben, de privatisering van de levensbeschouwing karak

teristiek voor de moderne westerse cultuur. Is deze opvatting 

juist, dan passen de respondenten wat hun primaire zingevings

kader betreft binnen dit cultuurpatroon. 

3.4. Waarde-oriëntaties. 

Onder waarden verstaan we de criteria, die mensen hanteren om de 

belangrijkheid van allerlei zaken voor de inrichting van hun 

leven te bepalen. Deze criteria dragen deels een absoluut deels 

een relatief karakter. Absoluut zijn ze voorzover mensen bepaal

de dingen beslist willen realiseren en in het tegenovergestelde 

geval grote frustraties lijden. Absoluut zijn ze ook, inzover 

bepaalde zaken voor iemand in geen enkel opzicht van enig belang 

zijn en totaal buiten zijn horizon liggen. Meestal evenwel zijn 

waarden relatieve en comparatieve grootheden. Mensen vinden 

meerdere dingen belangrijk, maar brengen in deze belangrijkheid 

een bepaalde rangorde aan. Zo zijn er voor wie huwelijk en gezin 

boven alles gaat, terwijl werk en godsdienst op de tweede en 

derde plaats kocen. Anderen daarentegen plaatsen de arbeid of de 

bloei van hun zaak aan de top of beschouwen de religie als 
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ТаЪеІ 3.5· Hangorde (van Ъе1аа&г:|к naar o^elangrijk) en gemiddelde 
score van een aantal waarden. 

Waarden 

Eerlijk en oprecht zijn 

Vrij zijn om over je eigen leven te 
beslissen 

Rechtvaardig zijn 

Vrienden ЬеЪЪеп en houden 

Verdraagzaam zijn 

Blij en opgewekt zijn 

Ieder het zijne geven 

Kinderen hebhen en opvoeden 

Aan eigen ideeBn vorm kunnen geven 

Getrouwd zijn 

Een hrede algemene ontwikkeling hebhen 

Je schuld erkennen 

Moedig zijn en iets durven ondernemen 

Herken voor je levensonderhoud 

Je beroep uitoefenen 

Geen financiële zorgen hebben 

Hogerop komen in de maatschappij 

Je eigen leven kunnen overzien 

Altijd je plicht doen 

Kinnen doen en laten wat je wilt 

Mensen om je heen hebben 

Gelijk hebben of gelijk krijgen 

Persoonlijk lijden en verdriet 

Sterven en dood 

gemiddelde sco· 
re en ran«-
nunner 

4,65 

4,56 

4,58 

4,40 

4,38 

4,36 

4,32 

4,31 

4,24 

4,20 

4,17 

4,11 

4,05 

4,04 

4,02 

3,98 

3,94 

3,90 

3,88 

3,79 

3,68 

2,89 

2,83 

2,70 

0) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(H) 

(12) 

03) 
(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

09) 
(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

standaard
deviatie 

0,66 

0,82 

0,73 

0,92 

0,88 

0,93 

0,97 

1,03 

0,92 

1,10 

1,06 

1,05 

1,04 

1,24 

1,15 

1,11 

1,15 

1,23 

1,19 

1,30 

1,24 

1,26 

1,38 

1,46 

Tabel 3.6. Argumentatie van de aangegeven waarde-prioriteiten. 

Argumentatie 

godsdienstig-kerkelijk 

seculier 

Score 

1 

2 

3 

Percentage respondenten 

12 

13 

75 

100«? = 380 
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hoogste goed. Er zijn dus verschillende waardehiërarchieën 

mogelijk. Deze vraardehiërarchieën of evaluatieve prioriteiten

schema's spelen een grote rol bij de opbouw van de levensbe

schouwing. Zij leveren enerzijds het materiaal daarvoor en druk

ken anderzijds iets daarvan uit. Wie uit ervaring geleerd heeft 

wat het zwaarste weegt, gaat dienovereenkomstig zijn levensbe

schouwing opbouwen, en wie een bepaalde levensfilosofie heeft, 

brengt een rangorde aan in hetgeen binnen het kader daarvan meer 

en minder belangrijk is. Kortom, uit de mventansenng van de 

waardehiërarchieën of waardeoriëntaties kan men iets over zinge

ving te weten komen. 

Vooral psychologen hebben zich met het waardenonderzoek bezig 

gehouden en men poogde m het desbetreffend onderzoek te komen 

tot karakteristieken als b.v. de homo religiosus, de homo 

econoraicus en de homo technicus. In ons onderzoek hebben we ons 

beperkt tot het voorleggen van een aantal clichê's, die men zo 

m de omgangstaal hoort en de respondenten gevraagd aan te 

geven, welk belang ze aan deze zaken hechten voor de inrichting 

van hun leven (4)· Zij konden dat belang duidelijk maken op een 

schaal van 1 (zeer onbelangrijk) tot 5 (zeer belangrijk). 

In tabel 3·5· vindt men de resultaten van het een en ander. In 

deze tabel zijn de voorgelegde waarden in de volgorde van hun 

belangrijkheid voor de ondervraagden opgenomen. Daartoe zijn 

telkens het rangnummer en de gemiddelde score vermeld. 

Over het algemeen ligt de gemiddelde belangrijkheid van de 

diverse waarden nogal hoog; meer dan de helft heeft een score 

van 4 of meer en geen enkele ligt op de benedenste helft van de 

waarderingsschaal (minder dan 2.5)· Vooral een aantal — wat men 

zou kunnen noemen - burgerlijke deugden wordt als zeer belang

rijk ervaren, zoals bijv. eerlijkheid, rechtvaardigheid en 

verdraagzaamheid. De twee waarden, die te maken hebben met 

huwelijk en gezin (kinderen hebben en getrouwd zijn), worden 

eveneens nogal hoog aangeslagen. Een aantal waarden met betrek

king tot beroep en carrière (zoals hogerop komen, geen financië

le zorgen hebben, werken voor je levensonderhoud, je beroep 

uitoefenen) liggen iets lager m de waardering, maar worden toch 
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nog duidelijk als zeer belangrijk gezien. Lijden, sterven en 

dood iienslotte worden als de minst belangrijke levenservaringen 

beschouwd. 

Aan de respondenten is ook gevraagd naar de redenen, waarom ze 

de voorgelegde waarden belangrijk of onbelangrijk vinden (5). 

Men moest uit een totaal van zes de belangrijkste en op één na 

de belangrijkste reden aangeven, waarom men de vraag naar het 

gewicht van de diverse waarden op een bepaalde manier had 

beantwoord. Van deze zes redenen kan er één beschouwd worden als 

een typisch kerkelijk-godsdienstige argumentatie (omdat ze bij 

een goed christelijk leven horen) en vier als niet kerkelijk-

godsdienstige c.q. geseculariseerde argumentaties, te weten: 

- omdat ze algemeen menselijk zijn; 

- omdat ze mijn persoonlijke opvatting weergeven; 

- omdat zonder deze waarden een menselijke samenleving onmoge

lijk is; 

- omdat ze overeenkomen met mijn geweten. 

Ie reden "omdat ik ze zo van mijn ouders heb meegekregen" ligt 

door zijn meerduidigheid tussen beide bovengenoemde argumenta^ 

ties in. 

Op basis van deze gegevens is een index geconstrueerd die 

aangeeft in hoeverre men de gemaakte keuze godsdienstig-к гк -

lijk dan wel seculier beargumenteert (6). 

Uit tabel 3.6. blijkt dat slechts zeer weinigen de aangegeven 

waardepnonteiten uitdrukkelijk kerkelijk-godsdienstig beargu

menteren; het overgrote deel geeft daarvoor redenen op, die 

mets te maken hebben met kerkelijke godsdienstigheid. Er blijkt 

hier dus - in de perceptie der respondenten - in overwegende 

mate sprake te zijn van zingeving buiten de directe invloed en 

inspiratie van kerkelijk-godsdienstige kaders. 

We zijn ook hier nagegaan m hoeverre de scores der respondenten 

op de verschillende waarden bepaalde patronen vormen. Vinden, 

met andere woorden, mensen die de ene waarde belangrijk achten, 

misschien ook bepaalde andere waarden belangrijk ? Om het 

antwoord op deze vraag te vinden is een cluster—analyse uitge— 
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Tabel 3 ·7 · Scores op de v i e r waarde-oriBntaties. 

>v Score 

Vf aarde-orient at i e Ν. 

burgerlijke 
deugden 

huwelijk en 
gezin 

beroep en 
carrière 

l i j d e n en 
dood 

1 
1 

onbe
langrijk 

1 

5 

7 

36 

2 

11 

20 

34 

40 

3 

belang
r i j k 

88 

75 

59 

24 

Totaal 

100^=380 

100^-380 

100^=380 

100^380 

gemiddelde 
score 

2,86 

2,70 

2,52 

1,87 

.. _. 

Tabel 3.Θ. Geniddelde scroes op de diverse uitspraken van de 

vcrvreemdingsschaal. 

N. Soort uitspraak 

Argumentatie N. 

kerkelijk-godsdienstig 
beargumenteerde u i t 
spraken 

s e c u l i e r beargumen
teerde uitspraken 

Totaal 

i n s t i t u t i o n s ^ 
l i s t i s c h e 
uitspraken 

2,32 (7) 

2,58 (7) 

2,46 (14) 

a n t i - i n s t i t u -
tional i s t i s c h e 
uitspraken 

2,95 (7) 

2,99 (7) 

2,97 (14) 

Totaal 

2,63 (14) 

2,78 (14) 
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voerd in combinatie met een itemanalyse (7)· Als resultaat van 

deze analyse kunnen we vier clusters van waarden, respectieve

lijk vier verschillende waardeoriëntaties onderscheiden, name

lijk: 

1. Huwelijk en gezin: de mate waarin men trouwen en het opbouwen 

van een gezin beschouwt als belangrijke doeleinden in het 

leven. 

2. Burgerlijke deugden: de mate waarin men plichtsbetrachting, 

rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid en opgewekt

heid als belangrijk ervaart. 

3. Beroep en carrière: de mate waarin men het belangrijk vindt 

om vooruit te komen in de maatschappij en te werken voor zijn 

levensonderhoud. 

4· Lijden en dood: de mate waarin men verdriet, lijden, sterven 

en dood beschouwt als belangrijke levenservaringen. 

Volgens tabel 3.7· worden de burgerlijke deugden, en huwelijk en 

gezin als levensdoeleinden door de grote meerderheid zeer 

belangrijk geacht; gezien hun hoge prioriteit spelen deze 

waarden kennelijk een voorname rol bij de ordening en zingeving 

van het dagelijks leven der ondervraagde personen. Bit is -

hoewel in duidelijk mindere mate - ook het geval voor beroep en 

carrière. Lijden en dood daarentegen vormen slechts voor een 

minderheid belangrijke levenservaringen. 

3.5· Sociale kosmologieën. 

Algemene opvattingen over de aard van de sociale realiteit 

duiden we aan met de term sociale kosmologie. Dergelijke 

opvattingen maken het de mens mogelijk zich te situeren binnen 

de totaliteit van de maatschappelijke orde. Gedragingen en 

houdingen op allerlei levensgebieden worden door deze duiding 

van de sociale kosmos gekleurd en krijgen zo een voor het 

individu zinvolle ordening en legitimiteit. Zoals m hoofdstuk 1 

gezegd werd, zijn er twee hoofdrichtingen, waarin de interpreta

tie van de sociale kosmos zich beweegt, een institutionalis-

tische en een met- of anti-institutionalistische.Een sociale 

kosmologie noemen we institutionalistisch, als men de sociale 
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realiteit fundamenteel ЪезсЬои гіі als víárgegeven, als een feite

lijkheid, die om een of andere reden z6 en met anders is, 

die dus ook met veranderd kan of mag worden. Van een anti-

mstitutionalistische duiding тал de sociale kosmos is sprake, 

wanneer men de Ъestaande orde ziet als een menselijk product, 

waaraan voortdurend gesleuteld kan en moet worden. Vanuit deze 

optiek zijn veranderingen niet alleen mogelijk, maar ook nood

zakelijk. 

Qn institutionalisme en anti—institutionalisme in de Ъо еп 

uiteengezette Ъetekenls te meten, is gebruik gemaakt van een 

door J. van der Lans ontworpen -rervreemdingsschaal (8). De term 

vervreemding hebben we evenwel met overgenomen. Natuurlijk is 

de samenleving voor een groot deel een door mensen gemaakte en 

historisch gegroeide realiteit. Wie deze werkelijkheid als 

totaal voorgegeven en dus onveranderbaar kwalificeert, mag 

daarom met recht "Trervxeemd" genoemd worden. Anderzijds echter 

vertoont de sociale realiteit historische constanten en onttrekt 

zich voor een deel aan de scheppende activiteit van mensen. Wie 

daarom de werkelijkheid als m geen enkel opzicht v66rgegeven en 

dus geheel veranderbaar beschouwt, is al evenzeer als "ver

vreemd" te bestempelen. Waar de scheidslijn tussen deze twee 

uitereten ligt, is moeilijk uit te maken en voor een aanmerke

lijk deel een kwestie van waardering. Derhalve hebben we de term 

"vervreemding" laten vallen. Wat de schaal van J. van der Lans 

meet, is m feite institutionalisme en anti—institutionalisme. 

Dit betekent, dat de elementen van deze schaal voor ons doel 

zeer goed bruikbaar zijn. Zij omvat uitspraken over de volgende 

zeven onderwerpen: 

- de armoede in de wereld; 

- de gezagsverhoudingen in de samenleving; 

- kritiek op de bestaande maatschappelijke instellingen; 

- het probleem van oorlog en vrede; 

- het bewustzijn van de dood; 

- anti-kerstacties; 

- het probleem van zekerheid en onzekerheid. 

Be op deze zeven thema's betrekking hebbende uitspraken zijn op 

vier verschillende manieren geformuleerd. Ze zijn enerzijds in 



- 104-

bewDordingen uitgedrukt, die aangeven dat het nu eenmaal zo is 

en dat er weinig of niets aan gedaan kan worden, en anderzijds 

in bewoordingen die in de tegenovergestelde richting gaan. 

Vervolgens worden hiermee nog twee VOrsohillende argumentaties 

verbonden. Als reden voor de institutionalistische en anti-

institutionalistisohe fonmilering worden zowel kerkelijk-gods-

dienstige als seculiere overwegingen aangegeven. Zo zijn er dus 

over elk van de zeven genoemde thema's vier verschillende 

uitspraken: een godsdienstig en een seculier institutionalis

tische en een godsdienstig en seculier anti-institutionalis-

tische. In totaal bevat de schaal dus 28 uitspraken, waarop de 

ondervraagden konden reageren. Een voorbeeld aan de hand van het 

thema "armoede in de wereld" moge het voorgaande verduidelijken: 

- Religieus institutionalistische uitspraak: Sommige mensen 

menen, dat alle problemen hier op aarde kunnen worden opge

lost. Haar als gelovige zeg ik: de hemel komt pas later. 

— Seculier institutionalistische uitspraak: De ben van mening, 

dat er niet veel aan het probleem van de armoede te doen is. 

Misschien zijn kleine verbeteringen mogelijk, maar het pro

bleem zal altijd blijven bestaan. 

— Religieus anti—institutionalistische uitspraak: Ik vind, dat 

iemand die in het evangelie gelooft, alles moet doen wat hij 

kan om de mensheid de strijd tegen de armoede zo snel mogelijk 

te doen winnen. 

- Seculier anti-institutionalistische uitspraak: Als weten

schapsmensen en politici zich ervoor inspannen zal het moge

lijk zijn aan het probleem van de armoede in de wereld een 

einde te maken. 

label 3.Θ. bevat de gemiddelde scores der respondenten op de 

verschillende soorten uitspraken. Zij geven een eerste antwoord 

op de vraag, in hoeverre de ondervraagde personen worden 

gekenmerkt door een institutionalistische dan wel anti-institu

tionalistische visie op de sociale realiteit. Tevens blijkt 

eruit, in welke mate de respondenten in dit verband kerkelijk-

godsdienstige dan wel seculiere argumenten onderschrijven. De 

scores kunnen variëren van 1 (helemaal niet mee eens) tot 
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Tabel 3.9- Overzichtstabel: 
Gemiddelde scores per thema en soort uitspraak, 
ongeacht de argumentatie. 

ARMOEDE IN DE 
WERELD 

CEZACSVERHOU-
DINGEH 

KRITIEK OP DE 
MAATS СНАРРЕШ-
KE IBSTITUTIIS 

OORLOG EN 
VREDE 

BHroSTZIJW 
VAN DE DOOD 

АИГІ-КЕІБТ-
ACTIES 

PROBLEEM VAN 
ШІКШіШ) EH 
ONZEKERHEID 

INSTITUTIONALISTISCHE VISIE 

Armoede in de wereld is een 
blijvend en onoplosbaar 
probleem. De hemel komt 
pas later} er is nu een
maal niets aan te doen. 

2,06 

Deze mogen niet aangetast 
worden omdat het gezag door 
God is gewild; omdat 
anders het doelmatig 
functioneren van de 
maatschappij in gevaar 
komt. 

2,64 

Is niet in overeenstemming 
met de evangelische 
waarden van eerbied en 
naastenliefdej gaat ten 
koste van rust en orde 
in de samenleving. 

2,34 

Oorlog is onvermijdelijk 
vanwege behoefte aan eco
nomische macht en onder
ling wantrouwen} pas in 
de hemel zal er blyvende 
vrede zijn. 

2,81 

De gedachte aan de dood 
maakt me bang. Dus ik denk 
er niet aan, omdat het nog 
te vroeg is om me ermee 
bezig te houden} hoewel 
ik als gelovige weet, dat 
er een hiernamaals is. 

2,03 

Ze verstoren kerstmis als 
feest van vrede en gezel
ligheid; als dag waarop 
de geboorte van Christus 
wordt gevierd. 

2,77 

De mens moet het leven ne
men zoals het is; we moe
ten het in vertrouwen 
aanvaarden zoals God het 
heeft bepaald. 

2,53 

ANTI-INSTITOTIONAblSTISCHE VISIE 

Dit probleem kan opgelost worden, 
als wetenschap en politiek 
zich ervoor inspannen} als men 
de strijd tegen de armoede voert 
vanuit een evangelistische inspiratie. 

3,05 

Deze moeten veranderd worden vanuit 
pedagogische en democratische overwe
gingen} omdat ze ingaan tegen de evang&-
listische waarden van vrijheid en ver
antwoordelijkheid. 

2,64 

Is goed, omdat ook Christus optrad 
tegen verstarring} omdat daardoor de 
mensen gaan nadenken en zich 
kritisch gaan opstellen. 

2,81 

Oorlog kan overwonnen worden als 
de mensen er maar genoeg moeite 
voor doen} als de samenleving 
meer wordt ingericht volgens 
evangelische waarden. 

2,74 

Ik vind het niet erg om aan de 
dood te denken. Daardoor leer je 
aanvaarden dat het bij het leven 
hoort; de dood ie niet het einde, 
maar een overgaBg. 

2,98 

Ze zijn goed, omdat kerstmis als 
feest van vrede respectievelijk de 
geboorte van Christus onjuist is, 
zolang er nog zoveel onrecht bestaat 
in de wereld. 

2,86 

Het geconfronteerd worden met onzekerheden 
is goed, omdat het inspireert tot 
nieuwe mogelijkheden} omdat God ons de 
verantwoordelijkheid voor ons eigen leven 
heeft gegeven, mogen we niet bang zijn 
voor onzekerheid. 

3,46 
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5 (helemaal mee eens): hoe hoger de gemiddelde score is, hoe 

meer men het met de Ъе^еГГ пае uitspraken eens is. Tussen 

haakjes is weergegeven het aantal uitspraken waarover het 

betreffende gemiddelde is berekend. 

Uit tabel 3.8. blijkt, dat uitspraken, die een anti-institutio-

nalistische visie uitdrukken, in sterkere mate door de respon

denten beaamd worden dan uitspraken, die een institutionalisti-

sohe visie verwoorden (2.97 versus 2,46)· Anti-institutionalis-

me, zoals gemeten door 'deze uitepraken
t
i3 bij de ondervraagde 

personen dus sterker aanwezig dan institutionalisme. Dit geldt 

zowel voor kerkelijk-godsdienstig beargumenteerde als voor secu

lier beargumenteerde uitspraken (resp. 2,95 vs. 2,32 en 2,99 vs. 

2,58). Er is echter slechts weinig verschil tussen uitspraken 

vanuit een kerkelijk-godsdienstig en uitspraken vanuit een 

seculier referentiekader. Dit zou kunnen betekenen, dat de 

argumentatie der uitspraken weinig invloed heeft op de beant

woording ervan. Globaal genomen worden beweringen vanuit een 

kerkelijk-godsdienstig referentiekader in ongeveer dezelfde mate 

beaamd of afgewezen als beweringen vanuit een seculier referen

tiekader. Bepalend voor de manier, waarop de ondervraagde 

bevolkingsgroep zichzelf inordent in de sociale kosmos is dan 

misschien niet zozeer een specifieke argumentatie maar meer de 

inhoud van haar visie op de sociale realiteit. 

Een volgende vraag is, in hoeverre de bovengenoemde algemene 

tendens, dat anti-institutionalisme sterker aanwezig is bij de 

respondenten dan institutionalisme, gelijkelijk geldt voor de 

diverse onderwerpen, waarover in de schaal uitspraken zijn 

opgenomen. Tabel 3·9· bevat de gegevens, die nodig zijn voor de 

beantwoording van deze vraag, namelijk een inhoudelijke om

schrijving, op basis van de voorgelegde uitspraken, van wat 

bedoeld wordt met een institutionalistische en een anti-insti-

tutionalistische visie op de diverse onderwerpen, en tevens de 

gemiddelde score op de betreffende uitspraken. Ook in deze tabel 

geldt weer: hoe hoger de gemiddelde score hoe meer men het met 

de betreffende uitspraken eens is. 
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Ten aanzien van de onderwerpen armoede in de wereld (3|05 vs. 

2,Об), bewustzijn van de dood (2,98 vs. 2,03) en het probleem 

van zekerheid en onzekerheid (3,4-6 vs. 2,53) overheerst zeer 

duidelijk een antiinstitutionalistische visie. De meningen, dat 

het probleem van de armoede in de wereld opgelost kan worden, 

dat nen een confrontatie met de realiteit van de dood niet uit 

de weg noet gaan en dat onzekerheid eerder inspirerend dan 

beangstigend werkt, worden duidelijk meer onderschreven dan de 

tegenovergestelde opvattingen over deze onderwerpen. 

Bit is — hoewel minder duidelijk — ook het geval met de mening 

van de respondenten over het veranderen van de bestaande 

gezagsverhoudingen (2,84 vs. 2,64) en over kritiek ten aanzien 

van gevestigde maatschappelijke instellingen (2,81 vs. 2,34)· 

Ook hier overheerst de anti-mstitutionalistische visie, dat 

deze kritiek juist is en dat de bestaande machtsverhoudingen 

veranderd moeten worden. 

M.b.t. oorlog en vrede (2,74 vs. 2,81) en de gerechtvaardigdheid 

van anti-kerst-acties (2,86 vs. 2,77) zijn de meningen ongeveer 

gelijk verdeeld; de opvatting, dat oorlog onvennijdelijk is en 

dat anti-kerst-acties met gerechtvaardigd zijn, worden ongeveer 

even sterk onderschreven of afgewezen als de tegenovergestelde 

opinie. 

Tenslotte is op de antwoorden op de diverse uitspraken van de 

schaal een factoid-analyse uitgevoerd (9)· Ui"t de factoid-matrix 

in tabel 3.10. blijkt, dat er sprake is van twee vormen van 

sociale kosmologie, die we tegen de achtergrond van de vroeger 

gegeven begripsonschrijving kunnen aanduiden als respektievelijk 

institutionalisme en anti-mstitutionalisme. In concreto houdt 

een mstitutionalistische visie op sociale realiteit m , dat men 

zich conformeert aan de bestaande maatschappelijke situatie 

en de daarin geldende machtsverhoudingen, dat men oorlog onvei^ 

mijdelijk acht, dat men weinig voelt voor acties, die een 

gevestigd feest als kerstmis verstoren en dat men liever niet 

denkt aan de realiteit van de dood. Mensen met een anti— 
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ТаЪеІ 3.10. Orthogonaal geroteerde f a c t o m a t r i i van een aantal uitspralee 

over de duiding van de sociale r e a l i t e i t . 

Uitspraken 

Anti-kerst-acties verstoren de kerstmisviering 
als f e e s t van vrede en g e z e l l i ^ i e i d . 

Acties tegen vertrouwde maatschappelijke i n 
s t e l l i n g e n zi jn afkeurenswaardig a l s ze gaan 
ten koste van rust en orde i n de samenleving. 

Gezagsverhoudingen mogen niet aangetast worden, 
omdat het gezag door God i s gewild. 

Het hekri t iseren van de maatschappij i s n ie t in 
overeenstemming met de evangelische waarden van 
eerbied en naastenl iefde. 

Men moet het leven aanvaarden in vertrouwen, 
zoals God het heeft bepaald. 

Anti-kerst-acties verstoren kerstmis a l s dag, 
waarop de geboorte van Christus wordt gevierd. 

Oorlog i s onvermijdelijk, omdat er pas i n de 
hemel blijvende vrede zal z i jn. 

Be gedachte aan de dood maakt me bang, dus 
denk ik er nog n ie t aan, omdat het nog t e 
vroeg i s om me daarmee bezig t e houden. 

Бе gedachte aan de dood maakt me bang, hoewel 
i k a l s gelovige weet, dat er een hiernamaals 
i s . 

Anti-kerst-acties z i jn goed, omdat men op de 
geboortedag van Christus moet beseffen, dat 
er nog zoveel onrecht i s i n de wereld. 

Anti-kerst-acties z i jn goed, omdat je het 
fees t van de vrede n iet kunt vieren met 
zoveel onrecht in de wereld. 

Oorlog kan overwonnen worden a l s de samenleving 
meer wordt ingericht volgens evangelische 
waarden. 

Ik vind het n ie t erg om aan de dood herinnerd 
t e worden, omdat de dood n iet het einde i s , 
maar een overgang. 

Percentage verklaarde var iant ie 

Factor 
I 

.74 

.72 

.69 

.69 

.66 

.65 

• 57 

.53 

.47 

- .11 

- . 2 0 

.28 

.29 

30 £ • 

Factor 
I I 

- 2 7 

- . 0 7 

.02 

.10 

.14 

- . 2 5 

.02 

.18 

.20 

.76 

.76 

.62 

.32 

' 5 * . 

Commun 
l i t e i t 

.62 

• 53 

.48 

• 49 

• 45 

• 49 

.33 

.31 

.26 

• 59 

.62 

.47 

• 19 
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institutionalistische visie geloven in de mogelijkheid van een 

•blijvende wereldvrede en ze beschouwen anti-kerst-acties als een 

gerechtvaardigde poging om mensen bewust te maken van het 

bestaande onrecht in de wereld. 

Deze twee dimensies vertonen, blijkens de eveneens uitgevoerde 

scheve rotatie, nauwelijks enige samenhang (r = -.05). Ze zijn 

dus onafhankelijk van elkaar en mogen niet als eikaars spiegel

beeld beschouwd worden. Het zijn geen visies, die elkaar 

noodzakelijk perse uitsluiten; beide kunnen kennelijk bij één en 

dezelfde persoon aanwezig zijn. 

In het voorafgaande is gezegd, dat een seculiere of godsdien

stige argumentatie der uitspraken relatief weinig invloed heeft 

op de beantwoording ervan. In dezelfde richting wijst het 

resultaat van deze factoranalyse: kerkelijk-godsdienstige en 

seculier bearguiaenteerde vormen van sociale kosmologie vormen 

geen aparte dimensies en de gevonden dimensies van institutiona— 

lisme en anti-institutionalisme bevatten zowel uitspraken vanuit 

een godsdienstig als vanuit een seculier referentiekader. Ook 

hier schijnt de aard van de argumentatie weinig relevant te zijn 

voor de feitelijke inhoud van de sociale kosmologie der respon

denten. 

3.6. Patronen van niet—kerkelijke levensbeschouwing. 

In het voorgaande zijn als uitingen van niet-kerkelijke levens

beschouwing besproken de intensiteit van zingevende reflectie, 

diverse kaders van zingeving, een aantal waarde-oriëntaties 

alsmede institutionalisme en anti-institutionalisme als twee 

vormen van sociale kosmologie. 

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre deze complexen 

onderling samenhangen en of er op basis van deze samenhangen 

gesproken kan worden van êln of meer patronen van niet-kerkö-

lijke levensbeschouwing. 
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Tabel 3 .11 . Samenhangen t u s s e n de d iverse vormen van n i e t - k e r k e l i j k e 

І е епеЪеэоЬоииіпй ( tau van Kendall) 

N.B. Alleen de s i g n i f i c a n t e samenhangen z i j n i n de matr ix weergegeven. 

1. Intensiteit 
van zingeving 

2. Oorlog en na
tuurrampen 

3. Blijde gebeurtenis
sen uit de privé-
sfeer 

4. Droevige gebeurte
nissen uit de 
privé-efeer 

5. Estetische er
varingen 

6. Huwelijk en gezin 

7. Burgerlijke 
deugden 

B. Beroep en 
carrière 

9» Lijden en dood 

10. Institutionalisme 

11. Anti-institutio-
nalisme 

1 2 

.17 

3 

.20 

4 

.27 

.34 

5 

.12 

.22 

.12 

6 

.23 

.40 

.29 

.12 

7 

.16 

.28 

.26 

.11 

.31 

8 

.21 

.16 

.11 

.29 

.25 

9 

.13 

.14 

.11 

.13 

.13 

.15 

.13 

.11 

10 

.15 

.24 

.19 

.21 

.21 

11 

.10 

.19 
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Tabel 3.12. De scores der ondervraagden op de variabelen geprivatiseerde 

levensbeschouwing en conventioneel-burgerlijke waarde-oriëntatie. 

Geprivatiseerde 
levensbeschouwing 

0 (zwak) 

1 

2 

3 (sterk) 

Aantal on
dervraagden 

38 

59 

92 

191 

Conventioneel
burgerlijke 
waarde-
oriSntatie 

0 (zwak) 

1 

2 (sterk) 

Aantal on
dervraagden 

34 

136 

210 

Tabel 3.13. Geprivatiseerde levensbeschouwing, naar conventioneel

burgerlijke waarde-oriëntatie. 

\^ Conventioneel-
\^ burgerlijke 
^ч waarde-

X oriëntatie 
Gepriva- ч 
tiseerde Ie- N. 
vensbeschouwing N. 

0 (zwak) 

1 

2 

3 (sterk) 

Totaal 

Sterkte van de 
samenhang 

0 
(zwak) 

44 

29 

18 

9 

IOOJS = 

34 

1 

9 

22 

27 

42 

100$ = 
136 

2 
(sterk) 

5 

9 

23 

63 

1005? = 
210 

Totaal 

10 

16 

24 

50 

100$ = 
380 

*= .33 
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Бе onderlinge samenhangen tussen de diverse uitingen van niet-

kerkelijke levensbeschouwing zijn weergegeven in de intercorre-

latiematrix van tabel 3.11· Wat betreft mogelijke patronen van 

niet-kerkelijke levensbeschouwing zien we in deze matrix aller

eerst, dat een aantal uitingen van - wat men zou kunnen noemen -

geprivatiseerde levensbeschouwing onderling sterk samenhangen. 

Dat zijn de ζingevingskaders blijde en droevige gebeurtenissen 

in de privésfeer (onderlinge samenhang: .34) e n de waardeoriën

tatie huwelijk en gezin (samenhang met de zingevingskaders 

respectievelijk .40 en .29). Op basis van die samenhangen zijn 

deze uitingen van nietkerkelijke levensbeschouwing samengevoegd 

tot een nieuwe variabele, namelijk geprivatiseerde levensbe

schouwing (io). 

Uit tabel 3.12. blijkt, dat de helft van de ondervraagden in de 

meest uitgesproken vorm gekenmerkt wordt door deze geprivati

seerde levensbeschouwing· 

We zien in tabel 3.11., dat de waardeoriëntaties burgerlijke 

deugden en beroep en carrière (onderlinge samenhang: .25) een 

tweede patroon vormen, dat we als conventioneel-burgerlijke 

waardeoriëntatie kunnen aanduiden (11). Ook dit tweede patroon 

van niet-kerkelijke levensbeschouwing is, blijkens tabel 3.12., 

zeer frekwent aanwezig bij de onderzochte bevolking: ruim de 

helft geeft in sterke mate blijk van deze conventioneelburger-

lijke waardeoriëntatie. 

In de correlatiematrix van tabel 3.11· is reeds te zien, dat de 

twee bovengenoemde patronen van niet-kerkelijke levensbeschou

wing - hoewel inhoudelijk onderscheiden - toch een duidelijke 

samenhang vertonen. Dit blijkt eveneens uit tabel 3.13·: van de 

ondervraagden met een sterke conventioneel-burgerlijke waarde

oriëntatie geeft 63$ eveneens blijk van een sterk geprivati

seerde levensbeschouwing, terwijl dit percentage bij de ondei^ 

vraagden zónder deze waardeoriëntatie slechts 3rf> bedraagt. Deze 

samenhang duidt erop, dat we in beide gevallen te maken hebben 

met - wat men zou kunnen noemen - levensbeschouwelijke conven-

tionaliteit. Het deze term willen we iets uitdrukken van het 

cultureel-vanzelfsprekende, onbereflecteerde en tamelijk stereo

tiepe karakter van deze levensbeschouwelijke opvattingen. 
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De overige uitingen van niet-kerkelijke levensbeschouwing verto

nen - uitgaande van een minimale samenhang van .25 - niet 

voldoende samenhang om op basis daarvan verdere patronen te 

onderscheiden. 

3.7· Kerkeliлке en niet-kerkeli.ilce vormen van levensbeschouwing. 

Thans moeten we ons nog bezig houden met de vraag, in hoeverre 

verschillen in kerkelijke godsdienstigheid samengaan met ver

schillen in niet-kerkelijke levensbeschouwing. Of anders gezegd: 

zijn bepaalde uitingen van niet-kerkelijke levensbeschouwing 

typerend voor bepaalde vormen van kerkelijkheid? 

In hoofdstuk 2 werd een voorlopige typologie gebruikt als 

hulpmiddel bij de beschrijving van de gegevens over kerkelijke 

godsdienstigheid. Daarna werd op al deze gegevens een factor

analyse toegepast, waaruit twee dimensies resulteerden, namelijk 

algemeen kerkelijke godsdienstigheid en de mate van gesloten of 

open godsdienstigheid. Als in dit en de volgende hoofdstukken 

kerkelijke godsdienstigheid in samenhang met andere gegevens ter 

sprake komt, zullen we van deze twee dimensies gebruik maken. 

Zij vormen namelijk twee complexen van godsdienstigheid, waarvan 

alle afzonderlijke gegevens over kerkelijkheid deel uitmaken. Zo 

is de dimensie algemeen kerkelijke godsdienstigheid een combina

tie van allerlei vormen van participatie en van diverse subjec

tieve gevoelens van betrokkenheid bij en identificatie met kerk 

en godsdienst. De tweede dimensie is een sajnenhangend geheel van 

de diverse geloofshoudingen en de houdingen ten opzichte van 

liturgie en cultus. In tegenstelling tot de voorlopige typologie 

- die was samengesteld uit een klein aantal gegevens over 

cultische en niet—cultische participatie — worden de factor-

scores op de genoemde dimensies bepaald door de gecombineerde 

antwoorden der respondenten op álle afzonderlijke vragen over 

kerkelijke godsdienstigheid. Dat is de reden waarom in het 

vervolg - als kerkelijke godsdienstigheid ter sprake komt - van 

deze twee dimensies gebruik wordt gemaakt en niet meer van de 
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ТаЪеІ 3.14· Samenhang tussen niet-kerkel i jke levensbeschouwing en de twee 

dimensies van kerkelijke godsdienstigheid, (tau van Kendall) 

Niet-kerkeli jke 
levensheschouwing 

Geprivatiseerde 
levensbeschouwing 

Conventioneel-burgerlijke 
waarde-oriëntatie 

Oorlog en natuur
rampen 

Estet ische г а 
ringen 

Lijden en dood 

I n t e n s i t e i t van 
zingeving 

Inst i tut ional isme 

A n t i - i n s t i t u t i o -
nalisme 

Algemeen-
kerkelijke 
godsdienstigheid 

.25 

.20 

.13 

.18 

.27 

Gesloten tegenover 
open gods
dienst igheid 

.11 

.21 

- .35 

Tabel 3·15· Scoree der ondervraagden op de агіаЪеІе levensbeschouwelijk 

dogmatisme. 

Levensbes chouwe— 
lijk dogmatisme 

0 (zwak) 

1 

2 

3 

4 (sterk) 

Aantal on
dervraagden 

72 

64 

83 

82 

79 
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typologie van met—, gedistantieerd—, modaal— en kemkerkelij

ken. 

Бе samenhang tussen algemeen-kerkelijke godsdienstigheid en 

metkerkelijke vormen van levensbeschouwing kan, blijkens tabel 

3.14·, als volgt gekarakteriseerd worden: Ondervraagden, die 

intensief participeren aan en zich sterk betrokken voelen bij 

het kerkelijk leven, worden allereerst in sterkere mate geken^ 

merkt door levensbeschouwelijke conventionaliteit. Zowel gepri

vatiseerde levensbeschouwing als conventioneel-burgerlijke waar

deoriëntatie gaan duidelijk samen met een sterkere algemeen-

kerkelijke godsdienstigheid. Verder geven kerkelijk-godsdien^ 

stige repondenten frekwenter blijk van een institutionalistische 

visie op de sociale realiteit en beschouwen zij, vaker dan 

anderen, lijden en dood als belangrijke levenservaringen. 

In hoofdstuk 2 werd kerkelijke godsdienstigheid gekarakteriseerd 

als tamelijk vanzelfsprekende en traditioneel - gekleurde be

trokkenheid bij kerk en godsdienst. Deze zo genoemde "doorsnee-

godsdienstigheid" blijkt nu samen te hangen met een tweetal met 

kerkelijke vormen van conventionele levensbeschouwing, en gaat 

dus eerder gepaard met een traditioneel-vanzelfsprekende dan met 

een kntisch-reflexieve levenshouding. Er is kennelijk sprake 

van een samenhang tussen kerkelijkheid en conventionaliteit of 

zoals Ή. Stark het uitdrukt: "In our society religiousness is 

above all conventional both as a viewpoint and as a mode of 

behaviour" (12). 

De tweede dimensie van kerkelijkheid, namelijk gesloten tegen

over open godsdienstigheid, vertoont daarentegen geen signifi

cant verband met levensbeschouwelijke conventionaliteit. Wel is 

er sprake van een opvallend hoge samenhang met institutionalis-

me: mensen met een gesloten oriëntatie ten opzichte van kerk en 

godsdienst worden veel frekwenter dan ondervraagden met een open 

godsdienstige oriëntatie gekenmerkt door een institutionalisti

sche sociale kosmologie. Verder blijkt er een duidelijke samen

hang te bestaan tussen godsdienstige onBntatie en intensiteit 

van zingeving: ondervraagden met een open godsdienstige oriënta

tie denken veel vaker dan anderen na over de hen voorgelegde 
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levensbeschouwelijke kernthema's. 

Het bovengenoemde sterke verband tussen godsdienstige oriëntatie 

en mstitutionalisme wijst erop, dat een gesloten en rigide 

houding ten opzichte van de godsdienst kennelijk samengaat met 

eenzelfde houding ten opzichte van de samenleving. Aan beide 

houdingen ligt ten grondslag een grote behoefte aan zekerheid, 

overzichtelijkheid en orde, allemaal kenmerken die passen binnen 

een dogmatisch denkpatroon. Dit vormt voor ons de aanleiding om 

deze oriëntaties samen te voegen tot een nieuwe variabele (13), 

die wordt aangeduid met de term levensbeschouwelijk dogmatisme. 

Zoals tabel 3*15· laat zien kunnen de scores op deze variabele 

агійгеп van 0 (zwak) tot 4 (sterk). 

3.8. Samenvatting. 

Nadat in hoofdstuk 2 gesproken is over kerkelijke godsdienstig

heid zijn we in dit hoofdstuk nader ingegaan op een aantal 

uitingen en vormen van niet-kerkelijke levensbeschouwing. 

Daarbij kwam op de eerste plaats naar voren, dat de private 

levenssfeer voor het merendeel der respondenten een zeer belang

rijk kader vormt, waarbinnen zingeving plaats vindt en levensbe

schouwing tot stand komt. Ook vormen instituties uit deze 

levenssfeer zoals huwelijk en gezin voor hen belangrijke levens-

doeleinden. Verder bleek, dat de meerderheid der respondenten 

zijn bestaan ordent en er een zin aan geeft op basis van 

conventioneel-burgerlijke waardeoriSntaties. Wat betreft de 

sociale kosmologie tenslotte is de anti-institutionalistische 

visie op de sociale realiteit minstens zo sterk aanwezig als de 

institutionalistische visie. Overigens zijn deze beide duidingen 

van de sociale kosmos onafhankelijk van elkaar en kunnen beide -

in een bepaalde sterkteverhouding - bij een en dezelfde persoon 

aanwezig zijn. 

Op basis van de samenhang tussen de verschillende vormen van 

met-kerkelijke levensbeschouwing zijn twee globale patronen 

onderscheiden, namelijk geprivatiseerde levensbeschouwing en 

conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie. Beide patronen kun-
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nen beschouwd worden als uitingen van — wat we genoemd hebben — 

levensbeschouwelijke conventionaliteit. 

Voor zover er sprake is van samenhang tussen kerkelijke gods

dienstigheid en met-kerkelijke vormen van levensbeschouwing is 

vooral opvallend, dat algemeen-kerkelijke godsdienstigheid sa

mengaat met levensbeschouwelijke conventionaliteit, dus met 

geprivatiseerde levensbeschouwing en een conventioneel-burger

lijke waardeoriëntatie. De kerkelijk-godsdienstige onBntatie 

d.w.z. gesloten versus open godsdienstigheid blijkt vooral 

samenhang te vertonen met institutionalisme. Op basis daarvan 

hebben we een apart levensbeschouwelijk patroon onderscheiden, 

dat is aangeduid als levensbeschouwelijk dogmatigssme. 
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Moten Ъіл hoofdstuk 3» 

1. Vergelijk de vragen 7a - 7° uit de vragenlijst. 

2. Vergelijk 43 van de vragenlijst. 

3. Voor een beschrijving hiervan wordt verwezen naar bijlage 

2.12. 

4. Vergelijk 41 van de vragenlijst. 

5. Vergelijk A2 van de vragenlijst. 

6. Zie bijlage 2.13. 

7. Voor de beschrijving hiervan wordt verwezen naar bijlage 

2.14. 

8. J.N. v.d. Lans, 1970. 
Se uitspraken zijn opgenomen m Cl - C4 (oneven nummers) 
en El - E3 (even nummers) van de vragenlijst. 

9. Deze factoranalyse werd uitgevoerd volgens de hoofdassen-
methode met orthogonale en scheve rotatie. Als criterium 
voor het beëindigen van de extractie werd gebruikt: de 
verklaarde vanantie moet tenminste gelijk zijn aan de som 
van de gekwadrateerde multiple correlatiecogfficiBnten. De 
factormatnx m tabel 3.10 ie het resultaat van een tweede 
analyse, nadat op basis van een eerste analyse de uitspraken 
met de laagste communaliteit waren uitgeselecteerd. Van de 
twee gevonden dimensies zijn voor de respondenten de factor
scores berekend en deze zijn als volgt samengetrokken tot 
vier categorieën: (0-4OO), (40I-50O), (50I-6OO) en (601 of 

meer). Bij belde dimensies geven de lage factorscores een 
sterke mate van respectievelijk institutionalisme en anti-
institutionalisme aan en de hoge factorscores een geringe 
mate. 

10. Zie bijlage 2.15. 

11. Zie bijlage 2.I5. 

12. R. Stark, 19711 Ρ· 166. 

13. Zie bijlage 2.I5. 
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Hoofdstuk 4· Levensbeschouwing en sociaal-politieke oriëntatie. 

4.1. Inleiding. 

In hoofdstuk 2. is gesproken over kerkelijk gebonden levensbe

schouwing, terwijl in hoofdstuk 3. een aantal elementen en 

vormen van metkerkelijke levensbeschouwing aan de orde kwamen. 

Tevens werd de verhouding tussen deze complexen aan een nadere 

analyse onderworpen. Thans is het zaak het inzicht te verbreden 

door die complexen af te zetten tegen stellingnamen over 

aangelegenheden, die weliswaar met onmiddellijk als levensbe

schouwelijk te bestempelen zijn, maar die toch duidelijlc te 

maken hebben met de door mensen gehanteerde zingevingscomplexen. 

We hebben hierbij gekozen voor de stellingname ten aanzien van 

sociaal-politieke aangelegenheden. 

Deze stellingname kan men meten door de respondenten allerlei 

kwesties voor te leggen met betrekking tot b.v. industríele ver

houdingen, inkomensnivellering, politieke structuren en het 

systeem van de sociale voorzieningen. Uit de diverse reacties 

hierop zou men dan een algemene index kunnen construeren, die 

indicatief zou kunnen zijn voor de globale sociaal-politieke 

oriëntatie der respondenten. We hebben deze weg niet willen 

gaan, omdat de sociaal-politieke stellingnamen van mensen nogal 

eens verschillen, alnaargelang het concrete onderwerp dat aan de 

orde is. We waren m.a.w. beducht voor een "gebrek aan logica" en 

daarmee voor een mogelijke "inconsistentie" van de uitkomsten. 

Bientengevolge is een andere weg bewandeld en gepoogd op een 

meer directe wijze de globale sociaal-politieke oriëntatie te 

meten. Baarvoor hebben we aangeknoopt aan het continuum links-

rechts of progresEief-conservatief, dat in de publieke opinie 

als tamelijk vanzelfsprekend wordt gehanteerd. De bedoeling 

daarvan is te achterhalen, waar de respondenten zich op dat 

continuum blijkens hun uitspraken plaatsen of waar ze op grond 

van hun gedrag ingeordend kunnen worden. 
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Wat het gedrag betreft leek het ons relevant het leespatroon der 

respondenten vast te stellen. Kranten en weekbladen hehhen een 

bepaald "imago" en men geeft dus iets van zichzelf te kennen 

door mede te delen, dat men regelmatig Ъ. . Vrij Nederland 

leest. Hetzelfde kan gezegd worden van de politieke partijen. De 

KVP verschijnt in de publieke opinie anders dan de PPH of de 

PTOA, en wie dus aangeeft voor deze of gene partij een voorkeur 

te hebben, weet dat hij op een bepaalde plaats op het boven 

aangeduide continuum gesteld wordt. Dienovereenkomstig is ernaar 

geïnformeerd, welke kranten en weekbladen men regelmatig leest 

(l) en voor welke van de politieke partijen men een algemene 

voorkeur heeft (2). Uit de antwoorden op de betreffende vragen 

menen we tevens iets af te kunnen leiden over de mate, waarin 

men sociaal-politiek geïnteresseerd is. 

In feite worden vijf soorten gegevens in de analyse gebruikt. 

Op de eerste plaats worden als indicatie voor sociaal-politieke 

vooruitstrevendheid benut het al dan niet regelmatig lezen van 

links georiënteerde weekbladen als De Nieuwe Linie, Vrij Neder

land en De Groene, en de voorkeur voor diverse politieke 

partijen, waarbij PSP, PPR, PVDA en Ъ'бб zijn samengevoegd als 

progressieve partijen en KVP en W D als niet- of mindei^ 

progressieve partijen. Vervolgens is op basis van het leesgedrag 

van de ondervraagden een index geconstrueerd, die aangeeft of 

men provinciaal dan wel landelijk is georiënteerd op de persme

dia (3). Tenslotte zijn nog twee gegevens gebruikt om de mate 

van sociaal—politieke interesse te meten. Dat is op de eerste 

plaats de algemene leesfrekwentie d.w.z. het aantal dag— en 

weekbladen dat men regelmatig leest. Op de tweede plaats is 

hiervoor een index van politieke interesse geconstrueerd, waar

bij afgegaan werd op het al dan niet een voorkeur uitspreken 

voor een politieke partij, en het al of niet gestemd hebben bij 

de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1970 (4)· 

Alvorens we met de analyse van de gegevens beginnen, lijkt het 

niet ondienstig een kort literatuuroverzicht te geven, dat 

evenwel alleen betrekking kan hebben op het verband tussen 

kerkelijke godsdienstigheid en sociaal-politieke oriëntatie. 
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4.2. Kerkeli.ike ffodsdienstigheid en sociaal-politieke oriënta

tie: een kort literatuuroverzicht. 

Volgens Dittes (5) wijzen godsdienstpsychologische en gods-

dienstsociologische onderzoekingen in de richting van een duide

lijke samenhang tussen godsdienstigheid en sociaal-politiek 

conservatisme. Als indicaties van dit conservatisme worden in de 

diverse onderzoekingen o.a. gebruikt: de houding tegenover de 

doodstraf, tegenover sexualiteit, de toelating van China tot de 

V.N., stemgedrag, ethnocentnsme, antisemitisme en het ЬеЪЪеп 

van vooroordelen. Sommige van deze onderzoekingen suggereren 

bovendien een z.g. curviluieair verband tussen godsdienstigheid 

en conservatisme, d.w.z. zowel de mensen, die het meest als 

degenen, die het minst godsdienstig zijn, stellen zich duidelijk 

minder conservatief op dan degenen, die in kerkeli jk-gods-

dienstig opzicht een middenpositie irmemen. Zo zijn èn regelma

tige èn met-kerkgangers minder conservatief dan minder regelma

tige, incidentele kerkgangers (6). Men zou dus kunnen zeggen: 

godsdienstigheid gaat in sommige gevallen samen met conservatis

me en in andere gevallen juist met het tegendeel (7). 

Deze paradox heeft geleid tot het vermoeden, dat er sprake zou 

kunnen zijn van twee onderscheiden vormen van religiositeit, 

waarvan de ene samengaat met conservatisme en de andere met een 

meer progressieve instelling m sociaal-politiek opzicht. Zo 

spreken reeds Adorno e.a. op de volgende manier van een 

"neutralized religion": Het christendom, met name haar sociaal 

gezag en bepaalde elementen van haar inhoud, handhaaft zich en 

wordt "geconsumeerd" als een cultureel vanzelfsprekend gegeven 

zoals patriotisme of traditionele vonnen van kunst (8). Deze 

geneutraliseerde godsdienstigheid is nauwelijks in staat mensen 

te brengen tot gedragingen, dae afwijken van de cultureel 

gangbare normen en verwachtingen. Aldus gaat bij mensen, die op 

een dergelijke manier godsdienstig zijn, religiositeit samen met 

conservatisme en conventionaliteit. Mensen die in een dergelijke 

context van officieel, maar rhetorisch christendom hun gods

dienst wel serieus nemen, zijn daarentegen meer geneigd tot 

nonconform sme. 
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Ook in andere onderzoekingen -treffen we een dergelijk ondei^ 

scheid aan. Zo maakt Allport distinctie tussen een intrinsieke 

en een extrinsieke oriëntatie t.o.v. de godsdienst (9). Voor 

mensen met een intrinsieke godsdienstigheid vormt de godsdienst 

een "Leitmotiv" in het leven. Zij brengen hun waarden en normen 

zoveel mogelijk in overeenstemming met religieuze principes. Zij 

beleven hun godsdienst zo intensief, dat deze hun hele leven 

doordringt met z m , betekenis en motivatie. Mensen met een 

extrinsieke religiositeit daarentegen gebruiken de godsdienst. 

Voor hen is godsdienst nuttig als bron van troost, zekerheid, 

status en zelfrechtvaardiging. De eerste groep wordt voorname

lijk gevormd door incidentele kerkgangers en marginale kerkle

den, terwijl de tweede groep voor het merendeel bestaat uit zeer 

regelmatige kerkbezoekers, de z.g. kernleden (10). 

Zich baserend op een analyse van uitspraken van mensen over 

godsdienst maken Allen en Spilka (11) onderscheid tussen "com

mitted" en "consensual religion". De uitspraken, die getuigen 

van de eerstgenoemde vorm van godsdienstigheid, worden geken

merkt door o.a. openheid, flexibiliteit en genuanceerdheid. Voor 

deze mensen heeft de godsdienst een diepe en centrale betekenis; 

ze zijn ook emotioneel betrokken bij hun religieuze opvattingen 

en waarden. Het gaat hier m.a.w. om een open en flexibele 

oriëntatie op de godsdienst als leidend principe m het leven 

van alledag, zowel in private als in de publieke levenssfeer; 

deze oriëntatie impliceert een creatief en flexibel vasthouden 

aan bepaalde idealen. In het geval van "consensual religion" 

daarentegen getuigen de uitspraken van rigiditeit, vaagheid 

en ongenuanceeriiheid. Men vindt godsdienst weliswaar belangrijk, 

maar zonder dat men er emotioneel bij betrokken is en zonder 

dat er oonseciuenties voor het gedrag aan verbonden worden. Deze 

enge oriëntatie op de godsdienst resulteert in een conformisti

sche levenshouding, die meer geïnteresseerd is in normen over 

wat mag en niet mag, dan m het realiseren van waarden en 

idealen. De beide oriëntaties moeten gezien worden als een 

vloeiend continuum. In elke godsdienstige houding zit iets van 

beide typen, waarbij soms het ene en soms het andere type 

overheerst. 



- 123 -

Uit Ъо епсепоешае onderzoekingen blijkt, dat vooral de geneutra

liseerde, extrinsieke en "consensuele" vormen van godsdienstig

heid samengaan met sociaal-politiek conservatisme. Deze drie 

vormen ал religiositeit samenvattend zou men met Dittes (12) 

kunnen spreken van een institutionele betrokkenheid op de 

godsdienst. Volgens hem ligt zowel aan sociaalpolitiek conserva

tisme als aan institutionele betrokkenheid op de godsdienst lén 

en dezelfde gemeenschappelijke factor ten grondslag, namelijk 

een ongenuanceerd- en vanzelfsprekend-positieve houding ten 

opzichte van de bestaande sociale instituties en de maatschappe

lijke status quo. 

Rokeach (13) heeft het verband onderzocht tussen het onder

schrijven van typisch christelijk-godsdienstige waarden en soci

ale bewogenheid (social compassion) (H)· Het blijkt, dat mensen 

die deze typisch godsdienstige waarden belangrijk vinden duide

lijk minder van die bewogenheid blijk geven dan mensen, die 

deze waarden onbelangrijk vinden. Bovendien vertonen regelmatige 

kerkgangers minder sociale bewogenheid dan mensen, die niet of 

minder naar de kerk gaan. Uit dit onderzoek verschijnt dus het 

portret van de kerkelijkgodsdienstige mens, die regelmatig naar 

de kerk gaat, zeer geïnteresseerd is in zijn eigen ziel en 

zaligheid en tegelijk tamelijk onverschillig staat tegenover 

allerlei vormen van ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de 

samenleving. 

Tenslotte vermelden we nog enkele onderzoeken, waarin stemgedrag 

wordt gebruikt als indicatie van conservatisme of progressivi

teit. Op basis van onderzoekingen in o.a. Engeland, Frankrijk en 

Nederland constateren Glock en Stark (15), dat conservatisme in 

sociaalpolitiek opzicht samengaat met regelmatig kerkbezoek en 

met de deelname aan andere godsdienstig-kerkelijlce activiteiten. 

Dezelfde tendens is volgens hen ook aanwezig in Amerika, waar 

voorkeur voor de Republikeinse Partij correleert met genoemde 

kerkelijk-godsdienstige variabelen. 

Reigrotski (16) stelt met betrekking tot de situatie m Duits

land vast, dat actief-kerkelijken slechts zelden te vinden zijn 

onder de groep van mensen, die niet stemmen bij verkiezingen en 

dat ze in politiek opzicht ook beter geïnformeerd en actiever 
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blijken te zijn. Verder constateert hij een vergaande parallel 

tussen кегкЪегоек en het stemgedrag in die zin, dat het 

overgrote deel der kerkgangers stemt op de CDU en het merendeel 

der met-kerkgangers op de SPD. 

In een meer recent Duits onderzoek gaat Blankenburg (17) uit van 

de hypothese, dat het steEgedrag in Duitsland voornamelijk 

samenhangt met het sociale milieu en de mate van kerkelijke 

binding van de stemmers. Deze Ъеійе factoren blijken inderdaad 

een practisch volledige verklaring te geven van de verschillen 

in stemgedrag. Voor de katholieken geldt bovendien, dat kerke

lijke binding sterker bepalend is voor het stemgedrag dan 

sociaal-economische gelaagdheid. Dit betekent, dat actief-ker

kelijke arbeiders toch voornamelijk op de CDU stemmen en dat 

niet- of zwak-kerkelijken uit de middengroepen voor het overgro

te deel hun stem uitbrengen op de SPD. 

De Jong (l6) constateert ten aanzien van de Nederlandse situa

tie, dat van de katholieke kerkgangers 89$ op de KVP stemt en 

van de met-kerkgangers 44$· Bovendien blijkt bij de m e t -

kerkgangers het percentage, dat geen voorkeur uitspreekt voor 

een politieke partij, aanmerkelijk hoger dan bij de kerkgangers 

(35 tegenover 10$). Meer recente gegevens (I9) wijzen op een 

duidelijke deconfessionalisering in politiek opzicht. Van de 

katholieke kerkgangers stemt namelijTc in 1972 nog maar 53$ op de 

KVP en van de minder regelmatige kerkgangers zelfs nog maar 25$. 

Toch blijft er een duidelijk verband tussen kerkgang en stemge

drag. Uit hetzelfde onderzoek blijTct ook, dat kerkgangers 

zichzelf vaker als conservatief c.q. minder progressief beschou

wen dan de minder regelmatige kerkgangers. 

Op basis van deze literatuur over het verband tussen gods

dienstigheid en sociaal-politieke instelling, zou men kunnen 

zeggen, dat in het algemeen godsdienstigheid eerder samengaat 

met conservatisme dan met vooruitstrevendheid op sociaal-poli-

tiek gebied. 

Op de tweede plaats komt uit de besproken literatuur naar voren, 

dat er naast een vorm van godsdienstigheid, die samengaat met 

conservatisme, een andere vorm van religiositeit bestaat, waar-
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bij dit niet het geval is. De eerste wordt globaal gekenmerkt 

door oppervlakkigheid, rigiditeit en conventionaliteit en de 

tweede door diepe innerlijke overtuiging en een grote mate van 

flexibiliteit. 

Tenslotte wordt in de literatuur de vraag gesteld, of er sprake 

is van een algemeen levensbeschouwelijk syndroom, waarvan kerke

lijke godsdienstigheid slechts een onderdeel vormt. Het vei^ 

schijnsel religiositeit komt dan veel minder centraal te staan 

en wordt gezien als één van de vele uitingen ал een meer 

algemeen behoudende en conventionele levensinstelling. 

4.3· Sociaal-politieke oriëntatie en levensbeschouwing. 

In deze paragraaf zal worden besproken het verband tussen 

sociaal-politieke oriëntatie enerzijds en vomen van kerkelijke 

en niet-kerkelijke levensbeschouwing anderzijds. Wat de laatste 

betreft komen achtereenvolgens ter sprake: 

1. Algemeen-kerkelijke godsdienstigheid d.w.z. de algemene par

ticipatie in en betrokkenheid bij het kerkelijk leven. 

2. Geprivatiseerde levensbeschouwing. 

3. Conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie. 

Deze beide laatste patronen van niet-kerkelijke levensbe

schouwing kunnen tezamen worden beschouwd als uitingen van 

levensbeschouwelijke conventionaliteit. 

4. Levensbeschouwelijk dogmatisme. Geconstrueerd op basis van 

de samenhang tussen institutionalisme en godsdienstige oriën

tatie, duidt dit levensbeschouwelijk patroon op een rigide en 

dogmatische instelling zowel ten opzichte van de godsdienst 

als ten opzichte van de samenleving. 

5· Een aantal vormen van niet-kerkelijke levensbeschouwing, die 

niet voldoende samenhangen om tot een of meer patronen van 

levensbeschouwing samen te clusteren. Dit zijn achtereenvol

gens anti-institutionalisme, intensiteit van zingeving, de 

waardeoriëntatie lijden en dood, en de zingevingskaders 

estetische ervaringen, en oorlog en natuurrampen. 
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ТаЪеІ 4.1· Het lesen van linkse weekbladen, naar algemeen-

kerkelijke godsdienstigheid. 

Lezen van 
^ ч Л і п к в е week-

^ \ bladen 
A l g e m e e n \ 
k e r k e l i j k e ' > \ ^ 
godsdienst igheid ^ \ 

zwak 

s t e r k 

Totaa l 

S t e r k t e van 
het verband 

Neen 

83 

93 

89 

7 

Ja 

17 

7 

11 

= - .15 

Totaa l 

1005^=175 

10055=205 

100%=380 

Tabel 4.2. Voorkeur voor politieke partijen, naar algemeen 

kerkelijke godsdienstigheid. 

^ s . Voorkeur voor 
^ \ p o l i t i e k e 

^ s p a r t i j e n 
Algemeen ^ ч ^ 
k e r k e l i j k e v ' · — 
godsdiens t ighe id ^ 

zwak 

s t e r k 

Totaa l 

S t e r k t e van 
het verband 

Ni e t -
progress ieve 
p a r t i j e n 

35 

77 

52 

Progress ieve 
p a r t i j e n 

65 

33 

48 

Totaa l 

10055=118 

10055=148 

10055=266 

T = - .32 

Tabel 4.3. Oriëntatie op de persmedia, naar algemeen kerkelijke 

godsdienstigheid. 

^ 4 " · * . O r i ë n t a t i e op 
^ \ d e pers-media 

Algemeen ^ \ . 
k e r k e l i j k e — ^ 
godsdiens t ighe id ^ * " ^ ^ 

zwak 

s t e r k 

Totaal 

S t e r k t e van 
het verband 

Provinciaa l 

48 

60 

54 

Landel i jk 

52 

40 

46 

Totaal 

10055=175 

10055=205 

100%=380 

T= - . 1 2 
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Tabel 4.4. Sociaal-politieke interesse, naar algemeen kerkelijke 

godsdienstigheid (percentage, dat hlijk geeft van politieke 

interesse en van een hoge leesfrequentie). 

" " ^ ^ S o c i a a l - p o l i t i e k e 
^ 4 v v 4 i n t eres se 

Algemeen v ^ 
k e r k e l i j k e ^ \ ^ 
godsdienst igheid ^ \ ^ 

zwak (175) 

s t e r k (205) 

Totaa l (380) 

S t e r k t e van 
Het verband 

I s p o l i t i e k 
geFnteresseerd 

39 

61 

49 

T = .13 

Vertoont een 
hoge l e e s -
f recruenti e 

46 

35 

40 

τ = - . 1 1 

ТаЪеІ 4·5· Het lezen van linkse weekbladen, naar levensbeschouwelijke 

conventionaliteit. 

• ^ L e z e n van l i n k s e 
^ ^ w e e k h l a d e n 

Geprivat i—4. 
s eerde l e v e n s ^ . 
heschouwing ^ \ _ ^ 

zwak 

s t e r k 

S t e r k t e van 
het verband 

^s^Lezen van l i n k s e 
N^weekbladen 

Convent i o - N v 
neel-burger l i jk^v 
w a a r d e - o r i ë n t a t i e 4 ^ 

zwak 

s t e r k 

Totaa l 

S t e r k t e van 
het verband 

Feen 

83 

94 

τ 

Neen 

79 

97 

89 

τ 

Ja 

17 

6 

= - . 1 8 

J a 

21 

3 

11 

= - . 2 8 

Totaa l 

100^=189 

1005ί=191 

Totaa l 

100^=170 

100^=210 

100^=380 
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ТаЪеІ 4.6· Voorkeur voor politieke partijen, naar levensbeschouwelijke 

oonventionaliteit. 

Ns^ Voorkeur voor 
N. p o l i t i e k e par tyen 

Gepr iva t i seerde N. 
levensbeschouwing ^ v 

zwak 

s t e r k 

S t e r k t e van 
het verband 

N. Voorkeur voor 
N. p o l i t i e k e partijen 

Conventioneel N. 
burgerlijke waarde- N. 
o r i ë n t a t i e N ^ 

zwak 

s t e r k 

Totaal 

S t e r k t e van 
het verband 

Ili e t - p r o g r e s 
s ieve partijen 

45 

61 

Progress ieve 
p a r t i j e n 

55 

39 

Totaa l 

100^=134 

100^=132 

Τ = - . 1 6 

Ni e t - p r o g r e s 
s ieve partijen 

43 

60 

52 

RrogresBieve 
p a r t i j e n 

57 

40 

40 

Totaa l 

100JU116 

100^=150 

10С#=2бб 

τ = - . 1 7 
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ТаЪеІ 4·7· Oriëntatie op de persmedia, naar levensbeschouwelijke 

convent i onalit eit. 

^ ч O r i ë n t a t i e op 
N4 de persmedia 

Gepr iva t i seerde N. 
levensbeschovwing N. 

zwak 

s t e r k 

S t e r k t e van 
het verband 

Provinc iaa l 

46 

62 

Landel i jk 

54 
38 

Totaa l 

1005̂ =189 
100^=191 

Τ = -.16 

1 

N. O r i ë n t a t i e op 
N. de persmedia 

Conventioneel- N. 
h u r g e r l i j k e waarde- N. 
o r i ë n t a t i e N. 

zwak 

s t e r k 

Totaa l 

S t e r k t e van 
het verband 

Provinc iaa l 

43 

63 

54 

Landel i jk 

57 

37 

46 

Totaa l 

10C$=170 

100%=210 

100^=380 

Τ = -.20 
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De gegevens over de samenhang "tussen algemeen-kerkelijke gods

dienstigheid en sociaal-politieke oriëntatie staan m de taЪel-

len 4.1. t/m 4·4· 

Uit de tabellen 4.1. en 4·2. blijkt, dat degenen, die niet of 

slechts zwak betrokken zijn bij het kerkelijk leven, in sooiaal-

politiek opzicht vooruitstrevender zijn dan hun tegenhangers: 

eerstgenoemden lezen frekwenter links-geöriSnteerde weekbladen 

en hebben een grotere voorkeur voor de progressieve politieke 

partijen. 

Tabel 4.3· laat een geringe samenhang zien tussen kerkelijkheid 

en de oriëntatie op de persmedia. Kerkelijke respondenten 

vertonen iets vaker een provinciale en iets minder vaak een 

landelijke oriëntatie. 

Tenslotte is er blijkens tabel 4.4· ook slechts een zwak en 

niet-coneistent verband tussen algemeenr-kerkelijke godsdienstig

heid en sociaal-politieke interesse. We constateren namelijk bij 

degenen, die het meest intensief betrokken zijn bij het kerke

lijk leven, enerzijds een iets grotere politieke interesse, en 

anderzijds een iets geringere leesfrekWentie. 

Qf en in welke richting de sociaal politieke oriëntatie der 

ondervraagden samenhang vertoont met levensbeschouwelijke con-

ventionaliteit kunnen we lezen in de tabellen 4.5· t/m 4.9. 

Blijkens tabel 4.5« en 4·6· gaat levensbeschouwelijke conventio-

naliteit eerder samen met sociaal—politieke behoudendheid dan 

met vooruitstrevendheid in dit opzicht. Ondervraagden, die blijk 

geven van een uitgesproken geprivatiseerde levensbeschouwing 

respectievelijk een sterke conventioneel-burgerlijke waarde

oriëntatie, lezen nauwelijks linkse weekbladen (respectievelijk 

6$ en 395)t terwijl van hun tegenhangers respectievelijk 17$ en 

21j£ regelmatig linkse weekbladen leest. Bovendien vertonen zij 

een geringere voorkeur voor de progressieve politieke partijen. 

Levensbeschouwelijke conventionaliteit gaat - behalve met soci-

aal-politieke behoudendheid- ook eerder samen met een provincia

le dan met een landelijke oriëntatie op de persmedia (zie tabel 

4.7.)· 
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ТаЪеІ 4 · 8 · S o c i a a l - p o l i t i e k e i n t e r e s s e , naar І е епзЪезсЬоииеІіjke 

o o n v e n t i o n a l i t e i t (percentage, dat t i l i j k geeft van p o l i t i e k e 

i n t e r e s s e en van een hoge l e e s f r e q u e n t i e ) . 

N^ S o c i a a l - p o l i -
N^ t i e k e i n t e r e s s e 

Gepr iva t i seerde N. 
levensheschouwing N^ 

zwak (189) 

s t e r k (191) 

S t e r k t e van 
het verband 

N. S o c i a a l - p o l i -
N^ t i e k e i n t e r e s s e 

Convent i o - >ч 
nee l burger- N. 
lijke w a a r d e - o r i ë n t a t i e N. 

zwak (170) 

s t e r k (210) 

t o t a a l (380) 

S t e r k t e van 
het verband 

I B p o l i t i e k 
ge ïn t e re s see rd 

50 

48 

I s p o l i t i e k 
getnteresBeerd 

50 

48 

49 

Vertoont een 
hoge l e e s -
fre<iuentie 

46 

34 

τ = - . 1 3 

Vertoont een 
hoge l e e s -
f r e q u e n t i e 

51 

31 

40 

τ . -. го 
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Tabel 4.9. Het lezen van linkse weekbladen, naar levensbeschouwelijk 

dogmatisme. 

Ny Lezen van l i n k s e 
N< weekbladen 

Levensbeschou- N. 
weiijk dogmatisme \ 

zwak 

s t e r k 

Totaal 

S t e r k t e van 
het verband 

Neen 

81 

99 

89 

Ja 

19 

1 

11 

Totaa l 

100^=219 

100%=161 

100^380 

τ = - . 2 9 

ТаЪеІ 4·10. Voorkeur voor politieke partijen, naar levensbeschouwelijk 

dogmatisme. 

Nv Voorkeur voor 
\ p o l i t i e k e 

^ v partijen 

Levensbeschou— >ч 
welijk dogmatisme ^ ^ 

zwak 

s t e r k 

Totaa l 

S t e r k t e van 
het verband 

Ni e t -
progressieve 
p a r t i j e n 

41 

74 

52 

Progress ieve 
p a r t i j e n 

59 

26 

48 

Totaal 

100^174 

100^=95 

100%=266 

τ = - . 3 1 
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Tábel 4.11. Oriëntatie op de persmedia, naar levensbeschouwelijk 

dogmatisme. 

\ O r i ë n t a t i e op 
>v de persmedia. 

Levensbes ehou- N. 
weiijk dogmatisme \ 

zwak 

s t e r k 

Totaal 

S t e r k t e van 
het verband 

Provinc iaa l 

42 

70 

54 

Landel i jk 

58 

30 

46 

Totaal 

100^=219 

1005&=161 

100^=380 

τ = - . 2 8 

ТаЪеІ 4·12. Sociaal-politieke interesse, naar levensbeschouwelijk 

dogmatisme (percentage, dat blijk geeft van politieke interesse 

en van een hoge leesfrequentie). 

N. S o c i a a l - p o l i -
N. t i e k e i n t e r e s e 

Levensbes chou— N. 
weiijk dogmatisme \ 

zwak (219) 

s t e r k (161) 

Totaa l (380) 

S t e r k t e van 
het verband 

I s p o l i t i e k 
geor iën tee rd 

57 

38 

49 

τ = - . 1 8 

Vertoont een 
hoge l e e s f r e q u e n t i e 

52 

24 

40 

Τ = - . 2 8 
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Terwijl van de mensen met een uitgesproken geprivatiseerde 

levensbeschouwing en een sterke conventioneel-burgerlijke waar

deoriëntatie respectievelijk 62$ en 63$ een provinciale oriënta

tie op de persmedia vertoont, is dit bij de ondervraagden, die 

slechts in geringe mate blijk geven van deze conventionele 

levensbeschouwelijke opvattingen, respectievelijk 46% en 43$. 

Over het verband tussen sociaal-politieke interesse en conven

tionele levensbeschouwing laat tabel 4-8. zien, dat zowel 

een geprivatiseerde levensbeschouwing als een conventioneel—bur

gerlijke waardenoriëntatie samengaat met een relatief geringe 

leesfrekwentie. De verschillen in politieke interesse zijn 

daarentegen niet significant. 

Het volgende levensbeschouwelijke patroon, dat in zijn relatie 

met sociaal-politieke oriëntatie besproken wordt, is levensbe

schouwelijk dogmatisme. De gegevens hierover staan in de tabel

len 4.9. t/m 4.12. 

Zoals blijkt uit de tabellen 4·9- en 4·10· zijn de ondervraag

den, die in uitgesproken vorm blijk geven van een dogmatische 

levensbeschouwelijke instelling, in sociaal-politiek opzicht 

behoudender dan hun tegenhangers. Zij lezen op de eerste plaats' 

nauwelijks linkse weekbladen, terwijl van de ondervraagden met 

een zwak levensbeschouwelijk dogmatisme 19$ regelmatig linkse 

weekbladen leest. Verder hebben ze een duidelijk geringere 

voorkeur voor de progressieve partijen. 

Blijkens tabel 4·11· gaat levensbeschouwelijk dognatisme ook 

zeer duidelijk samen met een provinciale oriëntatie op de 

persmedia. Van de mensen, bij wie deze levensbeschouwelijke 

instelling in uitgesproken vorm asimezig is, geeft 70$ blijk van 

een рго ілсіаіе oriëntatie. Van de ondervraagden, bij wie dit 

levensbeschouwelijke dogmatisme niet of nauwelijks aanwezig is, 

vertoont daarentegen slechts 42$ een dergelijke provinciale 

oriëntatie op de persmedia. 

Sociaal-politieke interesse tenslotte vertoont ook een sterk 

verband met levensbeschouwelijk dogmatisme (zie tabel 4-12.). 

Zowel een geringe politieke interesse als ook een lage leesfre-
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ТаЪеІ 4·13. Het verband tussen enkele vormen ал niet-kerkelijke levensbe

schouwing en sociaal-politieke oriëntat ie (tau van Kendall). 

N.B. In de tabel staan alleen maar de significante samenhangen 

vermeld. 

^\Vòrmen van niet-kerke-
^Xlijke levensbe-

^v^chouwing 

Sociaal-poli- ». 
tieke oriëntatie ^ ^ 

lezen van linkse 
weekbladen 

voorkeur voor poli
tieke partijen 

provinciale versus 
landelijke orienta^ 
tie op de persmedia 

algemene leea-
frequentie 

politieke interesse 

Anti-
institu-
tionalisme 

Τ . .14 

τ = .16 

Inten
siteit 
van zin
geving 

τ = .12 

τ= .12 

Lijden 

en 
dood 

Oorlog 
en na*-
tuur-
rampen 

Este-
tische er
varingen 



- 136 -

kwentie is het typische kenmerk van mensen, die m sterke mate 

blijk geven van een dogmatische levensinstelling. Van deze groep 

is slechts 38t% politiek geïnteresseerd en vertoont slechts 24$ 

een hoge leesfrekwentie tegenover respectievelijk 57$ en 52$ van 

degenen, tiij wie dit levensoeschouwelijk dogmatisme slechts in 

geringe mate aanwezig is. 

In tahel 4·13- staan de significante samenhangen tussen sociaal-

politieke oriëntatie en een aantal vormen van met-kerkelijke 

levensheschouwing, die - vanwege een te geringe samenhang - m e t 

tot een van de hovenstaande patronen van levensbeschouwing 

behoren en ook onderling m e t tot een apart patroon samenclus-

teren. Zoals de tabel laat zien is er nauwelijks sprake van enig 

verband met sociaal-politieke oriëntatie. Slechts anti-mstitu-

tionalisme vertoont enige samenhang met sociaal—politieke voor

uitstrevendheid d.w.z. mensen met een anti—institutionalistische 

visie op de sociale realiteit lezen frekwenter linkse weekbladen 

en hebben een sterkere voorkeur voor de progressieve politieke 

partijen dan hun tegenhangers. Tenslotte is er nog een zwak 

verband tussen intensiteit van zingeving en leesgedrag in die 

zin, dat mensen, die frekwenter nadenken over levensbeschouwe

lijke kernthema's, iets meer landelijk georiënteerd zijn op de 

persmedia en tevens blijk geven van een hogere leesfrekwentie. 

4.4· Samenvatting. 

Ten aanzien van de samenhang tussen diverse vormen van kerke

lijke en niet—kerkelijke levensbeschouwing enerzijds en sociaal— 

politieke oriëntatie anderzijds is allereerst geconstateerd, dat 

algemeeu-kerkelijke godsdienstigheid eerder samengaat met soci

aal-politieke behoudendheid dan met vooruitstrevendheid in dit 

opzicht. Deze tendens kwam ook naar voren uit de in 4·2. 

besproken literatuur. Overigens zijn de samenhangen van algemeen 

kerkelijke godsdienstigheid met de sociaal-politieke oriëntatie 

over het algemeen m e t erg sterk. Bleek in hoofdstuk 2 Luck-

mann's bewering, dat traditionele godsdienstigheid in de moderne 

samenleving een maatschappelijk randverschijnsel is geworden, 
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wat al te generaliserend, hier schijnt zijn tweede these over 

het zogenaajnde rhetorische karakter van kerkelijke godsdienstig

heid enige bevestiging te vinden in onze onderzoeksresultaten: 

de kerkelijke betrokkenheid van het merendeel van de onderzochte 

bevolkingsgroep blijkt relatief weinig relevantie te hebben voor 

het leven van alledag. We komen hier in het laatste hoofdstuk 

nog op terug. 

Evenals algemeen kerkelijke godsdienstigheid blijken ook een 

conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie en geprivatiseerde 

levensbeschouwing eerder samen te gaan met sociaal-politieke 

behoudendheid, met een provinciale oriëntatie op de persmedia en 

met een lagere leesfrekwentie dan met het tegendeel. 

Nadat in hoofdstuk 2 kerkelijke godsdienstigheid werd gekarakte

riseerd als tamelijk traditionele "doorsnee-godsdienstigheid" en 

in hoofdstuk 3 de positieve correlatie ervan met levensbeschoib-

welijke conventionaliteit werd aangestipt, constateren we hier, 

dat de, weliswaar zwakke, samenhang van godsdienstigheid met 

sociaal-politieke oriëntatie ^parallel loopt aan de samenhang 

tussen twee niet-kerkelijke vormen van levensbeschouwelijke 

conventionaliteit en sociaal-politieke oriëntatie. Sit zou erop 

kunnen wijzen, dat hier sprake is van een meer algemene 

conventionele levensinstelling, die zich op allerlei manieren 

uit, o.a. in de vorm van geprivatiseerde levensbeschouwing, van 

een conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie en ook in de vorm 

van betrokkenheid bij het kerkelijk leven. Dit zou overigens 

betekenen, dat kerkelijkheid - binnen de totale levensbeschou

wing der ondervraagden - minder centraal staat en dat de 

nadruk veel meer gelegd moet worden op algemene conventionali

teit. Deze vaststelling komt overeen met de suggestie, die naar 

voren kwam uit de in 4.2. besproken literatuur, namelijk dat 

traditionele godsdienstigheid beschouwd moet worden als Êèn van 

de vele uitingen van een meer algemene conventionele levensin

stelling. 
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Levensbeschouwelijk dogmatisme blijkt de ceest duidelijke en 

uitgesproken samenhang te vertonen met sociaal-politieke opvat

tingen. Ondervraagden met deze dogmatische houding ten opzichte 

van godsdienst en samenleving, lezen niet of nauwelijks linkse 

weekbladen, hebben een zeer geringe voorkeur voor de progressie

ve politieke partijen en vertonen een uitgesproken provinciale 

oriëntatie op de persmedia gecombineerd met een lage leesfre-

kwentie en een geringe politieke interesse. 

Zoals gezegd is levensbeschouwelijk dogmatisme een combinatie 

van institutionalisme en een gesloten godsdienstige oriëntatie 

in die z m , dat een rigide oriëntatie op de godsdienst voor een 

groot deel samengaat met eenzelfde houding ten opzichte van de 

samenleving. Voorzover dus levensbeschouwelijk dogmatisme een 

gesloten godsdienstige oriëntatie impliceert zien we hier, dat 

vooral de oriëntatie ten opzichte van de godsdienst en in veel 

mindere mate algemeen kerkelijke betrokkenheid samenhang vei^ 

toont met sociaal-politieke opvattingen. Dit komt overeen met 

hetgeen naar voren kwam uit de in par. 4.2. besproken litera

tuur, namelijk dat vooral vormen van godsdienstigheid, die 

gekenmerkt worden door rigiditeit, samengaan met sociaal-poli-

tieke behoudendheid. Belangrijker is echter de constatering, dat 

- evenals algemeen kerkelijke godsdienstigheid ingebed lijkt in 

een conventionele levensinstelling — het verband tussen gods

dienstige oriëntatie en sociaal-politieke opvattingen geplaatst 

kan worden binnen de contekst van een algemener dogmatisch 

denkpatroon. Het lijkt er m.a.w. op, dat m e t zozeer vanuit het 

specifiek kerkelijk-godsdienstige, maar meer vanuit het dogia— 

tische karakter van deze oriëntatie de betreffende verbanden met 

de sociaal-politieke opvattingen verklaard kunnen worden. Ook 

hier lijkt het er dus op, dat kerkelijke godsdienstigheid, in de 

vorm van godsdienstige oriëntatie, minder centraal staat en dat 

de nadruk veel meer ligt op het verschijnsel levensbeschouwelijk 

dogmatisme. 

Tenslotte is in dit hoofdstuk nog naar voren gekomen, dat de 

vormen van met-kerkelijke levensbeschouwing, die niet samen-

clusteren tot een levensbeschouwelijk patroon, ook nauwelijks 
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enig verband vertonen met sociaal-politieke opvattingen. Tegen 

de achtergrond van het feit, dat we geprivatiseerde levensbe

schouwing en conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie beschou

wen als uitingen van levensbeschouwelijke conventionaliteit, 

zouden een aantal van de hier bedoelde vormen kunnen wijzen op 

minder conventionele levensbeschouwelijke opvattingen. Zo zou 

men kunnen zeggen, dat mensen, voor wie estetische ervaringen 

een belangrijk zingevingskader vormen, die lijden, dood en 

sterven als belangrijke levenservaringen beschouwen en die zeer 

frekwent nadenken over levensbeschouwelijke kernthema's, blijk 

geven van een levenshouding, die minder stereotiep en vanzelf

sprekend lijkt en getuigt van een meer bewuste levensbeschouwe

lijke reflectie. Voorzover dit het geval is, komen deze minder 

conventionele opvattingen echter zo weinig geprononceerd naar 

voren, dat ze fen met samenclusteren tot een apart patroon δη 

nauwelijks enig verband vertonen met sociaal-politieke opvattin

gen. 
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Noten Ъіл hoofdstuk 4· 

1. Zie vraag 30 uit de vragenlijst. 

2. Zie vraag 32 uit de vragenlijst. 

3. Zie bijlage 2.16. 

4. Zie tiijlage 2.16. 

5. J .E. Bi t tes , 1969 (1). 

6. Tir zijn ook onderzoekingen, waaruit mets blijkt van een 
curvilmeair verband tussen godsdienstigheid en conservatis
me, zie o.a. M. Rokeach (1969)1 K.W. Eckhard (1970) en C E . 
Tygart (1971). 

7. Zie ook G.H. Allport en J.M. Ross (I967)· 

8. T.W. Adorno e.a., 1950, p. 728-738. De letterlijke tekst 
luidt: "The shell of christian doctrine, above all its 
social authority and also a number of more or less isolated 
elements of its content, is preserved and "consumed" in a 
haphazard way as a "cultural good" like patriotism and 
traditional art". 

9. O.W. Allport, 1966 en G.W. Allport en J.M. Ross, I967. 
Voor uitvoerige beschouwingen en commentaren over dit be
grippenpaar zij verwezen naar de Journal for the Scientific 
Study of Religion, 10 (l97l), 3. 

10. G.W. Allport, 1966, p. 454. 

11. R.G. Allen en B. Spilka, I967. 
Zie ook: В. Spilka en P.H. Herme, 1971. 

12. J.E.Dittes, 1969 (l), p. 633. 

13. M. Rokeach, 1969· In zijn onderzoek heeft Rokeach eerst em
pirisch vastgesteld, welke waarden als typisch godsdienstig— 
christelijk beschouwd kunnen worden. Hij deed dit door de 
verschillen in waardeprionteiten tussen godsdienstige en 
met-godsdienstige mensen te onderzoeken. 

14. Gorsuch (1970) zegt in een commentaar op het onderzoek van 
Rokeach, dat het m feite gaat over "progressieve" sociale 
bewogenheid en dat dus toch de dimensie progressiviteit-con-
servatiáme m het geding is. 

15. Ch.Y. Glock en R. Stark, I965. 

16. E. Reigrotzki, 1956. 

17. E. Blankenburg, 1967· 
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18. J.J. de Jong, 1956. 

19. L.P.J, de Bruyn en J.H.Poppen, 1973· 
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Hoofdstuk: 5. Levensbeschouwing en s o c i a l e achtergrondkerjnerken. 

5 . 1 . I n l e i d i n g . 

Sinds de dagen van Max Weber is het in het godsdienstsociolo-

gisch onderzoek de gewoonte religiositeit, de variaties daarin 

en de onderscheiden aspecten daarvan in verband te brengen met 

allerlei sociale kenmerken. Бе bedoeling daarvan is tweevoudig. 

Enerzijds kan men daardoor de genoemde verschijnselen in het 

geheel van een onderzochte groep préciser localiseren. Deze 

intentie is van descriptieve aard. Anderzijds hoopt men door het 

vinden van significante samenhangen aanwijzingen te vinden voor 

de richting, waarin men de betreffende verschijnselen kan 

duiden. Deze intentie is van verklarende aard. Dezelfde redenen 

waren voor ons aanleiding om de respondenten te bevragen omtrent 

een aantal sociale kenmerken als geslacht, leeftijd, beroep, 

opleidingsniveau en inkomen. Alvorens de onderzoeksresultaten 

hieromtrent te presenteren is het dienstig een kort overzicht te 

geven van hetgeen in de literatuur over het verband tussen 

kerkelijke godsdienstigheid en sociale kenmerken gezegd wordt. 

Uiteraard hebben we ons hierbij de nodige beperkingen opgelegd: 

we doen slechts een greep uit de literatuur van de late 

vijftiger en de zestiger jaren. 

Beginnen we met een al wat ouder onderzoek van R. Koster over 

wat hij noemt de "Kirchentreuen" (i). Deze zijn volgens zijn ge

gevens vooral te vinden onder vrouwen, ouderen, weduwen en 

lagere employees. Daarentegenover valt in het bijzonder de 

kerkelijke distantie der arbeiders op. De auteur poogt dit 

fenomeen te duiden via de aan- of afwezigheid van bepaalde 

sociale behoeften, die het ontstaan en de continuering van 

kerkelijke gebondenheid bevorderen dan wel belemmeren. In dit 

verband noemt hij de behoefte aan zelfbevestiging, die de 

eerstgenoemde sociale categorieën tot intensieve kerkelijke 

participatie beweegt. Waar die behoefte namelijk niet volgens de 

normen van de moderne samenleving bevredigd wordt, tracht men 

langs een andere weg zijn doel te bereiken: men grijpt naar de 
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alternatieve standaarden, die het kerkelijk milieu heeft aan te 

bieden. Koster opereert dus met een soort behoeftentheone. 

In een recenter Duits onderzoek (2) stelt Schmidtchen, dat 

informatie over de positie van mensen binnen de sociale struc

tuur ons weliswaar veel kan leren over hun gedragingen, houdin

gen en behoeften, maar dat slechts het m combinatie daarmee 

analyseren van bevmstzijnsstmkturen ons in staat stelt tot 

adekwate verklaringen (3). Daarom hanteert hij •(roor de verkla

ring van de grote verschillen in kerkelijke gebondenheid bij 

Duitse katholieken en protestanten de zogenaamde theorie van de 

affectief-cognitieve consistentie (4)· Houdingen hebben volgens 

deze theorie een cognitieve en affectieve dimensie, die in een 

dynamische verhouding staan tot elkaar, d.w.z. hoe groter de 

ervaren instrumentaliteit van een persoon of object is (de 

cognitieve dimensie) des te positiever is de houding ertegen

over (de affectieve dimensie)· Het betrekking tot de maatschap

pelijke instrumentaliteit van de kerk stelt hij daarom de vraag, 

in welke mate zij - in de perceptie der ondervraagden - de 

realisering van voor hen belangrijke waarden bevordert of m de 

weg staat. De maatschappelijke instrumentaliteit van de kerk 

wordt aldus gemeten via de congruentie tussen het waardensysteem 

van de ondervraagden en het door hen gepercipi'êerde waardensys

teem van de kerk. Zijn hypothese is, dat de houding ten opzichte 

van de kerk positiever is en de kerkelijke participatie inten

siever, naarmate de congruentie tussen de twee genoemde waarden

systemen groter is. Deze hypothese wordt door de onderzoeksre

sultaten m ruime mate bevestigd. Maar tevens blijkt - evenals 

uit het onderzoek van Koster - dat de kerkelijke betrokkenheid 

van b.v. vrouwen, ouderen en mensen met een laag opleidingsni

veau relatief sterk is. Qndat mensen met deze sociale kenmerken 

tevens gekenmerkt worden door een subjectief ervaren grote 

congruentie tussen hun eigen tìn het kerkelijk waardensysteem, 

wordt dit verschijnsel in feite verklaard door de grotere 

maatschappelijke instrumentaliteit van kerk en godsdienst voor 

deze sociale categoneBn (5)· 
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In Frankrijk werd vooral het mimtieuze onderzoek van E. Pin 

Ъекепй (6). Hij stelde een zeer hoge correlatie vast tussen 

kerkelijke participatie en sociale status, waarbij vooral het 

verschil tussen de arbeidende klasse en de burgerlijke midden

stand in het centrum van de belangstelling staat. Ter verklaring 

van deze correlaties hanteert ook Pin een behoeften-theorie. Het 

succes van geïnstitutionaliseerde religies hangt volgens hem 

voor een groot deel af van de mate, waarin deze corresponderen 

met en tegemoetkomen aan de specifieke en cultureel bepaalde 

behoeften van de mensen, tot wie ze zich richten (7)· Nu bestaat 

er in Frankrijk een duidelijke discrepantie tussen de cultuur 

van de arbeiders en de katholieke kerk. De kerk spreekt een voor 

de arbeiders vreemde taal en komt in geen enkel opzicht tegemoet 

aan hun religieuze behoeften. Dit komt omdat de kerk de taal 

spreekt van de gecultiveerde burger en zich op diens religieuze 

behoeften oriënteert. Haar waardeprionteiten komen overeen met 

die van de burger en staan haaks op die van de arbeidende klasse 

(8). Voorzover desondanks een minderheid van de arbeiders in het 

kerkelijk-godsdienstig leven participeert, corstateert hij twee 

duidelijk onderscheiden vormen van religiositeit, namelijk de 

bourgeois—religiositeit, die gekenmerkt wordt door individualis

me en een specifieke oriëntatie op het persoonlijk heil en de 

arbeiders-religiositeit, die collectivistisch, binnenwereldlijk 

en spontaan is (9)· 

Andere auteurs, zoals b.v. 0. Schreuder (10), gaan meer gene

tisch te werk. Men verklaart dan de distantie van de lagere 

strata uit de historische breuk tussen de burgerlijke kerk en de 

arbeiders, welke verwijdering via socialisering wordt gecontinu

eerd, zonder dat men hier specifiek aan gefrustreerde behoeften 

hoeft te denken. Ook wordt het verschijnsel van vroegere massale 

migraties naar voren gebracht: de non-partioipanten zijn die 

categorieën, die zich van het oude agrarische milieu moesten 

verwijderen en aansluiting vonden m een nieuwe urbane en 

industriële omgeving, waarin kerkelijke godsdienstigheid eenvou

dig geen norm meer was. Ook hier wordt het nieuwe gedragspatroon 

via socialisering doorgegeven, zodat men geen bijzondere verkla^ 

ring hoeft te zoeken in met-vervulde behoeften. 
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Luckmann (il) vat de resultaten van vele onderzoekingen over dit 

onderwerp als volgt samen: vooral kinderen, met-werkende vrou

wen, bejaarden, plattelandsbevgoners en oude middenstanders wor

den gekenmerkt door een intensieve kerkelijke participatie. Dit 

zijn de sociale categorieën, die met als de dragers van de 

moderne maatschappij beschouwd kunnen worden. Kerkelijke religi

ositeit is in onze west-europese samenleving een randverschijn

sel geworden. Dit moet men echter met verklaren met functiona

listische behoeftentheoneën. Het fenomeen duidt er veeleer op, 

dat er een nieuwe historische fase van zingeving is aangebroken. 

In onze pluralistische maatschappij is een eind gekomen aan de 

monopoliepositie van de geïnstitutionaliseerde religie, die 

plaats moet maken vopr een niet-mstitutionele, individualisti

sche en seculiere vorm van levensbeschouwing, de zogenaamde 

"invisible religion". 

Gaan we nu over naar de Verenigde Staten, dan stoten we 

allereerst op de studie van Glock e.a. (12). Volgens deze 

auteurs zijn er een aantal sociale achtergrondkenmerken, die als 

het ware predisponeren tot intensieve kerkelijk-godsdienstige 

participatie. Deze zijn achtereenvolgens: vrouwelijk geslacht, 

ongehuwde staat, kinderloosheid, hogere leeftijd en het behoren 

tot de lagere sociale klassen. Dit zijn de kenmerken, die m de 

moderne samenleving het laagst gewaardeerd worden. Daarom be

schouwen zij deze achtergrondkenmerken als "motiverende" facto

ren tot kerkelijk-godsdienstige participatie: voor mensen met 

deze kenmerken d.w.z. sociaal gedepnveerden, vormt deze parti

cipatie een soort alternatieve mogelijkheid van behoeften-be

vrediging en is de kerk een bron van troost in hun sociaal 

gedepriveerd zijn. Christopher e.a. (13) constateren dezelfde 

relatie tussen kerkelijke godsdienstigheid enerzijds en ge

slacht, leeftijd en opleidingsniveau anderzijds, en ook zij 

interpreteren dit verband in termen van sociale deprivatie. 

In strijd met de hypothese, dat sociale deprivatie, geïndiceerd 

via de kenmerken geslacht, leeftijd, beroep, inkomen en oplei

dingsniveau, mensen motiveert tot kerkelijk-godsdienstige parti

cipatie, is het feit, dat blijkens andere Amerikaanse onderà 

zoeksgegevens, juist de laagste sociale klassen het minst 
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kerkelijk geïnvolveerd zijn. Glock en Stark (14) wijzen op deze 

moeilijkheid en opperen de mogelijkheid, dat deze inconsistentie 

misschien verklaard kan worden door de omstandigheid dat in de 

meeste onderzoekingen godsdienstigneid alleen maar gemeten wordt 

met toehulp van cultischi-ntuele participatielvOornanelijk kerk

gang. Zij gaan daarbij met name in op de studies van Demerath 

(15) en Fukuyama (16), die beide godsdienstigheid opvatten als 

meerdimensioneel. 

Fukuyama onderscheidt vier dimensies van religiositeit, nanelijk 

de cultische, de cognitieve, de geloofs- en de vroomheidsdimen-

sie (IT)· Hij onderzoekt het verband tussen deze vier duoensies 

en o.a. opleidingsniveau resp. het behoren tot een bepaalde 

sociaalecononusche klasse. Zijn conclusie is, dat mensen uit de 

hoogste sociale lagen en met een hoog opleidingbniveau geken

merkt worden door een relatief sterke cultische en cognitieve 

oriëntatie op de godsdierst; daarentegen treden bij mensen met 

een laag opleidingsniveau en uit de laagste sociale klassen de 

geloofs- en vroomheidsdimensie sterk op de voorgrond. In een 

latere studie (l8) komt Fukuyama tot ongeveer dezelfde bevindin

gen: mensen in een gepnviligeerde sociale positie blijken 

vooral gekenmerkt te worden door organisatorische kerkelijke 

participatie; mensen daarentegen in relatief gedepriveerde posi

ties geven vooral blijk van een sterk geloof in traditionele 

leerstellingen en van een intensieve devotionele praxis. 

Uitgaande van het onderscheid tussen sectansche en kerkelijk-

geonënteerde godsdienstigheid komt ook Demerath (19) tot de 

conclusie, dat er sprake is van selectieve kerkelijk-godsdien-

stige participatie op basis van klassepositie. Het godsdienstige 

gedrags- en attitudepatroon van de lagere sociale klassen is 

primair sectansch en dat van de hogere sociale klassen prunair 

kerkelijk van karakter. Volgens zijn zeggen is het dus zo "that 

social classes and status groups are more different in kind of 

religious involvement than in degree". (20) 

Glock en Stark concluderen uit deze gegevens: " the middle 

and upper classes were more likely to "do" their religion, while 
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the lower classes were more likely to "feel" or "believe" their 

religion This suggests that religion does provide a haven 

for the dispossessed after all, hut that it does not show up 

when involvement is measured Ъу the single dimension of ritual 

participation" (21). 

Lazerwitz (22) ziet het positieve verband tussen frequentie van 

kerkgang en beroeps- en opleidingsniveau als een onderdeel van 

het meer algemene verschijnsel, dat mensen met een hoog oplei-

dings- en beroepsniveau Überhaupt het meest intensief participe

ren in allerlei vrijwillige organisaties. Eenzelfde interpreta

tie gebruikt Lenski (23), als hij zegt, dat mensen uit de lagere 

sociale klassen minder participeren in vrijwillige organisaties 

(inclusief de kerken) en dat hun sorciaie contacten zich veelal 

beperken tot informele en primaire groepsrelaties. Daarom be

schouwt hij de geringe kerkelijk-godsdienstige participatie van 

de lagere sociale klassen als uiting van een meer algemeen non-

participatiesyndroom. 

Ifetus en Ovenngton (24) beschouwen de ideeBn van Glock en 

Stark, Bemerath en Lenski over het verband tussen godsdienstig

heid en sociaal-economische gelaagdheid als behorend tot - wat 

zij noemen - het institutionele model. Volgens dit model bepaalt 

het behoren tot een bepaalde sociale klasse de stijl en de vorm 

van godsdienstigheid. In die zin kunnen de hogere sociale lagen 

beschouwd worden als godsdienstige "activisten" en de lagere 

sociale lagen als godsdienstige "devotionalisten". Naar hun 

mening is er echter nog een ander, sociaal-psychologisch model 

denkbaar. Volgens dit model hangt het behoren tot een bepaalde 

sociale klasse niet primair samen met de vorm van godsdienstig

heid, maar veeleer met een meer algemene oriëntatie en levens

visie. Aldus vormt de aan een sociale klasse gebonden gods

dienstigheid een onderdeel van een meer algemene levensoriënta

tie en veel minder de uiting en bevestiging van een expliciet 

godsdienstig waardesysteem. Het (klassegebonden) aanhangen van 

een meer algemene levensoriëntatie bepaalt volgens dit model 

dus tevens de betekenis, die de godsdienst voor iemand heeft. 
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Tabel 5·1· De verdeling der respondenten over de onderzochte achtergrondken— 

merken. 

ACHTERGRONDKENMERKEU 

1. Geelacht : 

2. L e e f t i j d : 

3. Beroepsmilieu: 

4. Ople id ingsn i
veau: 

mannen 

vrouwen 

jonger dan 35 j a a r 

35-49 j a a r 

50 j a a r en ouder 

hogere Ъегоереп 

middelbare employe's 

z e l f s t a n d i g e middenstand 

l a g e r e employ's 

geschoolde a rbe iders 

ongeschoolde arbe iders 

over ig 

l a g e r onderwijs 

l a g e r beroepsonderwijs 
MAVO 

middelbaar beroepson
derwijs HAVO, Atheneum, 
Gymnasium 

hoger beroepsonderwijs 
wetenschappel i jk onder
wi js 

5· Bruto maandin^ 
komen: F. 800,- of minder 

P. 8 0 1 , - - P. 1200,-

P . 1 2 0 1 , - - F. 1600,-

meer dan P. 1600,-

geen antwoord 

PERCffiTOELE T/ERBELING 

50 

50 

62 

26 

12 

14 (5) 

27 (17) 

10 (16) 

29 (15) 

12 (25) 

3 (21) 

5 O) 

mannen: 14 (31) 

43 (53) 

33 (13) 

1 0 ( 3 ) 

vrouwen 

15 

35 

25 

17 

8 

100$ = 380 (100$ = 

: 25 (51) 

54 (44) 

20 (5) 

1 (-) 

1496) 

N.B. Tussen haakjes staan vergelijkbare percentages uit een landelijke steek

proef van de katholieke bevolking. 
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Op Ъазів van hun onderzoek opteren Estus en Ovrerington meer voor 

het sociaal-psychologische dan voor het institutionele model. 

5.2. Sociale achterrrondkenmerken en levensbeschouwing. 

In tabel 5·1· is de verdeling der respondenten over beroepsmi

lieu en opleidingsniveau vergeleken met die uit een onderzoek 

van J.M. Hutjes over geboortenregeling en sexualiteit (25). Dit 

onderzoek is gebaseerd op een landelijke steekproef uit de 

katholieke bevolking en werd uitgevoerd in 1968, twee jaar voor 

6nze dataverzameling. De leeftijdsverdeling is moeilijk verge

lijkbaar, omdat het een steekproef betreft van mensen tot 50 

jaar, en bij de gegevens over het inkomen zijn andere indelings

categorieën gebruikt. 

Uit de leeftijdsverdeling blijkt, dat we in Dukenburg te maken 

hebben met een tamelijk jonge bevolkingsgroep: twee derde is 

jonger dan 35 jaar. Meer dan de helft van de ondervraagde 

personen is pas zes jaar of korter gehuwd. Ongeveer een vijfde 

van hen heeft (nog) geen kinderen en meer dan de helft slechts 

één of twee kinderen. We zien in deze nieuwe stadswijk dus een 

bevolking, die voor het merendeel bestaat uit jonge ouders en 

jonge gezinnen. 

De gegevens over het beroepsmilieu laten zien, dat de midden

klasse in deze stadswijk overheerst. In vergelijking met de 

landelijke steekproef zijn vooral de middelbare en lage em

ploye's oververtegenwoordigd. Bovendien wonen er relatief veel 

hogere beroepsoefenaars en relatief weinig arbeiders. Daarbij 

komt nog, dat de ín de tabel opgenomen overige beroepen voor het 

merendeel worden gevormd door gehuwde studenten. Hetzelfde 

blijkt uit de inkomensverdeling: gerekend naar het salarisni

veau van 1970 overheersen de middeninkomens. Precies de helft 

der respondenten zegt ook, dat ze niet verplicht verzekerd zijn 

en dus meer verdienen dan het inkomen, dat de grens vormt van de 

verplichte ziekenfondsverzekering. 



Tabel 5·2· Het егЪала tussen aohtergrondkenmerken en levensbeschoioíing. 

N. Vormen ал 
Ny levensbe-
\^ schouwing 

Achtergrond- \ 
kenmerken \^ 

Geslacht 
(man - vrouw) 

Leeftijd 
(jong - oud) 

Opl eidingsmiveau 
mannen 
(laag - hoog) 

Opleidingsniveau 
vrouwen 
(laag - hoog) 

Beroepsmilieu 
(laag - hoog) 

Inkomen 
(laag - hoog) 

Algemeen-
kerkelijke 
godsdienstige 
heid 

T=.26 

Geprivati
seerde 
levensbe
schouwing 

C=.20 

T—.1? 

Τ — 1 0 

τ =-.ιο 

Conventio
neel bur
gerlijke 
waarde
oriëntatie 

T=~.21 

τ=-.19 

т=-.і4 

τ=-. 12 

Intensi
teit van 
zin^ 
geving 

τ =.25 

Lijden 

en 
dood 

T=.15 

Τ 1' 

Oorlog
en na
tuur
rampen 

C=.13 

τ — 1 1 

Esteti
sche er
varingen 

T=.10 

Anti-
institu-
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Tenslotte ligt het opleidingsniTreau, vooral dat van de mannen, 

veel hoger dan in de landelijke steekproef: bijna de helft van 

hen heeft middelbaar of hoger (beroeps)onderwijs gevolgd tegen

over slechts 16% m de landelijke steekproef. Het opleidingsni

veau van de vrouwelijke respondenten ligt in beide onderzoeken 

duidelijk lager dan dat van de mannen. 

Na deze korte karakteristiek van de ondervraagden, waaruit 

blijkt dat we te maken hebben met een typische "middle class" 

bevolking, jong en bestaande uit kleine gezinnen, gaan we over 

tot de bespreking van de samenhang tussen de diverse achtergrond-

kenmerken en levensbeschouwing. De gegevens daarover staan in 

tabel 5·2. en 5·3. Evenals in het vorige hoofdstuk worden 

achtereenvolgens besproken algemeen-kerkelijke godsdienstigheid, 

geprivatiseerde levensbeschouwing, conventioneel-burgerlijke · 

waardeoriëntatie, levensbeschouwelijk dogmatisme en een aantal 

niet tot patronen samen te voegen vonnen van niet-kerkelijke 

1evensbeschouwing. 

Algemeen kerkelijke godsdienstigheid vertoont nauwelijks enig 

verband met de diverse achtergrondkenmerken. Slechts de ouderen 

zijn, in vergelijking met de jongeren, sterker bij het kerkelijk 

leven betrokken, maar overigens zijn er geen correlaties van 

betekenis te vermelden. Die algemeen kerkelijke godsdienstig

heid, zo bleek in hoofdstuk 2, komt voor in allerlei gradaties 

en vormen, van minimale betrokkenheid via rites-de-passage tot 

actieve en regelmatige deelname aan eredienst en andere kerke

lijke activiteiten. Zij werd in datzelfde hoofdstuk gekwalifi

ceerd als tamelijk traditioneel gekleurde doorsnee-religiosi-

teit. Hier blijkt deze algemene betrokkenheid bij en identifica^ 

tie met kerk en godsdienst gelijkelijk aanwezig te zijn bij 

practisch alle door ons onderscheiden sociale categorieën. De 

vanzelfsprekendheid van een minstens marginale betrokkenheid bij 

kerk en godsdienst wordt hiermee bevestigd: we vinden haar in 

alle beroepsmilieus, bij mannen ën vrouwen, zowel bij mensen met 

een hoog als bij mensen met een laag opleidingsniveau en 

inkomen. 



- 152 -

Zoals we gezien ЬеЪЪел baseert Luckmann zijn stelling, dat 

traditionele godsdienstigheid een maatschappelijk randverschijn

sel is, cp het gegeven, dat kerkelijkheid in de moderne 

samenleving vooral kenmerkend is voor maatschappelijk perifere 

groeperingen. Uit onze onderzoeksgegevens blijkt daar nauwelijks 

iets van: het is de totale katholieke bevolking van deze nieuwe 

en uiterst moderne stadswijk en niet deze of gene sociale 

categorie, die gekenmerkt wordt door vanzelfsprekende betrokken

heid bij kerk en godsdienst. Algemeen kerkelijke godsdienstig

heid kan dus noch kwantitatief (vergelijk hoofdstuk 2) noch wat 

betreft de sociale achtergrondkenmerken ал de dragers ervan 

beschouwd worden als een maatschappelijk randverschijnsel. 

Zoals reeds werd opgemerkt aan het einde van hoofdstuk 2 lijkt 

Luckmaim's bewering, dat traditionele godsdienstigheid in de 

moderne samenleving een maatschappelijk randverschijnsel is 

geworden, wat al te generaliserend. Onze onderzoeksgegevens 

wijzen eerder in tegenovergestelde richting, namelijk dat de 

ondervraagde katholieke bevolking gekenmerkt wordt door een 

vanzelfsprekende kerkelijke betrokkenheid, die in alle sociale 

geledingen en groeperingen gelijkelijk aanwezig is. 

Geprivatiseerde levensbeschouwing en conventioneel-burgerlijke 

waardeoriëntatie vertonen in het algemeen ook slechts een zwak 

verband met de onderzochte achtergrondkenmerken, hoewel deze 

samenhang geprononceerder is dan in het geval van algemeen-

kerkelijke godsdienstigheid. 

Het meest vermeldenswaard is de sterkere aanwezigheid van 

geprivatiseerde levensbeschouwing bij vrouwelijke ondervraagden 

en bij mannen met een laag opleidingsniveau en van een conven

tioneel-burgerlijke waardeoriëntatie bij mannen ên vrouwen met 

een laag opleidingsniveau. Voor het overige zijn de betreffende 

samenhangen tamelijk laag of m e t significant. 

In hoofdstuk 3 bleek, dat geprivatiseerde levensbeschouwing en 

een conventioneel-burgerlijke waarde-oriëntatie kwantitatief in 

sterke mate aanwezig zijn bij de onderzochte bevolking. Deze pa

tronen van met-kerkelijke levensbeschouwing, die we hebben 

samengevat met de term levensbeschouwelijke conventionaliteit, 

zijn dus kenmerkend voor de overgrote meerderheid van de 



Tabel 5·3· Levensbeschouwelijk dogmatisme, naar achtergrondkenmerken. 

\ . Acht ergro nd-
\ ^ kenmerken 

Ье епзЪезсЬои-\ 
w e i i j k dogmatisme^ 

Percentage, dat i n 
u i tgesproken vorm 
b l i j k geeft van 
levensbeschouwe
lijk dogmatisme 

S t e r k t e van 
het verband 

Geslacht 

mannen 

36 

vrouwen 

48 

L e e f t i j d 

jong 

30 

middel
baar 

55 

oud 

78 

T = . 32 

Opleidingsniveau 
mannen 

l a a g 

67 44 

** 

22 

hoog 

5 

τ = -.39 

Opleidingsniveau 
vrouwen 

l a a g 

81 44 

• * 

20 

hoog 

-

τ = -.38 

Beroeps
mil ieu 

l a a g 

79 

midden 

46 

hoog 

30 

τ - -.33 

Inkomen 

l a a g 

61 

midden 

43 

hoog 

28 

T = - . 2 4 
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Dukenburgse bevolking. Dit verschijnsel krijgt nog meer reliëf, 

nu we hier constateren, dat deze patronen van levensbeschouwing 

slechts een geringe samenhang vertonen met sociale achtergrond-

kenmerken. Hetgeen geldt voor algemeen-kerkelijke godsdienstig

heid, tilijkt - hoewel in iets mindere mate - ook op te gaan voor 

deze patronen van levensbeschouwing, namelijk dat ze tamelijk 

massief en ongedifferentieerd aanwezig zijn. 

In tegenstelling tot levensbeschouwelijke conventionaliteit en 

algemeen-kerkelijke godsdienstigheid is de aanwezigheid van 

levensbeschouwelijk dogmatisme in zeer sterke mate gedifferenti

eerd op basis van de diverse achtergrondkenmerken. Het zijn 

vooral de ouderen, de mensen met een laag opleidingsniveau, uit 

de lagere beroepsmilieu's en met een laag inkomen, die geken

merkt worden door deze dogmatische houding ten opzichte van 

godsdienst en samenleving. Zoals tabel 5·3. laat zien is het 

percentage, dat in uitgesproken vom blijk geeft ал deze 

levensbeschouwelijke instelling, bij de bovengenoemde sociale 

categorieën ruim twee maal zo hoog als bij hun tegenhangers. 

Бе vormen van levensbeschouwing tenslotte, die met samencluste-

ren tot een patroon, vertonen blijkens tabel 5·2. nauwelijks 

enige samenhang met de diverse achtergrondkenmerken. Slechts 

vermeldenswaard is het feit, dat vrouwen met een hoger oplei

dingsniveau frekwenter nadenken over de hen voorgelegde levens

beschouwelijke kernthema's, en dat door de oudere ondervraagden 

lijden en dood iets vaker worden beschouwd als belangrijke 

levenservaringen. 

Een aantal van deze vormen van levensbeschouwing zou kunnen 

wijzen, zo is gezegd op het einde van hoofdstuk 4, op een minder 

conventionele levensbeschouwelijke instelling, die minder ste

reotiep en vanzelfsprekend lijkt en getuigt van een meer bewuste 

levensbeschouwelijke reflektie. Ten aanzien van deze vormen van 

levensbeschouwing is m het voorgaande gebleken, dat ze in 

uitgesproken vorm slechts aanwezig zijn bij een kleine minder

heid der ondervraagden, dat ze niet samenclusteren tot een apart 

levensbeschouwelijk patroon, en dat ze nauwelijks enige samen-
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ТаЪеІ 5·4· Het vertand tussen achtergrondkenmerken en sociaal-

politieke or iënta t ie . 

\ Sociaal-poli-
\ tieke oriëntatie 

Achtergrond- \ 
kenmerken \ 
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(man - vrouw) 

Leeftijd 
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mannen 
(laag - hoog) 

Opleidingsniveau 
vrouwen 
(laag - hoog) 

Beroepsmilieu 
(laag - hoog) 

Inkomen 
(laag - hoog) 

Lezen van 
linkse 
weekbladen 
(nee-ja) 

τ= -.17 

T= .32 

τ - .28 

τ - .22 

Τ= .16 

Voorkeur 
voor 
politieke 
partijen 
(links-rechts) 

Τ = .23 

Provinciale 
versus lan
delijke 
oriëntatie 
op de 
persmedia 

С». 16 

T= -.14 

T- .37 

T= .34 

Τ- .29 

To .30 

Algemene 
lees-
frequent i e 

C=. 15 

To -.12 

τ - .29 

Τ- .31 

Τ = .30 

Τ о .22 

Politieke 
inte
resse 

C=.12 

τ= .19 

T= .13 

T= .17 
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hang vertonen met sociaal-politieke opvattingen. Hier tilijkt, 

dat deze minderheid van op bepaalde punten minder conventioneel 

denkende mensen evenmin gelocaliseerd kan worden binnen bepaalde 

sociale categorieën. Voorzover er dus sprake is van aanzetten 

tot een minder conventionele levensbeschouwing kan uit de 

onderzoeksgegevens geconcludeerd worden, dat het hier gaat om 

een moeilijk te localiseren en m die zin onzichtbaar verschijn

sel. Het betreft kennelijk slechts een kleine groep van onder

vraagden, die met behulp van de onderzoeksgegevens m e t nader 

gekarakteriseerd kan worden en waarvan de contouren dus in alle 

opzichten zeer vaag blijven. 

5.3. Sociale achtergrondkenmerken en sociaal-politieke oriënta

tie. 

Er is op een groot aantal punten sprake van een duidelijke 

differentiatie in sociaal-politieke oriëntatie op basis van de 

diverse achtergrondkenmerken. In tabel 5·4· zien we, dat jonge

ren, ondervraagden met een hoger inkomen en uit de hogere 

beroepsmilieu'a en vooral degenen met een hoger opleidingsniveau 

frekwenter linksgeoriënteerde weekbladen lezen. De voorkeur voor 

politieke partijen vertoont slechts een significant verband met 

leeftijd in die zin, dat ouderen een sterkere vooriceur vertonen 

voor de met-progressieve partijen. Zowel de oriëntatie op de 

persmedia als ook de algemene leesfrekwentie vertonen de meest 

duidelijke differentiatie op basis van de achtergrondkenmerken. 

Ondervraagden uit de hogere beroepsmilieu's en met een hoger 

inkomen en wederom vooral degenen met een hoger opleidingsniveau 

vertonen een sterkere landelijke oriëntatie op de persmedia en 

een hogere algemene leesfrekwentie. Dit geldt eveneens, hoewel 

in duidelijk mindere mate, voor de jongeren uit de ondervraagde 

groep. De samenhang tenslotte tussen politieke interesse en de 

diverse achtergrondkenmerken is weer veel minder duidelijk en 

geprononceerd: slechts vrouwen met een hoger opleidingsniveau en 

ondervraagden met een hoger inkomen en, in mindere mate, uit de 

hogere beroepsmilieu's geven blijk van een iets grotere politie

ke interesse dan hun respectievelijke tegenhangers. 
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5.4· Samenvatting. 

In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd een antwoord te vinden op 

de vraag, in hoeverre kerkelijke en niet-keikelijke voimen van 

levensbeschouwing alsmede sociaal-politieke opvattingen sociaal

structureel geconditioneerd zijn d.w.z. samenhangen met een 

aantal sociale achtergrondkenmerken. 

Daarbij bleek op de eerste plaats, dat geprivatiseerde levensbe

schouwing, conventioneelburgerlijke waardeoriëntatie en vooral 

algemeen-kerkelijke godsdienstigheid geen of slechts een zwakke 

samenhang met de besproken achtergrondkenmerken vertonen. De 

belangrijkste uitzondering op deze tendens wordt gevormd door 

het feit, dat een conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie 

frekwenter voorkomt bij mensen met een lager opleidingsniveau. 

Als we de geringe sociaal-structurele bepaaldheid van deze 

conventionele levensbeschouwelijke opvattingen combineren met 

het gegeven, dat deze vormen van levensbeschouwing ook kwantita

tief overheersen en kenmerkend zijn voor de overgrote meerder

heid van de ondervraagde personen, dan wijst dit erop, dat 

conventionaliteit in levensbeschouwelijk opzicht kennelijk zeer 

massief en ongedifferentieerd aanwezig is bij de ondervraagde 

bevolkingsgroep. 

Op de tweede plaats is gebleken, dat levensbeschouwelijk dogma

tisme wel in sterke mate sociaal-structureel geconditioneerd is 

d.w.z. een hoge samenhang vertoont met de diverse achtergrond

kenmerken. In tegenstelling tot levensbeschouwelijke conventio

naliteit, die niet alleen kwantitatief overheersend is maar ook 

in tamelijk gelijke mate aanwezig is bij de diverse sociale 

geledingen van de onderzochte bevolkingsgroep, kan levensbe

schouwelijk dogmatisme^ dat ook minder nñm verbreid is, vooral 

gelocaliseerd worden in bepaalde sociale groepen, namelijk bij 

ouderen, bij mensen met een lager opleidingsniveau en inkomen en 

bij mensen uit de lagere beroepsmilieus. Vooral het opleidings

niveau is in dit verband een belangrijke factor: een lager 
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opleidingsniveau, zowel M j mannen als vrouwen, vomt een zeer 

sterke indicatie voor deze dogmatische Іе епзЪезсЬоииеІідке 

instelling. 

Wat Ъеіг іЧ de samenhang tussen sociaal-politieke oriëntatie en 

achtergrondkenmerken is gebleken, dat hehalve het lezen van 

linkse weekbladen vooral de oriëntatie op de persmedia en de 

algemene leesfrekwentie zeer sterk sociaal-structureel gecondi

tioneerd zijn. De twee laatste uitingen van sociaal-politieke 

oriëntatie, waarvan in hoofdstuk 4 werd geconstateerd, dat ze 

sterk samenhangen met levensbeschouwelijk dogmatisme, wijzen in 

de richting van een gesloten cognitief systeem. Беге combinatie 

van levensbeschouwelijk dognatisme, een geringe leesfrekwentie 

en een provinciale oriëntatie op de persmedia zou kunnen 

wijzen, op het bestaan van een tamelijk algemene dogmatische 

levensinstelling. We komen daar in het laatste hoofdstuk nog op 

terug. Voorzover dit het geval is blijkt hier, dat deze 

dogmatische levensinstelling vooral gezocht moet worden bij 

mensen met een lager opleidingsniveau en inkomen, bij onder

vraagden uit de lagere beroepsmilieu's en, in iets mindere mate, 

bij de ouderen. 

Tenslotte nog twee opmerkingen naar aanleiding van de in par. 

5-1. vermelde literatuur. Op de eerste plaats vinden de daar ge

noemde theorieën,dat mensen met sociaal laag gewaardeerde achtel^-

grondkenmerken in sterkere mate kerkelijk zijn, geen enkele 

steun in de onderzoeksresultaten. Algemeen kerkelijke gods

dienstigheid blijkt integendeel bij alle sociale categorieën 

gelijkelijk aanwezig te zijn. Op de tweede plaats wijzen de 

onderzoeksresultaten in de richting van - wat Estus en Overing-

ton noemen - het sociaal-psychologische model. Volgens dit model 

gaan verschillen in achtergrondkenmerken in eerste instantie 

samen met verschillen in totale levensvisie en sociaal-maat-

schappelijke opstelling, en slechts voorzover deze levensvisie 

bepaalde specifieke vormen van kerkelijke godsdienstigheid im

pliceert, gaan verschillen in achtergrondkenmerken ook samen 

met verschillen in godsdienstigheid. Dit vindt enige steun in 

de onderzoeksresultaten: een algemeen dogmatische levensinstel-
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ling is vooral kenmerkend voor de lagere beroepsgroepen met een 

laag opleidingsniveau. En van deze algemene levensinstelling 

vormt een dogmatische oriëntatie ten opzichte van de godsdienst 

slechte een van de elementen. Se betreffende groep respondenten 

wordt dus niet primair gekenmerkt door een bepaalde godsdien

stige oriBntatie, maar door een meer algemene levenshouding, 

waarvan deze oriëntatie slechts een onderdeel vormt. 
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Hoofdatuk 6. Sanenvatting en bes lu i t . 

6 .1 . Inleiding. 

De belangrijks-te vragen van deze studie zijn: In hoeverre 

vertoont de onderzochte bevolkingsgroep uit een moderne stads

wijk nog kenmerken van kerkelijke godsdienstigheid ? Welke 

andere vormen van levensbeschouwing zijn daarnaast bij deze 

groep te ontdekken ? Welk verband bestaat er tussen deze laatste 

niet-kerkelijke en de eerstgenoemde kerkelijke vormen ? Wat is 

de relevantie van kerkelijke en nietkerkelijke vormen van le

vensbeschouwing voor de seculiere levenssfeer, met name voor de 

sociaal—politieke instelling der ondervraagden ? Hoe verhoudt 

zich de eventuele relevantie van kerkelijke godsdienstigheid 

voor de sociaal-politieke levenssfeer tot de invloed, die er in 

dit opzicht uitgaat van de niet-kerkelijke vormen van levensbe

schouwing ? 

Op deze vragen zullen we in dit hoofdstuk een samenvattend en 

gesynthetiseerd antwoord proberen te geven. 

6.2. Het einde van het conventionele christendom ? 

Onder de aan deze paragraaf meegegeven titel publiceerde de 

theoloog Van de Pol in I967 een boek, waarin enige opmerkelijke 

stellingen verdedigd worden (1). Het verleden, aldus deze au

teur, werd gekenmerkt door een massale godsdienstige conventio— 

naliteit. Daarmee doelt hij op een godsdienstig en cultureel 

klimaat, waarin godsdienstige houdingen, zienswijzen en normen 

wijd verbreid en onaangevochten waren en impliciet en onbewust, 

maar daarom niet minder krachtig, het gedrag bepaalden. Dit 

klimaat bezat in hoge mate de eigenschap van vanzelfsprekend

heid: alles wat geleerd en voorgeschreven werd, vond spontane 

aanvaarding en werd zonder verder nadenken in practijk gebracht. 

De voornaamste functie van dit conventionele christendom was, 

dat het aan het menselijk bestaan een gevoel van rust, veilig

heid en geborgenheid verleende, welke functie door Van de Pol 

positief wordt gewaardeerd. Naar deze godsdienstige conventiona-
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liteit Ъ Ьоогі volgens de auteur tot het verleden; hij Ъе-

schrijft in zijn boek het einde van het conventionele chris

tendom. Daarmee schaart hij zich aan de zijde van hen, die de 

gemiddelde nederlandse katholiek door de stormvloed van verande

ringen sinds ongeveer i960 zagen veranderen in iemand, die zijn 

oude volgzaamheid en gezagsgetrouwheid heeft afgelegd, die is 

gaan nadenken over zijn niet meer vanzelfsprekend geloof en die 

- als hij nog regelmatig naar de kerk gaat - dit bewuster en 

meer authentiek doet (2). 

Zonder de realiteitswaarde van de bovenstaande schets radikaal 

te loochenen - daarvoor zijn onze gegevens te beperkt - willen 

we er toch enige twijfels over uitspreken, omdat de situatie in 

de door ons onderzochte stadswijk bepaald niet met die schets 

correspondeert. Xe constateren daar namelijk in het begin van 

de zeventiger jaren een, zowel kwantitatief als kwalitatief, 

cultureel vanzelfsprekende betrokkenheid bij kerk en godsdienst. 

In kwantitatieve zin is iets een culturele vanzelfsprekendheid, 

wanneer het kenmerkend is voor de ruime meerderheid van een 

groep d.w.z. onafhankelijk van htm inhoud zijn gedragingen, 

zienswijzen en overtuigingen cultureel vanzelfsprekend, als ze 

alleen al vanwege hun ruime verbreiding als belangrijke elemen

ten van het geestelijk klimaat van een groepering beschouwd 

kunnen worden. Dit nu geldt precies voor de kerkelijke godsdien

stigheid zoals we die hebben aangetroffen in Dukenburg: zij is 

een culturele vanzelfsprekendheid, en allesbehalve een maat

schappelijk randverschijnsel in de betekenis die Luckmann daar

aan geeft, namelijk dat in de moderne west-europese samenleving 

slechts weinigen, en dan nog vooral mensen aan de periferie van 

de samenleving, blijk zouden geven van kerkelijke godsdienstig

heid. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken, dat bij alle 

sociale geledingen van de daar wonende katholieke bevolking 

deze kerkelijke godsdienstigheid een wijd verbreid verschijnsel 

is. Dit gaat zelfs zover, dat van de kleine minderheid, die zich 

niet meer als officieel kerklid beschouwt, niettemin de helft 

toch nog duidelijk, zij het marginaal, betrokken is bij kerk en 
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godsdienst zodat uiteindelijk slechts een zeer klein aantal per

sonen als expliciete buitenstaanders kan worden bestempeld. 

Ook kwalitatief moet de kerkelijke betrokkenheid van de ondei^ 

zochte bevolking cultureel vanzelfsprekend genoemd worden. De 

religiositeit van het merendeel der ondervraagden werd in 

hoofdstuk 2. gekarakteriseerd als een tamelijk traditionele 

doorsnee-godsdienstigheid. Hierin verschijnt de kerk als een 

indiscutabele en waardevolle sociale institutie, waartegenover 

men in het algemeen een positieve, weinig critische, zo al niet 

conformistische houding aanneemt. Deze impliceeert een voorkeur 

voor de traditionele "service" van de kerk, b.v. voor conventio

nele liturgische vieringen en ook anderszins komen de dragers 

van die houding nauwelijks naar voren als vernieuwers van het 

kerkelijk-godsdienstig leven. Hun doorsneegodsdienstigheid - zo 

word in hoofdstuk 3· geconstateerd - vertoont bovendien een 

positieve samenhang met een tweetal niet-kerkelijke vormen van 

conventionele levensbeschouwing, namelijk een geprivatiseerde 

levenshouding en de oriëntatie op conventioneel-burgerlijke 

waarden. Zij gaat dus in het algemeen eerder samen met een 

traditioneel-vanzelfsprekende dan met een kritisch-reflexieve 

levensinstelling. Slechts twee kleine groepen wijken af van dit. 

patroon : de nietkerkelijke buitenstaanders en de kern-kerke-

lijken, welke laatste op bepaalde punten van enige dynamiek en 

veranderingsgezindheid blijk geven. 

Is dan de geestelijke storm der zestiger jaren aan de door ons 

onderzochte bevolkingsgroep helemaal voorbijgegaan. Dit lijkt 

weinig waarschijnlijk. Weliswaar heeft zich onder hen geen meta

morfose voltrokken van conventionele naar bewuste en reflecte

rende katholieken, maar wel heeft een andere verschuiving plaats 

gevonden, namelijk die van actieve betrokkenheid naar passieve 

distantie. De onderzoeksresultaten suggereren namelijk, dat -

voorzover het kerkbezoek is afgenomen - dit niet heeft geresul

teerd in een toename van buitenkerkelijkheid, maar veeleer heeft 

geleid tot een vorm van kerkelijke betrokkenheid, die men kan 

aanduiden als gedistantieerde kerkelijkheid. Waar, zoals in de 

zestiger jaren gebeurde, de kerkelijke institutie en de tot dan 
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toe geldende normen inzake geloof en gedrag in toenemende mate 

Ъекг^івеега, geherinterpreteerd en geherformuleerd worden, 

trekken velen de conclusie, dat het "allemaal met meer zo 

hoeft" en dat men het wat rustiger aan kan doen· Daarmee 

ontstaat deze nieuwe, gedistantieerde vorm van kerkelijke be

trokkenheid. De kern daarvan wordt gevormd door de deelname aan 

de "ntes-de-passage". Hierdoor drukt men uit, dat men de kerk 

een voor mens en maatschappij noodzakelijke en waardevolle 

institutie vindt, waarmee men dan ook op de hoogtepunten 

van het leven in contact wil hlijven. Tegelijk echter vindt men 

"overactivisme" door regelmatige kerkgang en andere vormen van 

engagement overbodig en meer een zaak voor vrijwilligers en 

enthousiasten. Deze distantie gaat, zoals gezegd, met gepaard 

met een uitgesproken kritische houding ten opzichte van kerk en 

godsdienst. Evenals bij de modale kerkelijkheid zijn ook hier 

conventionaliteit en conformisme kenmerkend voor de overgrote 

meerderheid van de gedistantieerd-kerkelijken. 

Kaar onze overtuiging is deze gedistantieerde vorm van kerkelij

ke betrokkenheid geen overgangsstadium naar volledige buitenkerk 

kelijkheid, maar veeleer een blijvende verschijningsvorm van 

kerkelijke godsdienstigheid. In dit klimaat behoren kerk en 

geestelijkheid tot de vanzelfsprekende inventaris van een geor

dend bestaan. Ze zijn de symbolen van veiligheid en zekerheid, 

die men weliswaar voor het leven van alledag met nodig heeft, 

maar waar men op terug kan grijpen op blijde en droevige 

hoogtijdagen van het leven. 

Dit impliceert dat de beslissende scheidingslijn tussen kerke

lijk en buitenkerkelijk met ligt in een desbetreffende subjec

tieve verklaring. Het feit, dat men zich bij bepaalde gelegen

heden- bij een volkstelling of gedurende een interview - als 

met-kerkelijk kwalificeert, is nog geen doorslaggevend bewijs 

voor deze status. Immers m de door ons ondervraagde bevülkings-

groep is een relatief groot aantal personen, die zich met als 

kerklid beschouwen, maar zich niettemin als, weliswaar margina

le, kerkleden gedragen. Het beslissende criterium van kerkelijk

heid of buitenkerkelijkheid is dus blijkens onze onderzoeksgege-
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vens veeleer de deelname aan kerkelijke overgangsceremonies. 

Slechts degenen, die daaraan niet meer deelnemen, kunnen blij

kens onze onderzoeksresultaten als expliciete buitenkerkelijken 

beschouwd worden. En deze groep is das - uitgaande van dit 

deelname-cntenum - veel kleiner dan men op basis van de 

uitspraken der ondervraagden over hun kerklidmaatschap zou 

verwachten. 

6.3. Kerkelijkheid, conventicnaliteit en dogmatisme. 

Naast kerkelijke godsdienstigheid bestaan er andere, met-ker-

kelijke vormen van levensbeschouwing. Zo hebben we ontdekt, dat 

de private levenssfeer een belangrijk kader en object van 

zingeving is. Daarnaast blijken velen hun leven samenhang te 

geven door middel van beroeps—en carrière—doeleinden,terwijl ook 

burgerlijke deugden als plichtsbetrachting, rechtvaardigheid, 

eerlijkheid en verdraagzaamheid een belangrijke zingevende func

tie vervullen. Die vormen van metkerkelijke levensbeschouwing 

hebben we respectievelijk geprivatiseerde levensbeschouwing en 

conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie genoemd. Op basis van 

hun samenhang en hun inhoud hebben we deze twee met-kerkelijke 

vormen van levensbeschouwing aangeduid als levensbeschouwelijke 

conventionaliteit. Tenslotte is nog gebleken, dat mstitutiona-

lisme een belangrijke vorm van met-kerkelijke levensbeschouwing 

is. Dit mstitutionalisme impliceert een levensvisie, volgens 

welke de sociale realiteit een v66rgegeven orde is, die men te 

aanvaarden heeft en waaraan niets te veranderen valt. 

Niet-kerkelijke vormen van levensbeschouwing en kerkelijke gods

dienstigheid staan geenszins los van elkaar. Integendeel, zoals 

we zagen bestaat er een duidelijke positieve samenhang tussen 

algemeen kerkelijke betrokkenheid enerzijds en met-kerkelijke 

levensbeschouwelijke conventionaliteit anderzijds. Tevens ver

toont deze algemene betrokkenheid bij kerk en godsdienst een 

positieve correlatie met mstitutionalisme. Op basis van het 

eerstgenoemde verband zou men conventionaliteit kunnen 

beschouwen als een algemeen patroon van levensbeschouwing, dat 

zich in drie varianten uitdrukt, namelijk in kerkelijke betrok-
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kenheid, in een geprivatiseerde levei^eschouvang en m е п 

conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie. Kerkelijke betrok

kenheid is dus als het ware ingebed in een meer algemene 

levensbeschouwelijke conventionaliteit. Daarmee is natuurlijk 

met gezegdi dat die varianten identiek of volledig verwissel

baar zijn. Men moet ze blijven onderscheiden, ook in hun effect 

op de sociaal-politieke opstelling der respondenten, zoals we in 

de volgende paragraaf nog zullen zien. Zij vertonen evenwel een 

duidelijke verwantschap, welke bestaat in een levenshouding, die 

het tegenovergestelde is van kritisch-reflexief en die ale 

vanzelfsprekend aanvaardt wat door de traditie is overgeleverd. 

Het gemeenschappelijke in deze drie varianten wordt dus gevormd 

door het weinig reflexieve, vanzelfsprekende en tamelijk stereo

tiepe karakter van de desbetreffende levensbeschouwelijke opvat

tingen. Deze levenshouding ligt m de sfeer van wat in de 

fenomenologische sociologie wordt aangeduid als "natural attitu

de", een houding,die de werkelijkheid opvat als een vanzelfspre

kend geheel en die geen twijfel kent aangaande de zin, de 

relevantie en de waarheid van de leefwereld (З). 

Uiteraard wordt het begrip conventionaliteit - evenals culturele 

vanzelfsprekendheid als karakteristiek van kerkelijke godsdien

stigheid - met gebruikt in een evaluatieve betekenis. Conven

tionele of vanzelfsprekende levensbeschouwelijke opvattingen 

zijn op zich noch goed noch slecht. De termen duiden alleen op 

de omstandigheid, dat deze opvattingen door velen of de meesten 

m een bepaalde culturele setting worden gedeeld, dat ze door 

traditie overgeleverd zijn en dat ze zonder veel nadenken worden 

aanvaard. Ze zijn met wereldschokkend, alternatief of revolu

tionair van karakter. Juist daarom kunnen ze in het leven van de 

betreffenden een ordenende functie vervullen, er een duidelijke 

richting aan geven en de zekerheid verschaffen, die mensen nodig 

hebben om zich in de sociale werkelijkheid te kunnen handhaven 

en zich daarin wèl te bevinden. 

De vanzelfsprekendheden van de conventionele levenshouding kun

nen natuurlijk ondergraven worden. Met name oorlogen, natuurram

pen, sterven en dood kunnen fungeren als "werkelijkheidsschok-

kers" en kunnen leiden tot de afbraak van deze 
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Tabel 6.1. De samenhang tussen levensheschouwelijke conventionaliteit 

en dogmatisme. 

\ Conventiο-
Χ n a l i t e i t 

Dogmatisme \ 

zwak 

s t e r k 

АЪзоІ^е 
a a n t a l l e n 

Respondenten, die geken
merkt worden door geen 
of s l e c h t s êên vorm 
van conventionele 
levensbes chouwing. 

119 (31*) 

54 (14*) 

η = 173 

Respondenten 
d i e gekenmerkt 
worden door twee of 
d r i e vormen van 
conventionele 
levensbeschouwing 

100 (26*) 

107 (29*) 

η = 207 

Absolute 
a a n t a l l e n . 

η = 219 

η = 161 

Ν = 380 
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levenshouding. Blijkens de onderzoeksresultaten heeft dit proces 

zich slechts bij een minderheid der ondervraagde personen 

voltrokken. De genoemde gebeurtenissen zijn namelijk voor rela

tief weinigen een belangrijlce aanleiding tot levensbeschouwe

lijke reflectie. Zij clusteren ook met samen tot een algemeen 

patroon van levensbeschouwing dat dan een minder conventionele 

en meer kntisch-reflexieve levenshouding zou weerspiegelen. 

Kwantitatief gesproken is deze levensbeschouwelijke conventiona— 

liteit aanwezig bij ruim de helft van de ondervraagden, zoals 

blijkt uit de gecombineerde aanwezigheid van de drie vormen van 

conventionele levensbeschouwing: blijkens tabel 6.1. wordt 55$ 

van de ondervraagden gekenmerirt door twee of alle drie de vomen 

van conventionele levensbeschouwing. Deze conventionele levens

houding is tenslotte geen bijzondere eigenschap van bepaalde 

maatschappelijke groepen, maar over bijna alle sociale geledin

gen gelijkmatig verspreid (vergelijk hoofdstuk 5·)· 

Naast algemeen kerkelijke betrokkenheid hebben we nog een tweede 

dimensie van kerkelijke godsdienstigheid onderscheiden, namelijk 

de godsdienstige oriëntatie, die te maken heeft met openheid 

en geslotenheid in godsdienstig opzicht. Deze tweede dimensie 

vertoont, zoals we gezien hebben, een sterke samenhang met 

institutionalisme in die zin, dat een gesloten en rigide 

oriëntatie op keric en godsdienst samengaat met eenzelfde houding 

ten аалгіеп van de samenleving. Op basis van hun sterke 

samenhang zijn deze twee momenten samengevoegd tot een algemeen 

patroon van levensbeschouwing, dat we hebben aangeduid als 

levensbeschouwelijk dogmatisme. Zoals dus kerkelijke betrokken

heid lijkt ingebed in een meer algemene levensbeschouwelijke 

conventionaliteit, zo vormt een gesloten godsdienstige oriBnta^-

tie een element van een meer algemeen levensbeschouwelijk 

dogmatisme. Deze dogmatische levenshouding wordt gekenmerkt door 

een grote behoefte aan zekerheid en duidelijkheid in geloofsaan-

gelegenheden, een vergaande aanvaarding van gevestigde religieu

ze en maatschappelijke gezagsinstanties en machtsverhoudingen 

alsmede door een grote weerstand tegen ingrijpende veranderingen 
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op het terrein van godsdienst en samenleving. Anders dan 

Іе епзЪезсІюгшеІізке conventionaliteit concentreert zich deze 

dogmatische levenshouding in bepaalde sociale groeperingen: bij 

ouderen, bij mensen met een laag opleidingsniveau en - wat 

meestal samengaat - bij mensen uit de lagere beroepen. Met name 

door deze afwezigheid in bepaalde sociale groeperingen is 

dogmatisme minder dominant voor de ondervraagde bevolkingsgroep 

dan levensbeschouwelijke conventionaliteit. 

Tenslotte moet nog de vraag gesteld worden naar de relatie 

tussen de twee bovenbeschreven algemene patronen van levensbe

schouwing. In hoofdstuk 3. is reeds gebleken, dat elementen uit 

de twee complexen met elkaar samenhangen. Zoals tabel 3.11. en 

3.14 laten zien vertoont b.v. institutionalisme (een element van 

levensbeschouwelijk dogmatisme) een positief verband met alge

meen kerkelijke godsdienstigheid, geprivatiseerde levensbeschou

wing en conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie ( de elemen

ten van levensbeschouwelijke conventionaliteit). Eenzelfde sa

menhang blijkt uit tabel 6.1., waar conventionaliteit en dogma

tisme als algemene patronen net elkaar gerelateerd worden. 29$ 

van de respondenten, aldus tabel 6.1., wordt gekenmerkt door een 

sterke mate van zowel conventionaliteit als dogmatisme en bij 

31$ zijn beide levensbeschouwelijke instellingen nagenoeg afwe

zig. De twee complexen staan dus geenszins onverbonden en 

onafhankelijk naast elkaar. Anderzijds echter wijkt veertig 

procent af van dit "consistente" patroon : de grootste groep 

daarvan (26$) wordt gevormd door personen, die wèl een sterk 

conventionele, maar tegelijk slechts een zwakke dogmatische 

levensinstelling vertonen. 14$ wordt gekenmerkt door een sterk 

levensbeschouwelijk dogmatisme zonder tegelijk conventioneel te 

zijn. Bovendien gaan de invloeden van conventionaliteit en 

dogmatisme op de sociaal-politieke attitudes - zoals we in de 

volgende paragraaf nog zullen zien - weliswaar in dezelfde 

richting, maar ze bezitten niettemin ten dele ook een zelfstan

dig, onherleidbaar effect op deze sociaal-politieke levenssfeer. 

Ondanks alle verwantschap zijn dus conventionaliteit en dogma— 
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tisme eigenstandige patronen тап levensbeschouwing, die zinvol 

van elkaar onderscheiden kunnen worden. 

6.4· De sociale relevantie van kerkelijke Rodsdienstiffheid. 

Levensheschouwing heeft ongetwijfeld gevolgen voor de wijze, 

waarop men in de wereld staat en net de dingen omgaat. De vraag 

in deze paragraaf is echter, of Ъіппеп de twee algemene patronen 

van levensbeschouwing, conventionaliteit en dogmatisme, het 

godsdienstigkerkelijke moment nog een eigen invloed heeft of 

niet. Met andere woorden: is kerkelijke godsdienstigheid een 

puur rhetorisch model of bezit de "religious factor" ondanks 

zijn verwantschap met met-kerkelijke vormen van levensbeschou

wing als zodanig nog gewicht? In het eerste hoofdstuk hebben we 

uitvoerig aandacht besteed aan de discussie tussen de voor- en 

tegenstanders van de zogenoemde irrelevantiethese. Deze houdt 

in, dat kerkelijke godsdienstigheid, voorzover nog aanwezig in 

de moderne samenleving, weinig invloed heeft op de gedragingen 

en opvattingen van mensen in hun leven van alledag. De voor

standers van deze irrelevantiethese - geconfronteerd met de 

paradoxale situatie, dat er sprake is van een secularisatiepro

ces en dat er gelijktijdig een duidelijke godsdienstige opleving 

plaats vindt - verklaren dit door te wijzen op het "rhetorische" 

dan wel "seculier-ideologische" karakter van kerkelijke gods

dienstigheid. Naar aanleiding van deze discussie hebben we het 

vermoeden uitgesproken, dat enerzijds kerkelijke godsdienstig

heid in de door ons onderzochte stadswijk allesbehalve een 

maatschappelijTc randverschijnsel is, maar dat zij anderzijds 

eerder irrelevant dan relevant is voor de inrichting van het 

leven van alledag. Nadat in het voorgaande het eerste vermoeden 

werd bevestigd - kerkelijke godsdienstigheid blijkt op een bijna 

massieve manier aanwezig te zijn bij de onderzochte bevolkings

groep - wordt in het volgende de gerechtvaardigheid van het 

tweede vermoeden onderzocht. 

In tabel 6.2. zijn de vijf elementen van de patronen conventio

naliteit en dogmatisme uitgezet. De respondenten zijn telkens m 



Percent age, dat 
regelmatig 
linkse week-
hladen leest 

Percentage, dat 
een voorkeur 
heeft voor pro
gressieve poli
tieke partijen 

Percentage, dat 
politiek geïn
teresseerd is 

Percentage, dat 
landelijk ge
oriënteerd is 
op de persmedia 

Percentage, dat 
een hoge lees-
frequentie ver
toont 

Absolute 
aantallen 

17 

65 

39 

52 

46 

n= 
175 

7 

33 

61 

40 

35 

n= 
205 

-.15 

-.32 

.13 

-.12 

-.11 

17 

55 

50 

54 

46 

n= 
189 

6 

39 

48 

38 

34 

n= 
191 

-.18 

-.16 

n.s. 

-.16 

-.13 

21 

57 

50 

57 

51 

n= 
HO 

3 

40 

48 

37 

31 

n= 
210 

-.28 

-.17 

n.s. 

-.20 

-.20 

21 

58 

59 

59 

51 

n= 
201 

3 

35 

40 

35 

30 

n= 
179 

-.28 

-.22 

-.18 

-.24 

-.22 

23 

63 

56 

60 

53 

n= 
179 

1 

31 

43 

33 

28 

n= 
201 
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twee groepen verdeeld: personen,die een zwakkeen personeu
>
di8 

een sterke algemeen kerkelijke godsdienstigheid, respectievelijk 

geprivatiseerde 1е епзЪезс1іои п.г^ enz. bezitten. Vervolgens is 

voor iedere groep het percentage aangegeven, dat regelmatig 

linkse weekbladen leest, voor een progressieve politieke partij 

voteert, politieke interesse bezit, een landelijke oriëntatie op 

de persmedia vertoont en blijk geeft van een hoge leesfrekwen-

tie. In aparte kolommen staan tenslotte de betreffende associa— 

tiecoëfficiënten vermeld (4)· 

Algemeen kerkelijke godsdienstigheid, aldus tabel 6.2., hangt 

significant samen met de diverse sociaal—politieke attitudes: 

wie in sterke mate godsdienstig-kerkelijk geïnvolveerd is, leest 

minder frekwent linkse weekbladen, heeft een geringere voorkeur 

voor progressieve partijen, maar is m sterkere mate politiek 

geïnteresseerd, is meer op de provinciale pers georiënteerd en 

leest in het algemeen minder dag- en weekbladen. Be overeenkom

stige kolommen voor geprivatiseerde levensbeschouwing en burger

lijke waardeoriëntatie laten dezelfde soort samenhangen zien: 

wie een sterkere geprivatiseerde levensbeschouwing respectieve

lijk een sterkere burgerlijke waardeoriëntatie bezit, leest 

minder frekwent linkse weekbladen enz. Hierbij is te noteren, 

dat de samenhangen van burgerlijke waardeoriëntatie met de 

sociaal-politieke attitudes het sterkst, die van algemeen kerke

lijke godsdienstigheid het zwakst zijn. Hierop zijn evenwel twee 

uitzonderingen: de voorkeur voor progressieve partijen corre

leert sterker met kerkelijke godsdienstigheid dan met de twee 

met-kerkelijke vormen van conventionele levensbeschouwing; bo

vendien gaat godsdienstigheid samen met een grotere politieke 

interesse, terwijl de twee andere vonnen van levensbeschouwing 

daar helemaal geen samenhang mee vertonen. Be conclusie is dus, 

dat er samenhang bestaat tussen kerkelijke godsdienstigheid en 

sociaal-politieke attitudes, ook al is deze in het algemeen niet 

erg sterk. 

Is deze samenhang echt of is er sprake van een schijnverband ? 

Op deze vraag geeft tabel 6.3. een antwoord. Hierin is de 



\ Algemeen ker— 
\ kelijke gods-

\ d i ens t i ghe id 

S o c i a a l - p o l i - \ 
t i e k e a t t i t u d e s \ 

Percentage, dat 
regelmat ig l i n k s e 
weekbladen l e e s t 

Percentage, dat een 
voorkeur heeft voor 
progress ieve p o l i 
t i e k e partijen 

Percentage, dat po
l i t i e k g e ï n t e r e s 
seerd i s 

Percentage, dat l a n 
delijk geor iën teerd 
i s op de persmedia 

Percentage, dat een 
hoge l e e s f r equen t i e 
ver toont 

Absolute a a n t a l l e n 

Alle onder
vraagden 

zwak 

17 

65 

39 

52 

46 

n= 
175 

s t e r k 

7 

33 

61 

40 

35 

n= 
205 

t a u 

- . 1 5 

- . 3 2 

.13 

- . 1 2 

- . 1 1 

Ondervraagden,die 
geen blijk geven 
van n i et-kerkeli jke 
convent ionele l e 
vensbeschouwing 

zwak 

30 

67 

46 

64 

55 

n= 
73 

s t e r k 

22 

50 

65 

62 

59 

n= 
37 

t au 

η . s . 

n.s . 

η. s. 

n . s . 

n . s . 

enigermate b l i j k 
geven van n i e t -
kerkelijke conven
t i o n e l e l e v e n s 
beschouwing 

zwak 

10 

62 

41 

49 

44 

n= 
63 

s t e r k 

3 

35 

49 

37 

33 

11= 

76 

t a u 

n . s . 

- .27 

n . s . 

n . s . 

n . s . 

i n s t e r k e mate 
blijk geven van n i e t -
k e r k e l i j k e conven
t i o n e l e l e v e n s 
beschouwing 

zwak 

2 

67 

33 

36 

31 

n= 
39 

s t e r k 

4 

25 

56 

35 

29 

n= 
92 

t a u 

n . s . 

- . 3 8 

.21 

n . s . 

n . s . 
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invloed van met-kerkelijke conventionele Іе епзЪвБсЬоииіпе d.i. 

de gecombineerde invloed van geprivatiseerde levensbeschouwing 

en burgerlijke waardeoriëntatie uitgeschakeld (5). In de asso-

ciatiecoëfficienten verschijnt dus alleen de invloed van kerke

lijke godsdienstigheid als zodanig. Zoals uit de tabel blijkt 

zijn nu bijna alle samenhangen verdwenen. De boven geconsta

teerde verbanden waren dus in het algemeen schijnverbanden. Dat 

sterk kerkelijk betrokkenen minder frekwent linkse weekbladen 

lezen, meer provinciaal georiënteerd zijn op de persmedia en in 

het algemeen minder dag- en weekbladen lezen, is met primair 

omdat ze kerkelijk betrokken zijn, maar omdat deze kerkelijke 

betrokkenheid samengaat met een metkerkelijke conventionele 

levensinstelling respectievelijk omdat kerkelijkheid in deze 

levensbeschouwelijke conventionaliteit is ingebed. 

Een uitzondering hierop vormt weer de samenhang tussen kerke

lijke betrokkenheid en partijvoorkeur en politieke interesse. 

Blijkens tabel 6.3. blijven hier enige significante verbanden 

bestaan, met name bij die respondenten, die m sterke mate 

gekenmerkt worden door een met-kerkelijke conventionele levens

instelling. Bij deze personen blijft de mate van kerkelijke 

betrokkenheid van betekenis. In dit geval zijn m e t zozeer de 

verschillen in met-kerkelijke levensbeschouwelijke conventiona

liteit, maar vooral de verschillen in kerkelijke betrokkenheid 

van invloed op de partijvoorkeur en de politieke interesse. Hier 

heeft dus de "religious factor" een eigenstandige, met tot deze 

conventionaliteit herleidbare invloed. 

Thans vestigen we de aandacht op de tweede dimensie van 

kerkelijke godsdienstigheid, de open of gesloten godsdienstige 

oriëntatie. Volgens tabel 6.2. zijn personen met een gesloten 

religieuze oriëntatie minder geporteerd voor linkse weekbladen, 

progressieve partijen en landelijke bladen, ze zijn met zo 

sterk politiek geïnteresseerd en ze lezen in het algemeen minder 

dag- en weekbladen. Dezelfde verbanden doen zich voor tussen 

institutionalisme en sociaal-politieke attitudes. 

Ook hier stelt zich weer de vraag naar de eigenstandigheid van 

de samenhang tussen de godsdienstige oriëntatie en sociaal-
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Tabel 6.4· De samenhang tussen godsdienstige oriëntatie en sociaal-politieke a t t i 

tudes, voor de tota le onderzoeksgroep en apart voor twee groepen met een 

verschillende intensi te i t van institutionalisme. 

Nuodsdi enst ige 
N^ oriëntatie 

Sociaa.'l-poli-'v 
tieke attitudes Ν. 

Percentage, dat 
regelmatig linkse 
weekbladen leest 

Percentage, dat 
een voorkeur heeft 
voor progressieve 
politieke partijen 

Percentage, dat 
politiek geïn
teresseerd is 

Percentage, dat 
landelijk georën-
teerd is op de 
persmedia 

Percentage, dat 
een hoge lees-
freiruentie ver
toont 

Absolute aantallen 

Alle onder
vraagden 

open 

21 

58 

59 

59 

51 

n= 
201 

gesloten 

3 

35 

40 

35 

30 

n= 
179 

tau 

-.28 

-.22 

-.18 

-.24 

-.22 

Ondervraagden,di e 
niet of in geringe 
mate institutionar-
listisch denken 

open 

32 

68 

64 

68 

60 

n= 
114 

gesloten 

9 

53 

42 

46 

42 

n= 
65 

tau 

-.25 

η. s. 

-.22 

-.22 

-.17 

Ondervraagden,die 
in sterke of zeer 
sterke mate insti-
tutionalistisch denken 

open 

2 

39 

49 

42 

37 

n= 

65 

gesloten 

0 

26 

40 

29 

24 

n= 

136 

tau 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 
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politieke attitudes. Met andere woorden : is de relevantie van 

de godsdienstige oriëntatie voor de sociaal-politieke levens

sfeer onafhankelijk van de institutionalistische maatschappij

visie ? Daarover geeft taЪel 6.4. opheldering· Hierin is de 

invloed van het institutionalistisch denken uitgeschakeld, zodat 

in de associatiecoëfficiënten alleen de invloed van de godsdien

stige oriëntatie verschijnt. VLlnu, volgens de tabel blijft de 

bovengenoemde samenhang tussen de godsdienstige oriëntatie en 

sociaal-politieke attitudes alleen bestaan bij personen, die 

voor het overige niet of nauwelijks institutionalistisch denken. 

Bij de andere categorie daarentegen, dus bij hen, die sterk 

institutionalistisch zijn ingesteld, doet de openheid of geslo

tenheid van de godsdienstige instelling er weinig aan toe, het 

is het institutionalisme dat alles bepaalt. Er is m.a.w. een 

groep respondenten, die geen institutionalistische visie heeft 

op de sociale realiteit en toch een gesloten oniëntatie ten 

opzichte van kerk en godsdienst vertoont. En deze groep onderà 

scheidt zich in zijn sociaal-politieke opstelling duidelijk van 

hen, bij wie de afwezigheid van institutionalisme samengaat met 

een open godsdienstige oriëntatie. Bij afwezigheid van institu

tionalisme is de godsdienstige oriëntatie dus van doorslagge

vende betekenis en heeft, onafhankelijk van institutionalisme, 

een duidelijke relevantie voor de sociaal-politieke oriëntatie 

der respondenten. Qngekeerd echter doet het er bij aanwezigheid 

van institutionalisme niet toe, of de godsdienstige instelling 

van de betreffende respondenten open of gesloten is. M.a.w. 

binnen de groep van respondenten met een institutionalistische 

visie op de sociale realiteit is er geen sprake van een 

eigenstandige en onafhankelijke relevantie van de godsdienstige 

oriëntatie voor de sociaal-politieke levenssfeer. 

Uit het voorgaande volgt, dat de vraag naar de relevantie of 

irrelevantie van de "religious factor" voor zaken, die buiten 

het directe terrein van godsdienst en kerk liggen, m e t met een 

eenvoudig "ja" of "neen" beantwoord kan worden. 

Kerkelijke godsdienstigheid is blijkens ons onderzoek wel dege

lijk van betekenis voor houdingen en gedragingen op sociaal-
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politiek getiied. Oi"t geldt vooral voor de tweede dimensie, de 

openheid of geslotenheid van het godsdienstig Ъе іизігі;п. Daar

naast is ook algemeen kerkelijke godsdienstigheid d.i. de mate 

van gedragsmatige en attitudinale godsdienstige betrokkenheid 

niet geheel zonder invloed op de sociaal-politieke levenssfeer. 

Het beeld, dat Herberg ons geschetst heeft en dat neerkomt op 

een totale irrelevantie van de conventionele religie, vinden we 

bij de door ons onderzochte bevolkingsgroep m e t in deze 

radicaliteit terug. Hetzelfde geldt voor het kerkelijk model van 

levensbeschouwing, dat door Luokmann wordt beschreven als een 

puur rhetorisch, onwerkzaam relict van een traditionele religio

siteit. Weliswaar is de kerkelijke godsdienstigheid van de door 

ons onderzochte bevolkingsgroep grotendeels te karakteriseren in 

termen van culturele vanzelfsprekendheid, maar deze doorsnee 

godsdiei.stigheid is bepaald niet zonder enige sociale relevan

tie (6). 

De medaille moet echter ook omgekeerd worden. Gebleken is, dat 

zowel de kerkelijke betrokkenheid als ook de godsdienstige 

onBntatie der respondenten zijn ingebed in en een onderdeel 

vormen van een tweetal meer algemene levensbeschouwelijke in

stellingen, namelijk conventionaliteit en dogmatisme. Se aanwe

zige samenhangen van kerkelijke godsdienstigheid met de sociaal-

politieke attitudes krijgen daardoor een bepaalde betekenis. 

Voorzover kerkelijke betrokkenheid uitdrukking is van een con

ventionele d.i. van een weinig reflexieve en alles als vanzelf

sprekend aanvaardende levensinstelling, is het begrijpelijk, dat 

deze godsdienstige geïnvolveerdheid samengaat met een geringe 

vooruitstrevendheid en veranderingsgezindheid op sociaal-poli-

tiek gebied. Voorzover een gesloten religieuze onHntatie deel 

uitmaakt van een meer algemeen levensbeschouwelijk dogmatisme, 

is het verklaarbaar, dat mensen met een dergelijke godsdienstige 

instelling weinig behoefte hebben aan bredere oriëntatie en 

grotere informatie via de persmedia, kenmerken, die wijzen op 

een gesloten cognitief systeem, dat de kern van elk dogmatisme 

vormt (7). En m zoverre is het niet de "religious factor" als 

zodanig, die relevant is voor de sociaal-politieke levenssfeer, 
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ТаЪеІ 6.5. Sociaal-politieke attitudes, naar levensbeschouwelijke conven-

tionaliteit en dogmatisme. 

SocianJ -politieke 
attitudes 

Percentage, dat 
regelmatig linkse 
weektuaden leest 

Percentage, dat 
een voorkeur heeft 
voor progressieve 
politieke partijen 

Percentage, dat 
politiek geïn
teresseerd is 

Percentage, dat 
landelijk is ge-
oriSnteerd op 
de persmedia 

Percentage, dat 
een hoge lees— 
frequentie ver
toont 

N^ Conventionele 
\. levenshe-
^ v schouwing 

Levensbe— > ^ 
schouwelijk \. 
dogmatisme \. 

zwak 

sterk 

zwak 

sterk 

zwak 

sterk 

zwak 

sterk 

zwak 

sterk 

zwak 

30 

0 

67 

42 

55 

33 

70 

35 

63 

28 

sterk 

6 

1 

50 

20 

58 

41 

45 

27 

38 

22 
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maar veeleer de omstandigheid, dat kerkelijke godsdienstigheid 

in een groot aantal gevallen een verschijningsvorm is van 

levensTjeschouwelijke conventionaliteit en dogmatisme. 

Rest ons nog een opmerking over de onderlinge verhouding van de 

twee levensbeschouwelijke complexen conventionaliteit en dogma

tisme. In de vorige paragraaf werd gesteld, dat zij een 

duidelijke samenhang vertonen, omdat hij 60% van de ondervraag

den de intensiteit van deze twee levensbeschouwelijke instel

lingen ongeveer hetzelfde is en omdat hun samenhang met de 

sociaal-politieke attitudes grotendeels parallel loopt. Niette

min, zo werd hieraan toegevoegd, moet men de twee complexen van 

elkaar onderscheiden, omdflt ze tij ήΟ% van de ondervraagden in 

intensiteit niet samenvallen en omdat ze ook gedeeltelijk een 

van elkaar onafhankelijke invloed uitoefenen op de sociaal-

politieke attitudes. Op dit laatste punt moet hier nog ingegaan 

worden. 

ТаЪеІ 6.5· illustreert het zojuist gezegde: ondanks het feit, 

dat de samenhangen van conventionaliteit en dogmatisme met de 

sociaal-politieke attitudes in dezelfde richting gaan, zijn ze 

tegelijk ook gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar. Bij afwezig

heid van levensbeschouwelijk dogmatisme, aldus tabel 6.5., is 

hij mensen met een sterke conventionele levensinstelling de 

voorkeur voor linkse weekbladen, landelijke bladen en de alge

mene leesfrekwentie duidelijk geringer dan bij met of nauwe

lijks conventioneel denkenden. Bij aanwezigheid van dogmatisme 

daarentegen is de invloed van conventionaliteit op de sociaal-

politieke attitudes practisch te verwaarlozen en geeft de 

dogmatische levensinstelling kennelijk de doorslag. Hetzelfde 

geldt in het algemeen ook voor levensbeschouwelijke conventiona

liteit: is conventionaliteit niet of nauwelijks voorhanden, dan 

is bij mensen met een sterk dogmatische instelling de tendens 

tot links, landelijk en veel lezen duidelijk geringer dan bij 

niet of nauwelijks dogmatisch denkenden. Is conventionaliteit 

daarentegen wel m sterke mate aanwezig, dan is de invloed van 

dogmatisme op de genoemde sociaal-politieke attitudes veel 

minder sterk. De samenhangen van conventionaliteit en dogmatisme 
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•tenslotte met partijvoorkeur en politieke interesse zijn hele

maal onafhankelijk van elkaar: zowel bij aanwezigheid als bij 

afwezigheid van de ene levensbeschouwelijke instelling is de 

samenhang van de andere met deze twee sociaal-politieke attitu

des even sterk o.q. even zwak. 

6.5. Besluit. 

Auteurs, die vanuit hun primaire ervaring of vanuit globale 

gegevens grote lijnen trekken en de toekomst van kerk en 

godsdienst trachten te exploreren, neigen er niet zelden toe de 

betekenis van kerkelijke godsdienstigheid in de moderne samenle

ving te reduceren en haar irrelevantie te schilderen. Men 

spreekt dan over de godsdienst als een maatschappelijk randver

schijnsel of een cultureel relict uit vroegere tijden. Vajiuit 

een dergelijke diagnose wil men dan vaak het religieuze in de 

samenleving "redden" door aan te dringen op het bestuderen van 

met-geïnstitutionaliseerde religie, waarbij men dit begrip in 

een immanente zm herdefinieert. 

Ons onderzoek toont natuurlijk met het tegendeel aan. Daarvoor 

zijn de kwantitatieve en geografische basis alsmede de inhoude

lijke omvang ervan te gering. Wel brengt het ons de nodige 

Skepsis bij ten aanzien van de zojuist aangeduide generalisa

ties. Reeds een bescheiden proef op de som wijst in een andere 

richting en maant ons tot een meer genuanceerd oordeel. Middels 

het onderscheid tussen kerkelijke en met-kerkelijke vcrmen van 

levensbeschouwing hebben we namelijk met kunnen ontdekken, dat 

met-kerkelijk georiënteerde levensbeschouwing - de "invisible 

religion" van Luckmann - in de moderne samenleving de plaats 

heeft ingenomen van de traditionele kerkelijke godsdienstigheid, 

welke laatste eventueel nog als een rhetorisch model zou 

voortbestaan. De onderzoeksresultaten geven wel aanleiding voor 

de veronderstelling, dat in een plurale samenleving kerkelijke 

godsdienstigheid is ingebed in een totale levensbeschouwelijke 

oriëntatie, waarvan zowel kerkelijke als met-kerkeli jke vormen 

van levensbeschouwing deel uitmaken. 
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Naast deze les leert ons onderzoek nog iets anders. Via 

onderzoekingen zijn vele malen de relaties opgespoord tussen 

kerkelijke godsdienstigheid enerzijds en algemene grondhoudingen 

als dogmatisme en autoritarisme anderzijds. Ook zijn uitgebreid 

de samenhangen onderzocht met economische, sociale en politieke 

attitudes. Deze verschillende lijnen in het godsdienstsociolo-

gische onderzoek kunnen worden samengetrokken. Het lijkt ons 

namelijk een vruchtbaar uitgangspunt de levensbeschouwing van 

mensen te bestuderen met behulp van een zo breed mogelijk scala 

van levensbeschouwelijke opvattingen, attitudes en gedragingen. 

Daarbinnen moet behalve aan niet-kerkelijke zeker ook specifieke 

aandacht worden besteed aan strikt kerkelijke vormen van levens

beschouwing, omdat deze nog altijd een belangrijk en sociaal 

relevant verschijnsel blijken te zijn. Van deze kerkelijke en 

met-kerkelijke vormen van levensbeschouwing moet vervolgens het 

verband worden nagegaan met houdingen ten aanzien van de 

samenleving of delen daarvan. Volgens de uitkomsten van ons 

onderzoek, hoe bescheiden ook, lijkt het zinvol deze driebaans-

weg verder te gaan om te zien, waar de sporen parallel 

lopen of waar ze uiteengaan. 
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Uoten Ъіл hoofdstuk 6. 

1. W.H. v.d. Pol, 1967. 

2. Zie hiervoor o.a. H.Goddijn en W.Goddijn (red.), 1966; 
W.Goddijn e.a., 1968; W.Goddijn, 1973· 

3. A.C.Zijderveld, 1974, p. 75-76. 

4. Evenals in hoofdstuk 4· is hier in alle gevallen de tau van 
Kendall gebruikt vanwege de vergelijkbaarheid. In het geval 
van het al dan met lezen van linkse weekhladen zou strikt 
genomen een coefficient voor nominaal meetniveau gebruikt 
moeten worden. Het blijkt echter, dat bij gebruik van de 
contingentiecoëfficiënt (c) deze weliswaar iets hoger is dan 
de tau, maar dat dit over de gehele lijn zo is. 

5. De drie categorieën van met-kerkelijke conventionele le
vensbeschouwing zijn als volgt tot stand gekomen: op basis 
van de gedichotomiseerde scores op de variabelen geprivati
seerde levensbeschouwing en conventioneel-burgerlijke waar
deoriëntatie zijn de ondervraagden, die op beide variabelen 
- 0 - scoren, ondergebracht in de laagste categorie. 
De ondervraagden, die op de twee variabelen - O/l - of -
i/o - scoren, zijn ondergebracht in de middencategorie en 
de ondervraagden tenslotte, die op beide variabelen 1 
scoren, zijn ondergebracht in de hoogste categorie. 

6. In tegenstelling tot onze onderzoeksresultaten is uit een 
meer recent onderzoek onder leden van de gereformeerde kerk 
in Haarlem-Oost gebleken, dat er geen enkele samenhang 
bestaat tussen politieke progressiviteit enerzijds en de 
frekwentie van kerkgang en de binding aan de kerk ander
zijds. Zie hiervoor : Hervormd Nederland, 30 October 1976, 

p. 8; 
J.M.Hendriks, 1975-

7 . M.Rokeach, 1954ι Ρ· 203· 
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Suimrary. 

The following three questions form the tiackgromid of this 

study on church involvement and life view: 

1. To what extent is church-oriented religiosity still present 

among the population of a modern suburb ? The background 

of this question is formed by the thesis of Th.Luckmann, 

that this form of religiosity must be considered as an 

increasingly marginal phenomenon in modern society. 

2. Then the question is asked if perhaps other, non or less 

church-oriented forms of life view can be discovered among 

the interviewed people and what the relation is between 

non church-oriented and church-oriented forms. The distinc

tion between these two forms of life view is based on the 

idea, that life view is the result of the permanent activity, 

by -which people ascribe meaning to the events and experiences 

they are confronted with in their lives. This activity can 

occur according to different models, that is to say the model 

of traditional church-oriented religion fonns one and only 

one possibility out of many others. The life view, resulting 

from this activity, is thus likely to comprise not only 

church—oriented but also non church-oriented elements. 

3. Finally the question is posed, to what extent church-orien

ted religiosity is relevant or irrelevant to the organisa

tion and ordering of every day life. This question is con

cretely related to the relevance of church-oriented religio

sity for the socio-political orientation of the respondents. 

In this context ample attention is paid to the discussion, 

held in the sociology of religion, about the social relevance 

or irrelevance of church-oriented religiosity in modern 

society. 

With regard to the first of above-mentioned questions it appears 

least of all, that church-oriented religiosity is a marginal 

phenomenon in the investigated suburb. On the contrary, many 
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kinds of religious behaviour, views and convictions are charac

teristic of the vast majority of the interviewed group. 

This church involvement of the greater part of the respondents 

can generally be characterized as a rather traditional "average" 

religiosity. Even the majority of the self-reported non-church-

membere is, as appears from their stated behaviour and attitu

des, clearly, although marginally involved with the church, so 

that only a very small group can be considered as explicit 

outsiders. Therefore the determining criterium for this apparent 

though marginal involvement is not, whether one considers 

oneself as chuxchmember or not, but rather whether one parti

cipates or not in the so called rites—de-passage, i.e. ceremo

nies provided by the church on the occasion of important 

transitional moments in life such as birth, marriage and death. 

Finally, the church-oriented religiosity, as found in the 

investigated suburb, turns out to comprise two dimensions, 

namely general church involvement and a religious orientation, 

of which the latter vanes from an open, flexible to a closed, 

rigid orientation with regard to church and religion. 

In order to respond the second question above-mentioned we 

tried to collect some information about a number of non church 

oriented forms of life view. Two dimensions especially come 

to the fore, which are - just as general church involvement 

- characteristic for the majority of the respondents. These 

are a privatized life view and a conventional-bourgeois value 

orientation. 

These two dimensions and general church involvement show a 

clearly positive interrelation and could for that reason be 

considered as three different expressions of a more general 

dimension, which we have called conventional life view. This 

life view means, that people are religious and feel involved 

with the church in a matter of course sort of way, that they 

strongly emphasize their private life i.e. that events and 

experiences m their private life-world are ал important frame

work, within which they ascribe meaning to their lives and 

finally that a number of conventional-bourgeois values such 

as devotion to duty, being fair, honest and tolerant are very 
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prominent for -them. So this conventional life view is rather 

about a traditional, "taken for grantea" attitude to life 

than about a critical, reflexive one and the common element 

in this attitude to life is formed Ъу the less reflexive and 

rather stereotyped nature of the views and convictions in 

question. 

The three elements of conventional life view are not only 

widely spread among the respondents, but they also hardly 

show any relation with social characteristics such as sex, 

education level, profession and income, that is to say general 

church involvement, privatized life view and a conventional 

bourgeois value-orientation are almost equally present in all 

the distinguished social categories. These elements of conven

tional life view are equally characteristics for both men and 

women, for all professions and for people with a high level of 

education and income as well as for people with less education 

and income. Conventional life view is apparently very dominant 

within the interviewed group of people according to this massive 

and indifferentlated presence. 

Whereas general church involvement seems to be embedded m 

a more general conventional life view, the religious orientation 

on the other hand turna out to be related with another fonn 

of non church-oriented life view, namely institutionalism, 

e.g. a social cosmology, according to which the social reality 

is looked upon as a stable and established order, that is 

tò be accepted and which cannot be changed. A closed and rigid 

orientation towards church and religion appears to coincide 

with an identical attitude towards society and its established 

institutions. On the base of this rather strong relationship 

we consider these two orientations as another general dimension, 

which we have called dogmatic life view. It is characterized 

by a great need for security and clarity in matters of religion, 

an extreme acceptance of established religious and social 

institutions and authorities as well as by a great resistance 

to drastic cnanges with regard to religion and society. 

This dogmatic life view is not only less widely spread than 

the above-mentioned conventional life view, but is also concen

trated in particular social categories: among older people, 
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among people from the lower professions and аЪо all among 

people with a low level of education. Therefore this dogmatic 

life view seems to Ъе less dominant within the interviewed 

group than conventional life view. 

As for the relevance of the various forms of life view for 

the socio-political orientation of the respondents the three 

elements of conventional life view prove to he related posi

tively with socio-political conservatism and with a provincial 

orientation on the press, and negatively with general reading 

frequency. The relation of dogmatic life view with the socio

political orientation shows the same trend, but is much stron^ 

ger: a dogmatic life view shows a strong positive relation with 

socio-political conservatism and a provincial orientation on the 

press, and it shows a strong negative relation with political 

interest and general reading frequency. 

AB for the question atiout the specific relevance of church 

oriented religiosity for the socio-political orientation this 

study points to the following direction: Although church-orien

ted religiosity, independent of the non church-oriented forms 

of life view, is not completely irrelevant for the socio

political orientation of the respondents, this relevance seems 

mainly to Ъе embedded in the general dimensions of respectively 

dogmatic and conventional life view. The relation of general 

church involvement with the socio-political orientation can 

primarily Ъе explained Ъу its conventional character, whereas 

the relation of the religious orientation with socio-political 

attitudes can for the most part Ъе explained Ъу the dogmatic 

character of this orientation. 

Summarizing it did nog appear from this study, that non church 

oriented forms of life view - the invisible religion of Luckmann 

- have completely taken the place of the traditional churchy-

oriented religiosity m modem society. The research data 

do indeed lead to the supposition, that in a plural society 

church-oriented religiosity is embedded in a more general 

orientation, which also comprises elements of non church-onen-
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ted life view. 

With regard to further research in this field this means, 

that it is most desirable to study the life view of people 

so broadly as possible, this means with attention for both 

church-oriented and non churcb-onented forms. But except to 

this latter forms one must surely keep paying attention to 

church-oriented religiosity, because this still proves to be an 

important phenomenon in modern society. 
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.•-.'ĉ n artwoord 

, , ρ 

l i l - . Π 

(ïetn antwoord 

2 . 

1 

2 

o 
-

'1 

2 

q 

1 

с 

9 

1 

' 

9 

indien _¿a . "at ? 



fjn.it Π van " /.elf , dat ü godsdienstig bent ? zo kor wel 

ik dcriK van 

ik denk vtin 

wel 

niet 

ι kor niet 

| ,_ecr Ticning of 

cirtucord;wcct n ie t 

Гэагот vindt V а.?Л 

Ir.Aì-ì- ' rekel -, cl ' of ' ik dcn.v v.n VL 1 ' 01, vraa;; 8 . 

ilcikt V dat jindcro тепьоп m rken 

jocbJicnsti i ï bert ? 

dat " j a 

neen 

eeon nrning of 

antwoord;wcet n ie t 

Indien ¿a op vraag 8b : 
'"аагаіч -erker, se dat vol~ens U ? 

Ik geef Π na een р.^аг vellen , dio U weer zelf noot invul len. 

Ii-itervic->,-er overhandigt do respondent de vollen Б- - "". (semantische 

difft rcr. t ical over godscUcnst). Ü13 leest vervolgens hardop de 

ii.Etruc^ies vcor _ n̂ informeert daarna , of aller, duidel i jk i s . 

Zo nodig ¡".of; eens uitlogden . 

ІУТЯисіЧГ : 1. Interviewer 300t, a l s do ?'c π pondent begint 

in te vulKn , kijkun , in welk tempo dat 

Kobeurt.Hct invullen i"oct "acsociat ief" 

eeschicdon er. dat bótcker.t het ,ηο, t t a n e l n k 

;ricl ^eho'aicn.Zo iiodig mô 1 Λ' xnli r\'ii'Vrr 1 au'. 
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ді Als U n e a r de kork w i l t g^an on U hebt de keuze u i t de 

l i t u r g i s c h e d i e n s t e n op d i t k a a r t j e (Я.В. I n t e r v i e w e r o v e r 

h a n d i g t de r e s p e n d e n t k a a r t j e - 1 - ) . 

ì 'aar ve ik van die d i e n s t e n sou U b i j voorkour gaan ? 

Naar welke zou U ' t minst graag of zek^r n i e t ga4n ? 

T.'STWCTIZ : I n t e r v i c u c r zot a c h t e r de d i e n s t , d i e Ъід 

do respondent de moeste voorkeur g e n i e t , 

oen - 1 - , en a c h t e r de d i e n s t met clo 

minste voorkeur c^n - 2 - . 

Spreekt de r e s p o n d e n t om cen of andere reden 

geen voorkeur u i t , dat z e t h i j een k r u i с je 

, a c h t e r de b e t r e f f e n d e a n t w o o r d c a t c g o r i e . 

( n l . ' g e e n v o o r k e u r ' of ' i k kan geen keuze 

maken,want i k ga n o o i t ' . D o s e antwoord-

c a t c g o r i e ë n s t a a n n i e t op he t k a a r t j e . ) 

Een mis met a l l e e n g r e g o r i a a n s e zang 

Геп samen gezongen "lis i n de e igen t a a l 

Een woord-dicnet met v o o r l e z i n g u i t de b i j b e l , oen boek of de 
k r a n t , waarna d i s c u s s i e on e v e n t u e e l con gebed . 

" e n c x p t n n e n t c l c l i t u r g i e v i e r i n g 

^en s t i l l r T i s zonder zan;; 

Ίΐοη a i e n s t rond cen bepaald a c t u e e l of p o l i t i e k onderwerp 

Geen voorkeur 

Ik kan s e t π keuze maken , wrnt I K ga n o u i t 

Ik overhandig V nu. een k a a r t j e , waarop een a a n t a l a s p e k t e n van 

l i t u r g i e - v i e r i n g e n stac η vermeid, ( i n t e r v i e w e r o v c r n a n d i g t 

k a a r t j e - ? - rrn de respondent ) . 

Zoudt Π i . ' i l lcn aargever. , w^lk ven deze a s p e k t e n U hot nOost 

en welko h e t minst a a n s p r e e k t ? 

IÌÍTRUCTIE : Ach te r het a s p e k t , da t de respondent he t 

meest a ansp reek t , ze t de i n t e r v i e w e r _cn - 1-

on a c h t e r he t minst aansprekende c^n - 2 — . 

Al? do respondent geen voorkeur kan of w i l 

arngevcn , ze t de i n t e r v i e w e r con k r u i s j e 

a c h t e r de a n t w o o r d e r t e g o n 'Kien v o o r k e u r ' . 
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Ik geef U nu voor de I r a t s t c keer ten aantal vollen , die U zelf 

noet invullen . (Interviewer overhandigt do vcLlcn F. - Г„ ) 

I,"57 ÍUCTIE : Intcrvievicr lüeet de ins t rukt ics v/eoi 

h'rdop voer en vraagt , of het duidel i jk 

1 ' . 

Mag ik U nu , voordat \»e klaar zi jn , nog oen paar korte vragen 

s te l len 

'•;i 
VOOR И И Í L I J <3 К Г ^ Г К т а а ' Т П ! 

h 
.Ui 

г̂. ve Ik Ъсгоер bent L' werkzaam ? 

niSTRUCTIE : Indien gepeneioneerd , wcikeloo*· inv-lide 

G.d. , Wat was uw l i a t s t e Ъсгоер ' 

Eent U i n l o o n d i e n s t of bent U z e l f s t a n d i g , dus 

voor e i g e r r e k e n i n g werkzaam ? 

l o o n d i e n s t 

z e l f s t a n d i ç 

weet n i e t , 
geen antwoord 

Ir vst ioor soort bedri jf of i n s t e l l i n g bent l werkzaam ? 

Іч welk^ funkt ie of rang bent U daar werkzaam ? 

i 'cbt V coorgaanc b i j uw work Ле l e i d i n g e v t l 

of t c e ^ i c b t op andere nedewerk^rs ' 

J-1 

peen 

' ^ •>! n i n i , 
fcon antwoord 

a. Indien _¿a b i j vrarg 5'-1 " ' oovocl ? 

Tent U vcipl icht vrrzektrd b i j ι en zit kenf o n d i c i ja 



Op dl' k a a r t j e s t a a n eragc n '<o _ ens<lc sscn 

ve rne ld . ( i>- + c rv i cwer ovGr vandigt t a a r t j e 

- 1 - 1 JOUOÏ L w i l l e n aa igcvcn in г и і с с 

van J c ; e k l a s s e n u'n b r u t o t o t a i o ιηκοπεη 

l i g t , z o n d e r k i n i e r b i j s l a g ^ 

i/eet т е х , 
geen antwoord 

Welke scholen en o p l e i d i n g e n hebt U door lopen ' 

INSTRUCTIE : I n f o m e e r ook n a a r ( a v o n d - ) c u r s u s s e n 

en s c h r i f t e l i j k onderwi js . 

Welke daarvan hebt U v o l t o o i d ? 

TOCn VROUiïEUJICI PESPOHDEKTDJ 

cvrouv. , welke scholen en op l e i a ingcn hebt U doorlopen ? 

irSTIïUCTIE Informeer ook г а а г (avond-) c u r s u s s e n 

on s c h r i f t e l i j k onderwi js . 

. irce daarvan hebt L v o l t o o i d " 

In w e l t Deiocp i^ uw i/ia ι г.огкгаап ' 

INSTTÌLCTIE : Ind ien gepcr is iorccrd , wonceloos of i n v a l i d e 

" a s was z i j n l a a t s t e bercer ? 



In wat voor soort bedrijf of instelling is uw nan uerkzaan ? 

In welke funkt ie of rang is uw man daar werkzaam 

Hoeft ш; "lan doorgaans bi j zijn work de leiding ovei 

of toezicht op andere medewerkers ? 

j a 

neen 

weel 
Cecn 

m . t , 
antwoord 

Tnui-n ja bij vraag 6? . Hoeveel ? 

bent U verplicht verzekerd bi j eon ziekenfonds ? 

Op dit kaart je staan enige inkorunsklasscn 

v~rüioia.(lntcrvii.wcr ovi-rliandigt kaart je 

- 4 - ) Zoudt U v i l l en aangeven in welke van 

d^ze klassen het bruto totaio inkomen van uw 

man lifrt; het bruto to ta le inkoir.cn zonder 

Kinderbijslag ? 

Ca 
n c n 

v/e^t 
geen 

nu . t , 
antwoord 

А 

В 

С 

D 

E 

F 

G 

geen 
m o t , 
antwoord 

''elke scholen en opleidingen he* ft uw чап doorlopen ? 

ir^TPUCTIE с Infornear ook пааг (avond-) cursusoon 

on schriftelijk onderwijs . 

Tc lib. daî-rvan hc>. ft uw :тіап voltooid ? 

http://inkoir.cn


A . I . 

U vindt hier opgesomd een aantal dingen, dio mensen belangryk vinden in 

hun leven. Erachter a taat een ry hokjes met cijfers van " 1 " tot " 5 " . 

Wilt ü voor elk ervan aangeven, in welke mate ze in úw leven een ro l spelen 

U kunt dat doen door Ъу elk van de opgesomde dingen een hokje met een Ъ -

paald cijfer i i n te kruisen. Als U hot cijfer " 1 " aankruist; geeft U daarmee 

aan dat deze waarde in uw leven geen r a l speel t . Hoe hoger het Cjjfer i s , 

dat U aanicruist des te groter is de ro l die de betreffende zaak m uw 

leven speelt Met het cijfer " 5 " geeft U aan dat datgene, dat U aankruist 

een .^rote rol in uw leven speelt en dus heel belangrijk i s voor U, 

cun brodo ilçe-meno ontwikkeling hebben 

vrij zun om over je eigen loven te beslissen 

hogerop konen in de maatschappij 

1 _, 
1 
1 

betrouwd zijn I 1 

verdraagzaam zijn voor iedereen 

kinderen hebben en opvoeden 

altijd je p l icht doen 

ieder het Zijne geven 

kunnen doen en laten wat je wilt 

monson om je heen hebben 

aan eigen ideeën vorm kunnen geven 

1 
1- • 
1 

moedig zjn en i e t s durvon ondernemen 1 

eerlijk en oproent zijn 1 

vrienden hebben en vrienden houden 1 

persoonlijk lijden en ve rd r i e t 

je beroep uitoefenen 

rechtvaardig zyn 

je eigi-n l^ven kunnen overzien 

gec-n f inanciële zorgen hebben 

gelijk hebben of ^el-jk krijgen 

blij en opgewekt zyn 

sterven en dood 

je schuld erkennen 

werken voor je levensonderhoud 

_ 

— • 

— • 

1 

" ^ ^ ™ 

• 



U hebt nu оп a a n t a l d ingen aangegeven, d i o voor U persoonli jk min of me 

belangri jk z j n . Daar h e e f t U n a t u u r l y k uw r e d e n e n v o o r . 

ben a a n t a l redenen wordt h i t r opgenoemd. 

V i l t U ajiní-even, wölke ervan U h e t a l l e r b e l a n g r i j k s t o v i n d t ( U z e t d a i r 

een " 1 " a c h t t r ) en welke U op eon na h e t be l ang r i j k s t e v i n d t (U z o t daar 

con " 2 " a c h t e r ) . 

Ond-it ze -'l-omeen-mensolijk zyn er door do meeete 

racnson wor i tn - e a c c e p t e o r i 

o n ^ i t ze b'j een ^ood c h r i s t e l i j k leven horen 

omdat z^ mijn persoonli jke o p v a t t i n g over h e t 

leven weergeven 

omdat z o n ' e r deze w a i r l e n een goede en raenselyka 

samenleving onnogelijk i s 

omdat ik ze zo van mijn oudere t h u i s heb mee

gekregen 

omdat ze overeenkomen mot wat myn geweten my 

voorschr i j f t 



Л.З. 

МСПВІ.П m'-ií̂ i! in hun leven a l l e r l e i dinçcn en i^beurteniesen mee. 

Bij soirriirc daarvan staan ze i e t s langer a t i l en gaan nadenken over de 

zin гп iret l^ven over God of over godsdienst. 

HjrronJ.cr zijn et>n aant i l van der^olyke gebeurtenissen opgesomd, 

Vilt U aangeven, wellte ^eb&urtenissen U het meest tot nadenken stemmen 

en welke het minst U kunt d i t weer doen docr hot aankruisen van oen van 

de enfers " 1 " tot " 5 " . 

Als U " 1 " aankruist stemt de betreff ndc gobuurtenis ü n ie t of nauwelyks 

tot nadenken en a ls U "5" aankruist stemt zo U in zeur s terke mate tot 

nadenken. 

1 2 3 4 5 
een crnsti '-c ziekte 

de .^ebo^rtc van een kind 

àe l i a toto mn. anreis van de Apollo 13 

het zien van een landschap 

het sterven van vader of moedor 

een diepgaand persoonlijk gesprok 

de audbcving in Turkije 

uw trouwda-

het ender^esn van oen muziekstuk 

de oorlog m hot miiden-oosten 

het ontsnappen aan een e rns t ig verkeersongeval 

een oisma-ikt kind 

r l o t s c l i n r ontsla/; 

hcrdenkina; van de bevrijding-

volkonen onverwacat hulp krijgen 

de onrust in onze maatschappij 

het ocd l„ren kennen van iemand 

= 

-, 

L 

| 

http://onvcrwac.it


Onze vraag is nu, of U wel eens crvarinsen hobt, аагЪц U voelt, dat V op 

een of andore manier schuldig bent. /j 

Een aantal van deze ervaringen vindt U m het volgende, 

Wilt U van elke ervaring aangeven, of zu voor U de aanleiding zyn voor 

schuldgevoel, 

De vraag is dus: ervaart U iets van schuld 

ja neen ik weet he 

wanneer и op He weg een gevaarlijke inhaal-

ninoeuvrc hobt uitgevoerd 

wanneer U zich by een ruzie hebt laten 

"aan 

wanneer U a^n een sterfbed staat 

wannetr U geweldig van iets htbt genoten 

wanneer U een zwa-vr gehandicapt mens 

ontmoet 

wanneer U vergeten hebt geleende dingen 

terug te geven 

wanneer U kwaid bent geworden op spelando 

kinderen 

wannoor U in de krant leest over honger 

in Лe wereld 

wanneer U in de winkel hebt vergeten to 

betalen 

wanneer U aan do deur iemand afscheept, 

die iets wil verkopen 

wanneer iemand U gebreK aan politioko 

bclangstellin': verwijt 

wanneer "J niet meer nadenkt over god 

wanneer U merkt, dat U hot veel beter 

hebt dan oen van uw goede vrienden 

wanneer υ uw Kinderen met leert bidden 

wanneer U niet meer naar de kerk gir.t 

• 

Als U om welke reden dan ook schuld ervaart, tegenover wio voelt U zich 

dan op de eerste plaats schuldig
-5
 ^V/' 

tegenover mezolf 

tegenover andere mensen 



£Λ 

"Godsdienst heeft voor verschillende irensen vaak zeer verschillende 

botekenissen
/
 en roept allerlei gevoelens op, 

Wij zouden graa^ iets weten van de betekenis, die "godsdienst" feitelijk 

voor u persoonlijk heeft. 

Wilt u daaron van de woorden ot> deze lyst aangeven, of zo naar uw mening 

van toepassing zijn op "godsdienst". 

Boven deze Ijst van woorden staat "godsdienst" het onderwerp, waar het 

hier over çaat 

Daaronder ziet u telkens twee wooraan naast elkaar staan net een Ιι,η er

tussen Deze lijn is in zeven vaKjes verdeeld. Wanneer u vindt, dat het linkei 

woord 1·' t best van toepassing is op "godsdienst" dan zet u een kruis m 

een van de linkse vakjes. Wanneer u vindt, dat hot rechter woord beter van 

toepassing is, dan zet u een kruisje in een van do rechtse vakjes. Naarmate 

u dus het linker of rechter woord beter van toepassing vindt op "godsdienst". 

zet u het kruisje meer naar links of naar reents. Als u het niet weet of 

vindt, dat beide woorden van toepassing z^n, kunt u oen kruisjo zetten m 

een van de middelste vakjes. 

GODSDIENST 

open 

warm 

vrolijk 

mannelijk 

slecht 

aardig 

sterk 

scnadelijk 

passief 

boeiend 

kerke l.jk 

zacht 

\ 

J lel.jk 

j gesloten 

j koud 

J ernstig 

J vrouwelijk 

J goed 

J onaardig 

J Z'.'ak 

J onschadelijk 

J ac t ie f 

J 
_l m o t kerkel.jk 

_1 hard 



GODSDIENST 

wciariielcos i 

f :.n 

s p e e l s 

a a r d s 

sober 

l e e g 

verward 

belangri jk 

hocg 

wreed 

o p p e r v l a k k i g 

ЪеЛгоеГ d 

geli jkmatig 

g r o o t 

v e i l i g 

l e v e n d i g 

oni ielukkig 

verandor lyK 

r e l i g i e u s 

lang? lini 

profaan 

» 

( 

1 

s 

1 ' • 

ι ι I 

1 1 

1 1 1 

ι < 

' 

t ι . ι Ι ι 

ι ι . 1 > 

1 I I « • 1 

ι ι I 1 1 

1 . ι ι 1 , 

1 . 1 • • 1 

• 1 · 1 

1 1 

1 

• ι 

ι ι ι ι 1 ι , 

waardevol 

vervelend 

stijf 

horacle 

o v e r d a d i g 

v o l 

e v e n w i c h t i g 

onbelangrijk 

l i i g 

barmhartig 

intens 

Ъіц 

wisselend 

klein 

gevaarlyk 

rustig 

licht 

gelukkig 

onvurandurlyk 

niet religieus 

vlug 

hoili." 



godlel i jk ' ' 

modern I I 

begrijpelijk ^ A 

gozcunonlyk 1^——L 

GODSDIENST 

' ' ' L 

-J I I I 

J I I L 

J ' • • 

1 ' menselijk 

• ^ - ^ J t rad i t ionee l 

^ ^ ^ ~ " onbegrijpelijk 

J — « J al leen 



Er bestaan allerlei opvattingen over -odsdienet, samenleving, kerk en * 

wereldproblemen en je hoort daarover allerlei beweringen. 

In hot volgende staat een aantal van dergelijke beweringen. 

Vilt u uw persoonlijke mening geven over deze beweringen door achter elk 

ervan een kruisje to zetten onder een van de mogelijke antwoorden, 

1. Ik denk wel eena: sommige 

mensen menen, dat alle pro

blemen hier op aarde al kun

nen worden opgelost, 

Kaar als 3olovige zeg iki 

de hemel komt pas straks. 

2, Bidden kun je het beste 

met andore mensen samen, 

bv. in de kerk. 

3. IK ben van mening, dat er 

voldoende pedagogische en de

mocratische argumenten zyn om 

de vroegere gezagsverhoudingen 

drastisch te veranderen 

4. Geen enkele katholiek zou 

zich nogen onttrekken aan actie

ve deelna-ie aan hot leefbaar 

maken van de eigen woonwyk, 

5. Ik bon het eens met allerlei 

aktic3 togen vertrouwde maat

schappelijke instellingen. Je 

leest immers in hot evangelie, 

dat ook Christus openlijk optrad 

tegen verstarde toestandun en d( 

mensen wakker schudde. 

6. Ει,η gelovig katnoliek is er 

m ie 1er -cv\l z^kor vin lit 

7ijn Tevci sinvol іч. 

¡helemaal| enigszins 

mee 

eens 

mee 

eens 

niet 

mee 

eens 

helemaal 

niet 

mee eens 

geen 

mening 



7. Voisins "Ч ZPI hot m o t 

lukken cm oorlogen (Ιϋΐιηι^ιοΓ te. 

vernijJcn om J i t de werkelyke 

oorziken hitrv-ίη n i . beheofte 

aan economsche nicht en onder

l ing wantrouwen tussen landen, 

blijven be s taar . 

8. Iemand, die gedoopt en kerke

lijk getrouwd is en zijn kinderen 

l a i t dopen, wordt terecht 

katholiek genoemd. 

9· Be gedachte aan de dood naaki 

me bang. Daarom probeer ik hot 

l i e f s t dio gedachte van me af U 

zet ten, ondat ik hot nu nog te 

vroeg vindt on je met dat pro-

bleen bezig to houdon. 

10. Het geloof in do werkelijke 

tegenwoordigheid van Christus in 

de c j c h a n s t i u kunden echte 

katholieken n i e t los la ten. 

' 1. Ik vindt a n t i - k e r s t a k t i e s 

storend, omdat ik do geboorte 

van Christus wil vieren a ls een 

dag van vrede 

12. De kerk benoeit zich teveel 

met dingen, w τ zo eigonl'jk 

m o t s -noe te maken ho f t . 

14. God heeft сп<- de verantwoor-

lolijkhcid voer ons curon leven 

in hanuen geg-von. Dat betekent, 

l a t we vaak opnieuw moeten 

lurvcn kiezen ι,η m e t bang moe

ten zun voor :>n7„kcriieid. 

helemaal 

mee 

eens 

enigszins 

mee 

eens 

n i e t 

mee 

eens 

helemaal 

m e t 

meo eens 

geen * 

mening 



helemaal> enigszins 

нее В nee 

aenn O eens 

14. Een va-rachtig •'doof kan 

m o t зтпепдаяп met twyfol. 

15. Ik denk, d a t , i l s wetonschaps· 

nensen on p o l i t i c i zich ervoor 

inspinnen, bet rocol'jk z ì i zijn 

cm a-.n het problccn vin .̂e i r -

n5oJ_ in de wereld de f in i t i e f c^r 

eind te η-ιλο'ΐ. 

16 Door de huidige verm '"'an do 

kerk komt het cigonlijke evangeli« 

onvoldoende t o t iijn recht . 

17. Ik vindt dat do gezagsver

houdingen uelis-wn JT aangepast 

moeten worden arm do moderne tijd, 

¡naar dat ze tooh n ie t teveel 

mogen veranderen. Anders reu het 

doelmntig fjiiotionercn van de 

sanenleving in ¿ovaar komjn. 

13. Moncntocl zoudon katholieken 

en protor.tantci-i noel goed geza

menlijk lo ouchans t io kunnen 

vieren . 

19. Ik vind, d i t het bckr i t isorc: 

van de maatschap·, ij zodanige vor

men feaat aannemen, dat ik het 

n i e t moer m ovcrcenstor-iing 

acht met de evangelische vaarden 

vin eerbi^ l en mas ten l i e fde . 

20. Vo 'Γ mensen van deze tijd ie 

hot eigeniiik onmogelijk on te 

bidden. 

n i e t 

nee 

eens 



С , 4 

2 1 . Het c o e t mogelijk z.jn om de 

s t r u o t u u r van de samenleving 

en de I n t e r n a t i o n a . e v e r h o u -

air.con náér in te r i c h t e n v o l -

тепг. e v a n g e l i s c h e wairder. en zo 

ook de o o r l o g d e f i n i t i e f te 

verr" jd3n. 

22 Hedendaags geloven b e t e . " e n t 

v o o r t d u r e n l vrager, en v o o r t d u 

r e n d e o n z e k e r h e i d . 

23. Ook 'Л weet i k a l s j e l o v i g e 

d a t er een h i e r n a m a a l s i s , toch 

n a a k t de gedachte aan de dood 

rae bang en wil ik er v o o r l o p i g 

n i e t aan denken 

24. Er wordt tegenwoordig i n de 

kerk te weinig over God g e s p r o -

-cen en t e v e e l over maatschapDe-

1 iko proble-nen. 

25. Ik wil l i e v e r n i e t door a n t i -

k c r s t a k t i e s l a s t i g g e v a l l e n wor

den. Voor mij i s Kers tmis eon 

f e e s t van vrodu en T e z e l l i g h c i d . 

26. l e m n d , d i e zijn kerkel . jke 

p l i c h t c i n i e t nakomt, 10 e i g e n 

lijk geen goede K a t h o l i e k . 

27. Het bouiende van deze tijd i s 

d a t je ica.it ontdekken d a t je ook 

a n d e r s kunt l even dan je gewend 

was Dir i n s p i r e e r t t o t h e t u i t 

p r o b e r e n van ni<'jwe mc^el ' jkhcden. 

helemaal 

mee 

eens 

e n i g s z i n s 

mee 

eens 

n i e t 

mee 

eens 

helemaal 

n i e t 

чее eens 

geen 

mening 
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U v i n d t o)i díjzc pajina, ccn soor tgel i jke l i j s t van woorden a l e z o j u i s t . 

Nu .^ant h e t e c h t e r n n - t over g o d s d i e n s t , naa r ovor " l i + u r g i e " . 

W i l t u op dczulfdo ітлпісг aangeven, cf J-eze woordor /olgens uw mening 

van t o e p a s s i n c zijn op " l i t u r g i e " . 

LITUBGIE 

hecg 

u i tnoü ipend 

опЪе langrijk 

verward 

Ъс.тгуреіцк 

l e e g 

modern 

sober 

k u n s t m a t i g 

-od Ie lijk 

a a r d s 

h i - i l i g 

s p e e l s 

langzaam 

fyn 

г е і і д і е - u s 

w l a r d e l o o s 

v c r i n d c r l j k 

zacl i t 

I L J laag 

J n i e t uitnodigend 

J belangrijk 

J evenwichtig 

J onbegrijpolyk 

Л vol 

J t r a d i t i o n e e l 

J overdadig 

J natuurlijk 

J menselijk 

J hemels 

J profaan 

•J s t i j f 

J vlug 

J vervelend 

J n i o t rcli vTieus 

J waardevol 

J onveranderlijk 

-J hard 



итиазі' 

спрр l u k k i g 

b c c i o n l 

passief 

licht 

gezamenlijk 

sohadei i j lc 

l e v e n d i g 

s t e r k 

v e i l i ( j 

тгоо* 

s ] e e h t 

- e l i j k m - t i g 

τannelijk 

Ы12 

T c J i j k 

c p p e r v l i k k i R 

v r e e d 

ç e l u k k i g 

в а а і 

p r e t t i g 

a c t i e f 

zwaar 

a l l e e n 

o n s c h a d e l i j k 

r u s t i g 

zwak 

^е а т г і і з к 

k l e m 

^oed 

w i s s e l e n d 

v r o u u e l i j k 

b e d r o e f d 

a r n : . t i • 

koud 

i n t e n s 

g e s l o t e n 

оягтЬ г t i g 

e l i j k 

http://jkm.it


Ü. I . 

Op Ύ ν l.-'cnJe jTacini's virii't u η»· ¿on lant-il beweringen. 

Wilt u ¿iir weer op dezelfde тзліег als zojuist uw persoonlijke πιοπιπ." over 

'j-evci Лэог achter elke bewennf; een kruisje te zetten onder een van de moRO-

liiVn .nrtwmr.lpn. 

1. Do-na's, Uciarover de кегк zich heeft 

uitgesproken, zijn onveranderlijk. 

2. Ik vind, dat iemand, die in het evan

gelie gelooft, eigenlijk alles noet 

doen niat hij kan, om de mensheid de 

strijd tesen de armoede zo snel ПО30-

lijk te doen winnen. 

3. Gemeenschappelijke -naaltijden mot een 

aacramentool karakter zijn zinvoller 

dan de traditionele m s v i c n n j . 

4. Ik vind, dat de cozáisverhoudingen 

weliswaar aangepast moeten worden aan 

c'o moderne tijd, maar dat ze toch 

niet teveel mocan veranderen. Het ?»-

zaf wordt door God ;;cuild en gehoor

zamen aan hot зегад is oen van do 

goddelijke pvboden. 

5· Er werv't in de leerk te woimc naar 

de leken "-eluistcrd. 

6. Ik kan allerlei akties tegen ver

trouwde naatschappclijke instellingen 

m o t goedkeuren, als zo gaan ten kos

te vr.n de rust en do ordo in do samen· 

levin^, ondat de mensen anders steeds 

neer onzeker worden. 

7. Hot doet er m e t toe wat je nu pre

cies -olooft, als je maar ergens in 

gelooft. 

6. Zo-̂ ls de mensheid erin is -eslaagd om 

met behulp van du 'etcnschap diverse 

beJrei^іплсп definitief te overwinnen 

(b.v. bosmettolijke ziekten), zo moot 

dat ok tijgclijk zijn met h(_t ver-

schijrscl "oorlog". 

helonaal 

•nee 

eens 

enigszins 

nee 

eens 

niet 

nee 

ecr.s 

helemaal 

mot 

mee eens 

geon 

nenmí 



9· Er moet in αο kerk veel ruirato zijn 

voor veracheidenhcid in gsloofeop-

vattinfcn. 

10. Ik vind hot met erg om af en toe 

ian de dood henrmerd te worden, 

vnnt daardoor loer je aanvaarden, 

dat het bij je leven hoort. 

11. Hot katholiek geloof is even waar 

of onwaar als iedere andere gods

dienst. 

12. Het is goed, dat we door anti-kerst-

akties bij do viering van de geboor

te van Christus gaan beseffen, dat 

er nog vool onrecht is on dat we 

meer moeten doen om de vrede die 

Christus heeft willen brengen waar 

to naken. 

13. Het is onjuist dat de godheid van 

Christus tegenwoordig zo weinig 

worJt benadrukt. 

14« Ik ben ervan overtuigd, dat do loop 

van ons leven door God wordt be

paald en dat we het daarom in veï̂ -

trouwen moeten aanvaarden, zoals 

het komt. 

15. Een katholiek moet zijn kinderen 

naar katholieke scholen sturen. 

16. Ik ben van mening, dat er met veel 

aan hot probleem van de armoede te 

doen is. Misschien zijn kleine ver-

betoringen mogelijk, maar het pro

bleem zal altijd blijven bestaan. 

17. Een goed katholiek moet alles aan

vaarden wat de kerk te geloven 

voorh ''udt. 

18. Do cvanrolische waarden van vrijheid 

en eigen verantwoordelijkheid vragen 

om oen drastische herziening van de 

vroc, ого gezafsvorhciudingen. 
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19. Het katholieke geloof is het enig 

vn.ro "eloof. 

20. Ik bon het cons met akties tegen 

allerlei vertrouwde maatschappelijke 

instellingen, omdat veol mensen 

daardoor hopelijk tot nadenken komer 

en de waarde van bestaande wetten ei 

gewoonten kritisch gaan bezien. 

21. Door alle veranderingen in do kerk 

zal het geloof onder de mensen ver

zwakken. 

22. Volgens mij zal er pas in do hemel 

blijvende vrede zijn en zal hot mei 

mogelijk zijn om hier op aarde oor

logen geheel te vermijden. 

23. De huidige discussies over godediene 

on kerk zijn een uiting van gezond 

religieus bewustzijn. 

24. Ik vind hot niet erg OP af en too 

aan de dood herinnerd te worden, 

omdat ik geloof, d-it het niet het 

einde is, traar een overgang. 

25. De kerk is teveel gericht op haar 

eigen behoud en te weinig op do 

armoede en do vrede in de wertld. 

26. Ik vind -vnti-kerstakties belangrijk, 

omdat het niet juist is om van 

kerstmis een soort wereld-vredesfees 

te maken, zolang or nog zoveel on

recht in do wereld is. 

27· Een mens kan maar het boste proberer 

om zich zo goed mojjclijk aan te pas

sen aan do ontwikkelingen. Hij moet 

het leven toch nomen zoala het is. 
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Bijlage 2. Schaal- en index-constructies. 

2.1. Al-emene houding ten opzichte van en cvyattin^ over de jgods— 

dienst. 

Een mogelijkheid om de houding van mensen ten opzichte van een 

bepaald psychologisch object te meten wordt gevormd door de 

methode van de semantische differentiaal. Oorspronkelijk ge

bruikt in het taalonderzoek om de betekenis en gevoelswaarde van 

woorden te achterhalen, kan deze methode ook benut worden om de 

attitude van mensen te meten ten opzichte van de psychologische 

objecten, die door deze woorden worden weergegeven. Op deze 

laatste manier is de methode van de semantische differentiaal 

door ons gebruikt om de attitude van de ondervraagde personen 

ten opzichte van godsdienst te meten. 

Daartoe is aan de respondenten gevraagd het stimuluswoord 

"godsdienst" in te schalen op continua, die worden gevonnd door 

paren van aan elkaar tegengestelde bijvoeglijke naamwoorden, 

zoals b.v. mooi-lelijk, warm-koud. Voor de volledige lijst van 

gebruikte adjectieven wordt verwezen naar de vragenlijst. De 

scores op de paren bijvoeglijke naamwoorden (variërend van 1 tot 

7) zijn met elkaar gecorreleerd (r-coëfficiënt) en op de daaruit 

resulterende correlatie—matrix is een eerste factoranalyse uit

gevoerd. De daarbij gehanteerde methode is de hoofdassenmethode 

(principal components) en als criterium voor het beëindigen van 

de extractie werd gebruikt: de verklaarde variantie moet tenmin

ste gelijk zijn aan de som van de gekwadrateerde multiple 

correlatiecoëfficiënten. Er is orthogonaal geroteerd volgens het 

VARIMAX-principe. Dit leverde een factormatrix op met vijf 

factoren, waarmee 45$ 'vai de totale variantie werd verklaard. 

Qndat vele variabelen (d.w.z. diverse paren adjectieven) een 

ccmmunaliteit (d.i. de proportie variantie van een variabele, 

die verklaard wordt door de gezamenlijke factoren) van minder 

dan .50 hadden, is een tweede factoranalyse uitgevoerd. Hierbij 

zijn alleen de variabelen meegenomen met een coirammaliteit van 

.50 of meer. De orthogonaal geroteerde factormatrix van deze 

tweede factoranalyse ziet er als volgt uit: 
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Variabele 

waardeloos-waardevol 
leeg-vol 
b e l a n g n j k - o n b e l a n g n j k 
ongelukkig-gelükkig 
f ι .in-vervel end 
warm-koud 
sterk-zwak 
boeiend-saai 
opperv] akkig-i ir tens 
vjre ed-barmhart i g 
mooi- le l i jk 
v e i l i g - g e v a a r l ι j k 
verward-evenwiohtig 
p a s s i e f - a c t i e f 
s p e e l s - s t i j f 
verander l ι .ik-onveranderl ι .ik 
aards-hemels 

Percentage verk laarde v a n a n t i e 

F a c t o r I 

- . 7 8 

- . 7 4 
.72 

- . 7 2 
.71 
.69 
.68 
.68 

- . 6 6 
- . 6 5 

.62 

.60 

- 5 4 
- 5 2 

• 51 
- .10 
- . 0 1 

39* 

F a c t o r I I 

.04 
- .20 

.13 

.17 

.05 

.06 

.05 

.34 

.06 

.28 
- . 1 2 
- . 2 0 

.13 
- .37 

.29 

.58 

.74 

% 

Communaliteit 

.62 

.58 
•54 

• 54 
.51 
.48 
.47 
.57 
.44 
.50 
.40 
.40 
.31 

• 41 
.34 
.34 
.55 

Deze factormatnx laat zien, dat er binnen de houding van de 

ondervraagde personen ten opzichte van godsdienst twee verschil

lende dimensies onderscheiden kunnen worden. De eerste dimensie 

(factor l) is de algemene houding ten opzichte van godsdienst , 

die varieert van negatief tot positief. De tweede dimensie 

(factor II) hebben we genoemd horazontalisme versus verticalisme, 

a.w.z. de opvatting, dat godsdienst primair een immanent dan wel 

transcendent verschijnsel is. 

De scores op beide dimensies zijn tot stand gekomen door de som

scores te berekenen van de variabelen, die op de betreffende fac

toren een lading hebben van .70 of meer. Deze somscores zijn op 

de volgende manier tot drie categorieën herleid: 
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Houding ten onzichte van /godsdienst 

Somscores Nieuwe score Omschri^vang 

5-15 0 negatief 

16-25 1 neutraal 

26-35 2 positief 

Opvatting over fodsdienst 

Somscores Mieuwe score Onschri.iving 

1,2 0 horizontalistisch 

3,4|5 1 neutraal 

6,7 2 verticalistisch 

2.2. Kerkeli-k-rodsdienstig Ъерааій schuldgevoel. 

Aan de respondenten is de vraag voorgelegd, of zij zich op een 

of andere manier schuldig voelen, wanneer ze niet meer nadenken 

over God, hun kinderen niet leren Mdden en niet meer naar de 

kerk gaan. Qndat door deze drie vragen in feite geïnformeerd 

wordt naar de mate, waarin men schuldgevoelens heeft bij het 

niet (meer) naleven van kerkelijke normen, zijn ze gebruikt 

voor de constructie van een index van kerkelijk-godsdienstig 

hepaald schuldgevoel. Daartoe is op deze vragen een item-analyse 

uitgevoerd door middel van een correlatie-techniek en wel de 

correlatie van elk item met de totaalscore van de andere items, 

de zg. resttotaal-correlatie. De gebruikte coefficient is de tau 

van Kendall. Door deze analyse wordt uitgaande van een bepaalde 

criteriumwaarde van de tau nagegaan of de betreffende items 

een Likert-schaal vormen (1). 

Uit de aldus uitgevoerde analyse blijkt, dat de bovengenoemde 

drie vragen, bij een criteriumwaarde van .451 een Likert-schaal 

vormen en dat de scores op de afzonderlijke vragen dus sommeeiv 

baar zijn. De respectievelijke resttotaalcorrelaties zijn: .48, 

.58 en .56. De somscores (variërend van 0-3) zijn tenslotte tot 

twee categorieën samengevoegd, namelijk 0,1 (zwak kerkelijk-
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godsdienstig bepaald schuldgevoel) en 2,3 (sterk kerkelijk-gods-

dienstig bepaald schuldgevoel). 

2 . 3 . Kerkbezoek op hooprti.Tlaften 

Op basis van hun onderlinge samenhang (C β .76) zijn van de 

antwoorden op de vragen 22 (Bent u met Kerstmis naar de kerk 

geweest ?) en 23 (Bent u met Pasen naar de kerk geweest ?) de 

somscores berekend. Deze vormen aldus een index van kerkbezoek 

op hoogtijdagen en variSren van 0 (kerkbezoek op geen van beide 

feestdagen) tot 2 (kerkbezoek op beide feestdagen). 

2.4. Deelname aan kerkel1лк-verzorgde overfiangsceremonies. 

Qn de deelname aan kerkelijk-verzorgde overgangsceremonies te 

meten zijn vier vragen gebruikt, die door de respondenten als 

volgt zijn beantwoord: 

VT. 19: Stelt u er prijs 
op, dat uw kinderen kei^ 
keiijk trouwen ? 

vr. 16: Wilt u een 
priester aan uw sterfbed? 

vr. 15: Wilt u kerkelijk 
begraven worden? 

vr. 18: Als u nog kinde
ren krijgt, laat u ze 
dan dopen ? 

ja 

60 

65 

72 

82 

neen 

36 

21 

17 

10 

weet met/ 
geen antwoord 

4 

14 

11 

8 

Totaal 

100^-380 

1005^380 

100^.380 

100^380 

Bovenstaande vragen zijn gerangschikt volgens de frekwentie van 

ja^antwoorden en wel zo, dat de vraag met het geringste aantal 

ja-antwoorden voorop staat d.w.z. deze vraag vormt de "sterkste" 

indicatie van het gegeven "deelname aan kerkelijk-verzorgde 

overgangsceremonies". Als men deze vraag positief beantwoordt, 
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dus als иеп zegÏ er prijs op te stellen, dat zijn kinderen 

kerkelijk trouwen, dan is het zeer waarschijnlijk, dat men de 

andere drie vragen ook positief beantwoordt. 

De theoretische verwachting is, dat de deelname aan de diverse 

overgangsceremonies een cumulatieve schaal vormen.Qn dit te 

toetsen en tevens om na te gaan, of alle vier de vragen een 

indicatie vormen van een en dezelfde variahele nl. deelname aan 

kerkelijk-verzorgde overgangsceremonies, is een scalogramanalyse 

uitgevoerd (2). Een scalogramanalyse toetst, of er sprake is van 

een cumulatieve èn eendimensionale schaal. 

Voorafgaande aan de uit te voeren scalogramanalyse zijn de 

antwoorden op de verschillende vragen gedichotomiseerd. In dit 

geval zijn daarvoor twee mogelijkheden: ofwel "ja + wn/ga" 

tegenover "neen", ofwel "ja" tegenover "neen + wn/ga". Gekozen 

is voor de eerste mogelijkheid om de volgende reden: 

Bij de dichotomisering : "ja + wn/ga" tegenover "neen" is er een 

relatief kleine, maar eenzinnig te interpreteren groep van 

respondenten, die expliciet "neen" antwoorden op een of meer van 

de gestelde vragen. Zij zeggen expliciet, dat ze aan de 

betreffende overgangsceremonie niet zullen deelnemen. Onder de 

andere respondenten bevinden zich behalve de groep, die kerke

lijke begeleiding van overgangsmomenten uitdrukkelijk op prijs 

stelt - ook mensen, die op een of meer van de vragen hebben 

geantwoord, dat ze (nog) niet weten wat ze in de toekomst zullen 

doen. Dit betekent waarschijnlijk een Onderschatting van dege

nen, die niet deelnemen aan kerkelijk-verzorgde overgangsceremo

nies. Anderzijds kan daardoor de groep van non-participanten 

eenzinniger geïnterpreteerd worden. En omdat het juist de 

bedoeling van deze schaal is degenen, die expliciet te kennen 

geven niet te zullen deelnemen aan kerkelijk-verzorgde ovei^ 

gangscereÄonies, te onderscheiden van de rest, is het duidelijk, 

dat om deze reden de eerste wijze van dichotomisering de 

voorkeur verdient. 

Na bovenstaande verantwoording van de gekozen wijze van dichoto

misering, zullen we ons verder beperken tot het weergeven van de 

waarden der knteria, op basis waarvan in de toegepaste scalo

gramanalyse de feitelijke toetsing op schaalbaarheid is geschied 

(3). 
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Kritena voor schaalbaarheid 

-H-coëfficiënt van Loevinger 

ReproduceerbaarheidscoBffi-
ciënten volgens Green 

Rep. Д 

Rep. В 

Rep. I (kansreproduceerbaar-

heidscoefficiSnt) 

I (index van samenhang) = 

Rep. А - Rep. I 

1 - Rep. I 

Vereiste 

H
? 

Rep. A ^ 

Rep. В > 

I > 

waarde 

•50 

.90 

• 90 

• 50 

Peiteli.ike waarde 

• 76 

• 98 

• 98 

• 91 

• 75 

Uit het bovenstaande nag geconcludeerd worden, dat de gebruikte 

vragen volgene de criteria van Loevinger en Green schaalbaar 

zijn. Het toegepaste programma voor scalogramanalyse biedt twee 

alternatieve technieken om de antwoorden van de respondenten te 

herleiden tot somscores op de gevonden cimulatieve schaal. Deze 

twee rangschikkingstechnieken zijn de Cornali- en de Ford-techniek 

(4)· Zoals meestal het geval is verschillen ook in dit geval de 

scores volgens beide technieken slechts minimaal. Voorzover 

er verschillen zijn worden deze veroorzaakt door het feit, dat 

de inconsistente antwoordpatronen volgens de Cornell-techniek 

meer naar de tussenliggende schaalposities herleid worden, 

terwijl bij rangschikking volgens de Ford-techniek de inconsis

tente antwoordpatronen meer naar de extreme, vooral negatieve 

schaalposities herleid worden. Be bovengenoemde eigenschap vaji 

de Cornell-techniek impliceert, dat de extreem negatieve scores 

relatief gering m aantal zijn. Ook bij de keuze uit twee 

mogelijkheden van dichotomisering is gekozen voor die vorm, 

waarbij de negatieve antwoorden het geringst in aantal waren. 

Daarom kunnen die antwoorden ook eenzinnig geïnterpreteerd 

worden als expliciete weigering om deel te nemen aan kerkelijk-

verzorgde overgangsceremonies. Qadat de toepassing van de Cor

nell-techniek deze tendens versterkt is daarvoor gekozen bij de 

berekening van de schaalscores. De scores op de schaal"Deelname 

aan kerkelijk-verzorgde overgangsceremonies" zien er dan als 

volgt uit : 
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C o n e l l -

0 

1 

2 

3 

4 

-score Pere :en-t afe re=!Oon 

6 

10 

7 

17 

60 

denten Qiischriivinff v.d
1
 score 

minimale deelname 

maximale deelname 

2.5· Kerkelink-rodsdienstig tepaalde schoolkeuze. 

I)e vragen 46a, 4бЪ en 47 van de vragenlijst zijn geliruikt om een 

index te construeren,die aangeeft m welke mate de ondervraagde 

personen hun kinderen bij voorkeur en bewust naar confessionele 

scholen sturen. De antwoorden zijn zodanig gedichotomiBeerd, dat 

de ene categorie alle antwoorden hevat, die wijzen op een 

dergelijks voorkeur voor confessionele scholen en de andere 

categorie de rest van de antwoorden. 

Op de zo gediohotomiseerde antwoorden is eenzelfde item-analyse 

uitgevoerd als werd beschreven in bijlage 2.2. Uit deze item

analyse blijkt, dat de bovengenoemde vragen een Likert-schaal 

vormen bij een criteriumwaarde van tau = .55» d.w.ζ. de scores 

op de afzonderlijke vragen zijn sommeerbaar. De respectievelijke 

resttotaal-correlaties zijn: .66, .58 en ,64. De scores op deze 

index van kerkelijk-godsdienstig bepaalde schoolkeuze variëren 

van 0 (met) tot 3 (sterk). 

2.6. Openheid voor godsdienstig-kerkeliike informatie. 

De vragen 28 (Leest u wel eens over godsdienstig-kerkelijke 

onderwerpen?) en 29 (Luistert of kijkt u wel eens naar program

ma's over godsdienstigkerkelijke onderwerpen ?) zijn, op basis 

van hun samenhang (C = ·7ΐ)ι sairengevoegd tot een index van 

openheid voor godsdienstig-kerkelijke informatie. Daartoe zijn 

de somscores op beide vragen berekend en deze variëren van 0 

(geen openheid) tot 2 (grote openheid). 



- θ -

2.7. Kerkeli.ik-fTodsdienstige openheid en geslotenheid. 

Deze kerkelijk-godsdienstige attitudes zijn gemeten door middel 

van antwoorden op beweringen over kerkelijk-godsdienstige kwes

ties. De antwoordmogelijkheden variëren van "helemaal mee eens" 

tot "helemaal niet шее eens". 

Op deze gegevens is een iteratieve clusteranalyse uitgevoerd 

(5). Door middel van deze techniek worden dié агіаЪеІеп bij 

elkaar gevoegd tot clusters, die onderling de sterkste samenhang 

vertonen. Als hegin van een cluster wordt gekozen de апаЪеІе, 

die het hoogste correleert met de somscore van alle andere 

variabelen. De variabele, die met deze eerste het hoogst 

correleert, wordt vervolgens aan het cluster toegevoegd. Daarna 

wordt diegene, die het hoogst correleert met de eerste twee, als 

derde variabele aan het cluster toegevoegd. Dit proces van 

iteratieve toevoeging van nieuwe variabelen aan het cluster 

herhaalt zich, zolang de correlatie, waar het om gaat, hoger is 

dan een bepaalde grenswaarde. Deze grenswaarde is in dit geval 

.30. IIa voltooiing van het eerste cluster wordt uit de nog m e t 

geclusterde variabelen een nieuw clusterbegin bepaald, waarna 

hetzelfde proces als boven werd beschreven zich herhaalt. Het 

resultaat van een iteratieve clusteranalyse is aldus een of 

meerdere clusters van onderling samenhangende variabelen, waar

bij voor iedere variabele de correlatie met de somscore een maat 

is voor de sterkte van samenhang van de variabele met het 

cluster. Voor elk cluster wordt de betrouwbaarheid geschat door 

middel van de betrouwbaarheidscoëfficiënt KR (20). Qndat de 

variabelen, waarop een iteratieve clusteranalyse wordt uitge-

VOerd, dichotoirieën moeten zijn, zijn de antwoorden op de 

beweringen vooraf op de mediaan gedichotomiseerd d.w.z. de vijf 

mogelijke antwoorden (variërend van "helemaal mee eens" tot 

"helemaal niet mee eens") zijn zodanig m twee categorieën 

verdeeld, dat ze zo goed mogelijk de verhouding 50$ - 50$ 

benaderen. 
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Ί)β aldus uitgevoerde clusteranalyse leverde de twee volgende clusters 

op: 

Cluster 1 : Kerkeliik-rodsdiensti^e geslotenheid. 

Bewering 

Een gelovig katholiek is er in ieder 
geval zeker van, dat zijn leven zinvol is 

Iemand die gedoopt en kerkelijk getrouwd 
is en zijn kinderen laat dopen, wordt 
terecht katholiek genoemd. 

Het geloof in de werkelijke tegenwoordig
heid van Christus in de eucharistie kun^ 
nen echte katholieken niet loslaten. 

Een waarachtig geloof kan niet samengaan 
met twijfel. 

Iemand, die zijn kerkelijke plichten niet 
nakomt, is eigenlijk geem goede katholiek. 

Dogna's waarover de kerk zich heeft uitge

sproken zijn onveranderlijk. 

Een katholiek moet zijn kinderen naar 
katholieke scholen sturen. 

Een goed katholiek moet alles aanvaarden 
wat de kerk te geloven voorhoudt. 

Het katholiek geloof is het enige ware 
geloof. 

KR (20) « .77 

Cluster 2: Kerkelijk-podsdienstige openheid. 

Correlatie met de somscore 

.59 

• 53 

• 51 

.55 

•53 

.64 

.66 

.68 

•54 

Bewering 

Gemeenschappelijke maaltijden met een 
sacramenteel karakter zijn zinvoller 
dan de traditionele misviering 

Er wordt in de kerk te weinig naar de 
leken geluisterd. 

Er moet in de kerk veel ruimte zijn voor 

verscheidenheid in geloofsopvatting. 

De huidige discussies over godsdienst en 
kerk zijn een uiting van gezond religieus 
bewustzijn. 

Correlatie met de somscore 

.65 

.64 

.70 

.69 

KR (20) = .59 

De clusterscores worden berekend door optelling van de scores op de af
zonderlijke beweringen (θ of 1), die deel uitmaken van het betreffende 
cluster. De scores op de dimensie kerkelijk-godsdienstige openheid variBren 
aldus van 0 (zwak) tot 4 (sterk). De scores op de dimensie kerkelijk-gods
dienstige geslotenheid variëren van 0 tot 9 en zijn door samenvoeging van 
telkens twee scores eveneens teruggebracht tot vijf categorieën, lopend van 
0 (zwak) tot 4 (sterk). 
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2.8. Algemene houding ten opzichte van en opvatting over de 11-

liturgie. 

De attitude ten opzichte van liturgie ів gemeten op dezelfde 

manier als die ten opzichte van godsdienst, namelijk met ЪеЬиІр 

van de methode van de semantische differentiaal. Voor de 

volledige lijst van aangeboden adjectieven wordt verwezen naar 

de vragenlijst. Voor een beschrijving van de algemene werkwijze 

wordt verwezen naar bijlage 2.1. 

Een eerste factoranalyse leverde ook hier een factormatrii op 

van vijf factoren, waardoor 50$ van de totale variantie wordt 

verklaard. Ook in dit geval was de communaliteit van veel 

variabelen minder dan .50. Daarom is een tweede en daarna derde 

factoranalyse uitgevoerd, waarbij alleen de variabelen zijn 

meegenomen, die een communaliteit hadden van respectievelijk .50 

of meer, en .45 of meer. De orthogonaal geroteerde factormatrix 

van de derde factoranalyse ziet er als volgt uit: 

Variabele 

boeiend-saai 

fijn-vervelend 

.naar-prettig 

waardeloos-waardevol 

warm-koud 

kunstmatig-natuurlijk 

mooi-lelijk 

leeg-vol 

verändern jk-onveranderlijk 

aards-hemels 

go ddelιjk-hemelε 

Percentage verklaarde 

variantie 

Factor I 

.85 

.81 

-.80 

-.77 

.73 

- 7 1 

.69 

-.69 

.12 

.01 

.00 

• 42 

Factor II 

.14 

.05 

-.05 

-.10 

.08 

-.01 

-.05 

-.07 

.57 

.86 

-.81 

.16 

Communaliteit 

• 75 

.66 

.65 

.60 

• 54 

.50 

.48 

.48 

.34 

.74 

.66 
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Uit deze factormatrix blijkt, dat de houding ten opzichte van 

liturgie bestaat uit dezelfde twee dimensies als de houding ten 

opzichte van godsdienst.De eerste ainensie (factor l) is een 

algemene houding ten opzichte van liturgie, die varieert van 

negatief tot positief. Бе tweede dimensie (factor II) betreft de 

opvatting, dat liturgie primair een immanent dan wel transcen

dent verschijnsel is. 

De scores op de beide dimensies zijn tot stand gekomen door de 

somscores te berekenen van de variabelen, die op de betreffende 

factoren een lading hebben van .70 of meer. Deze somscores zijn 

op de volgende manier tot drie categorieën herleid: 

Houding ten opzichte van de liturgie 

Somscores 

6-18 
19-30 
31-42 

Nieuwe score 

0 
1 
2 

Omschrijving 

negatief 
neutraal 
positief 

Opvatting over de liturgie 

Somscores Nieuwe score (inschrijving 

2-6 0 immanent 
7-10 1 neutraal 
11-14 2 transcendent 

2.9· Oecumenische oriëntatie ten opzichte van de cultus 

Voor de constructie van deze index is gebruik gemaakt van de 

antwoorden op de volgende vragen: 

- Zoudt u deelnemen aan een woorddienst van katholieken en 

protestanten gezamenlijk ? 

- Zoudt u deelnemen aan een eucharistische dienst van katholie

ken en protestanten gezamenlijk ? 

- Wat virdt u van de volgende bewering ? 

Momenteel zouden katholieken en protestanten heel goed geza

menlijk de eucharistie kunnen vieren. 

Op deze gegevens is eenzelfde itemaralyse uitgevoerd als werd 

beschreven in bijlage 2.2. Bij een criterium van tau = .35 
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blijken de genoemde vragen een Likertschaal te vormen en zijn de 

scores op deze vragen dus зоішпеегЪааг. De respectievelijke 

resttotaal-correlaties zijn .55, .62 en .37« De somscores 

op deze index van oecumemscn-liturgische oriëntatie variëren 

var 0 (zwak) tot 3(sterk). 

2.10. Openheid met betrekking tot liturgie en cultus.. 

Ctn deze instelling te meten is een index sarengesteld met behulp 

van de volgende vragen: 

- Zoudt u deelnemen aan een liturgische viering met een kleine 

groep ? 

- Zoudt u deelnemen aan een liturgische viering hij lemard thuis? 

- Bent u in het algemeen voor meerdere soorten liturgieviering ? 

Uit de toegepaste itemanalyse - dezelfde als in bijlage 2.2. -

blijkt, dat de antwoorden op deze vragen een Likertschaal vormen 

bij een criterium van tau = .35 en dus sommeerbaar zijn. De 

respectievelijke resttotaalcorrelaties zijn .45j.46 en .36. De 

somscores op deze index variëren van 0 (zwak) tot 3 (sterk). 

2.11. Voorkeur voor corventionele of alternatieve liturgievie— 

ringen. 

Aan de respondenten is een aantal globaal omschreven soorten 

liturgieviering voorgelegd met de viaag, naar welk van die 

diensten - als ze konden kiezen - ze bij voorkeur zouden gaan en 

naar welke ze zeker met zouden gaar (vgl. vr. 41). De 

betreffende liturgievieringen zijn verdeeld in twee categorieën 

nl. traditioneel-conventionele vieringen enerzijds en experimen

teel-alternatieve arderzijds. Onder de eerste categorie zijn 

gerangschikt een mis met alleen gregoriaanse zang, een samen 

gezorgen mis in de eigen taal en een stille mis zonder zang. De 

(weinige) antwoorden: geen voorkeur, en, ik kan geen keuze maken 

want ik ga nooit, zijn ook ondergebrachtt in deze eerste 

categorie van traditioneel-conventionele vieringen. Onder de 

tweede categorie vallen een woorddienst met voorlezing uit de 
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bijbel, een boek of de krant, waarna discussie en eventueel een 

gebed, een experimentele liturgieviering en een dienst rond een 

bepaald actueel of politiek onderwerp. Op deze maner zijn de 

antwoorden op de bovengenoemde twee vragen - naar welke dienst 

zou men bij voorkeur en naar welke zou men zeker niet gaan -

gecategoriseerd. Op basis van de samenhang tussen de antwoorden 

op deze twee vragen (C = .64) zijn ze samengevoegd tot een 

index, met beiulp waarvan de ondervraagden kunnen worden onder

verdeeld m de volgende drie groepen: 

1. Ondervraagden, die bij voorkeur naar een conventionele 

viering gaan en zeker niet naar een alternatieve (174)· 

2. Ondervraagden, die bij voorkeur naar een conventionele vie

ring gaan en zeker niet naar een van de andere conventionele 

vieringen, en ondervraagden, die bij voorkeur naar een 

alternatieve viering gaan en zeker niet naar een van de 

andere alternatieve vieringen (IOO). 

3. Ondervraagden, die bij voorkeur naar een alternatieve viering 

gaan en zeker niet naar een conventionele (IO6). 

2.12. Ζ ir jrevinrskaders. 

Aan de respondenten is een aantal gebeurtenissen en ervaringen 

voorgelegd met de vraag, m welke mate deze voor hen aanleiding 

zijn om na te denken over de zin van het leven (vergelijk A3 van 

de vragenlijst). Οπ· te achterhalen, of deze gebeurtenissen een 

of meerdere clusters оггеп d.w.ζ. een of meer groepen, die in 

ongeveer gelijke mate voor de respondenten aanleiding vormen tot 

levensbeschouwelijke reflectie, hebben we op deze gegevens 

een clusteranalyse toegepast. We hebben daarvoor gebruik gecaalct 

van de zogenaamde elementary linkage analysis, een door McQuitty 

(6) voorgestelde vorm van clusteranalyse. Hij wordt uitgevoerd 

op een matrix van associatieco'éfficiënten en in ons geval is 

voor de berekening van de samenhang tussen de diverse gebeurte

nissen gebruik gecaakt van de tau var. Kendall. Uitgaande van een 

criterium-waarde van .35 (d.w.z. slechts coëfficiënten met een 

waarde van .35 of meer worden in de analyse betrokken) resul

teerde dit in vier clusters. Drie daarvan bestaan uit twee 
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gebeurteniEsen en een oluster Ъезіааі uit vier gebeurtenissen of 

ervaringen. Op deze laatste is vervolgens nog een itemanalyse -

zoals beschreven m bijlage 2.2. - toegepast om na te gaar, of 

de scores op deze vier gebeurtemsser — uitgaande var hetzelfde 

criterium van .35 - een Likertschaal vormen en dus sommeerbaar 

zijn. De vier gevonden clusters zijn achtereenvolgens: 

1. Oorlog en natuurrampen, bestaande uit de gebeurtenissen: de 

aardbeving, m Turkije en de oorlog in het Midden-Oosten 

(samenhang: tau = .43). 

2. Blijde gebeurtenissen m de pnvé-sfeer, bestaande uit de 

ervaringen: de geboorte van een kind en uw trouwdag (samen

hang: tau =.42). 

3. Droevige gebeurtenissen in de pnvé-sfeer, bestaande uit de 

ervaringen: ontsnappen aan een ernstig verkeersongeval, een 

ernstige ziekte, het sterven van vader of moeder en een 

mismaakt kind. De respectievelijke resttotaalcorrelaties zijn 

.451 ·42, .40 en .39· 

4. Estetische ervaringen, bestaande uit: het zien van een 

landschap en het ondergaan van een muziekstuk (samenhang : 

tau = .35)· 

De oorspronkelijke scores op de vier clusters zijn tenslotte 

samengevoegd tot drie categorieën, vanBrend van 1 (stemmen niet 

of nauwelijks tot nadenken) tot 3 (stemmen in sterke mate tot 

nadenken). 

2.13. Arp-mrentatie der waardeprionteiten. 

Aan de respondenten is gevraagd naar de redenen, waarom ze 

bepaalde waarden belangrijk of onbelangrijk vinden. Zes moge

lijke redenen werden opgenoemd met de vraag om aan te geven, 

welke daarvan men de belangrijkste en welke men de op één na 

belangrijkste vindt. 

Van deze zes kan er een beschouwd worden als een typisch 

kerkelijk-godsdienstige argumentatie (omdat ze bij een goed 

christelijk leven horen) en vier als met-kerkelijk-godsdien-

stige c.q. geseculariseerde argumentaties, namelijk: omdat ze 

algemeen-menselijk zijn, omdat ze mijn persoonlijke opvatting 

over het leven weergeven, omdat zonder deze maarden een goede en 
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menselijke samenleving onnogelijk is en omdat ze overeenkomen 

met wat mijn geweten nie voorschrijft. De reden "omdat ik ze zo 

van mijn ouders thuis heo meegekregen" beschouwen we als tussen 

beide bovengenoemde vormen van argunentatie inliggend. Ook de 

ondervraagden, die op deze vraag geen antwoord hebben gegeven, 

zijn in deze neutrale categorie ondergebracht. Uitgaande van 

deze indeling der opgegeven redenen kunnen de respondenten, wat 

betreft de argumentatie van hun waardeprioriteiten, in drie 

groepen worden onderverdeeld: 

1. Respondenten, die als belangrijkste reden in ieder geval de 

kerkelijk godsdienstige noemen, en respondenten die wat 

betreft de belangrijkste reden in de neutrale categorie 

vallen en wat betreft de op een na belangrijkste reden ofwel 

eveneens in de neutrale categorie vallen ofwel de kerkelijk-

godsdienstige argumentatie gebruiken. Deze groep bestaat 

uit 12$ van de onderzochte bevolkingsgroep. 

2. Respondenten, die wat betreft de belangrijkste reden in de 

neutrale categorie vallen en als op een na belangrijkste een 

seculiere argumentatie gebruiken, en respondenten, die als 

belangrijkste een seculiere en als op een na belangrijkste de 

kerkelijk-godsdienstige reden noemen. Dit betreft 13$ der 

ondervraagden. 

3. Respondenten, die als belangrijkste reden een seculiere 

noemen en wat betreft de op een na belangrijkste reden ofwel 

in de neutrale categorie vallen ofwel eveneens een seculiere 

argumentatie gebruiken. Deze laatste is de grootste groep en 

betreft 75$ van de ondervraagden. 

2.14· Waardeoriëntaties. 

Aan de ondervraagden is een aantal waarden voorgelegd met de 

vraag, in hoeverre deze waarden in hun leven een rol spelen, 

c.q. in welke mate ze voor hen belangrijk of onbelangrijk zijn 

(vergelijk Ä 1 van de vragenlijst). Evenals bij de vragen naar 

zingevingskaders is ook hier gezocht naar eventuele clusters van 

waarden, die door de respondenten ongeveer gelijk worden gewaar

deerd. Hierbij hebben we dezelfde werkwijze (een combinatie van 

cluster- en itemanalyse) toegepast als bij de gegevens over de 
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zingevingskaders en voor een algemene toeschrijving van deze 

werkwijze verwijzen we daarom naar tiijlage 2.12. 

De volgende vier clusters vormen het eindresultaat van de 

uitgevoerde analyse: 

1. Burgerlijke deugden, bestaande uit de waarden: altijd je 

plicht doen, rechtvaardig zijn, verdraagzaam zijn, eerlijlc en 

oprecht zijn, blij en opgewekt zijn en ieder het zijne geven. 

De resttotaal-correlaties zijn respectievelijk .45, ·44> .42, 

.42, .39 en .37. 

2. Huwelijk en gezin, bestaande uit: getrouwd zijn en kinderen 

hebben en opvoeden (samenhang: tau = .46). 

3. Beroep en carrière, bestaande uit: werken voor je levenson

derhoud, je beroep uitoefenen en hogerop komen in de maat

schappij.De respectievelijke resttotaal-correlaties zijn .43, 

.38 en .37· 

4· Lijden en dood, bestaande uit: persoonlijk lijden en ver

driet, en sterven en dood (samenhang : tau «s .35)· 

De oorspronkelijke scores op deze vier clusters zijn samenge

voegd tot drie categorieën, vanSrend van 1 (onbelangrijk) tot 3 

(belangrijk). 

2.15 Patronen van levensbeschouwing: Geprivatiseerde levensbe

schouwing, conventioneel-burgerlijke waardeoriëntaties en 

1 evensbeschouvreli,ik dopmatisme. 

Van de verschillende niet-kerkelijke vormen van levensbeschou 

wing kunnen er drie beschouwd worden als een uiting van "gepriva^ 

tiseerde" levensbeschouwing, d.w.z. voor de respondenten, die 

erdoor worden gekenmerkt, neemt de private levenssfeer een 

belangrijke plaats in in het totaal van hun levensbeschouwing. 

Voor deze mensen vormen blijde en droevige gebeurtenissen uit de 

pnvlsfeer een belangrijk kader en object van zingeving en is de 

waardeoriëntatie op huwelijk en gezin erg belangrijk. Deze drie 

vormen van geprivatiseerde levensbeschouwing blijken ook feite

lijk een duidelijke samenhang te vertonen (respectievelijk tau. 

.34, tau = .40 en tau = .29). 
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Op basis van deze samenhang zijn de betreffende drie vormen 

samengevoegd tot een nieuwe variabele, die we geprivatiseerde 

levensbeschouwing noemen. De scores op deze variabele zijn 

berekend door optelling van de gedichotoniiseerde scores (respec

tievelijk 1, 2 vs. 3) van de drie samenstellende vormen 

van levensbeschouwing. Ze kunnen variëren van 0 (zwak) tot 3 

(sterk). 

Twee andere vormen van niet-kerkelijke levensbeschouwing vei^ 

tonen eveneens een duidelijke positieve samenhang (tau = .25). 

Bat zijn twee waardeoriëntaties, namelijk burgerlijke deugden en 

beroep en carrière. Deze twee waardeoriëntaties hebben we 

eveneens op basis van hun samenhang samengevoegd tot een nieuwe 

variabele, die we conventioneel-burgerlijke waardeoriëntatie 

noemen. De scores op deze variabele zijn ook berekend door 

optelling van de gedichotomiseerde scores (respectievelijk 1, 2 

VB. 3) van de twee samenstellende waardeoriëntaties. Ze kunnen 

variëren van 0 (zwak) tot 2 (sterk). 

Eveneens een sterke samenhang (tau = .35) vertonen de godsdien

stige oriëntatie en institutionalisme in die zin, dat een 

gesloten en rigide oriëntatie ten opzichte van kerk en gods

dienst sacengaat met eenzelfde houding ten opzichte van de 

samenleving (7). Qp basis van deze samenhang zijn ook die twee 

vormen van levensbeschouwing samengevoegd tot een nieuwe varia

bele, die we levensbeschouwelijk dogmatisme noemen. De scores op 

deze variabele zijn berekend door optelling van de scores van de 

twee samenstellende variabelen, die beide lopen van 0 tot 3. 

Door de twee laagste en de tviee hoogste somscores samen te 

voegen variëren de scores op de nieuvie variabele uiteindelijk 

van 0 (zwak) tot 4 (sterk). 

2.16 Sociaal-politieke attitudes: oriëntatie op de persmedia, 

algeirene leesfrekwentie en politieke interesse. 

Aan de respondenten is gevraagd, of en welke landelijke dagbla

den en weekbladen zij regelmatig lezen, en tevens, of zij 

regelmatig het provinciale dagblad De Gelderlander lezen. Van 
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de 38О ondervraagden lezon er 80 regelmatig landelijke weelcbla-

den, 154 regelmatig landelijke dagbladen en 325 regelmatig het 

provinciale dagblad De Gelderlarder. Deze gegevens ЬеЪЪеп we 

gebruikt om een index te construeren, die aangeeft, op welke 

manier men op de persmedia is georiënteerd in termen van 

provinciaal en landelijk. 

De respondenten, die ofwel helemaal geen dag- of weekbladen 

lezen (dit zijn er slechts zeven) ofwel alléén het provinciale 

dagblad lezen, vormen een eerste groep, die blijkene deze 

gegevens gekenmerkt wordt door een puur provinciale oriëntatie 

op de persmedia. Dit zijn in totaal 205 personen. 

Een tweede groep wordt gevormd door respondenten, die zowel het 

provinciale dagblad als ook een of meer landelijke dag- of 

weekbladen regelmatig lezen. Deze groep van 127 ondervraagden 

geeft dus blijk van een zowel provinciale als landelijke 

oriëntatie op de persmedia. 

Tenslotte is er nog een derde groep van 4ß respondenten, die 

allien landelijk georiënteerd is op de persmedia en die dus 

slechts een of meer landelijke dag- of weekbladen leest. 

Afgezien van een provinciale of landelijke oriëntatie op de 

persmedia verschaffen de bovengenoende gegevens over het lees

gedrag ons ook informatie over de algemene frekwentie, waarmee 

de respondenten dag- of weekbladen lezen. We hebben daarom een 

tweede index gemaakt, die deze algemene leesfrekwentie uitdrukt. 

De respondenten, die geen enkel dag- of weekblad ofwel slechts 

één dagblad (8) regelmatig lezen, vormen op basis van deze index 

de eerste groep, die dus wordt gekenmerkt door de laagste 

leesfrekwentie. Deze eerste groep bestaat uit 228 personen. 

Een tweede groep van 118 respondenten leest regelmatig ofwel 

twee dagbladen ofwel een dagblad en een weekblad. 

Tenslotte is er een derde groep van 34 respondenten met de 

hoogste leesfrekwentie. Zij lezen regelmatig drie of meer dag

en weekbladen. 

Tenslotte hebben we nog een index geconstrueerd, die iets 

uitdrukt van de mate, waarin de ondervraagden in het algemeen 



- 19 -

politiek geïnteresseerd zijn. Een minimum aan politieke inxeres-

se en Ъе^оккепЬеіа is aanwezig bij die ondervraagden, die voor 

een bepaalde politieke partij voorkeur uitspreker in tegenstel

ling tot degeren, die voor geen enkele partij een duidelijke 

voorkeur hebben. Op de tweede plaats beschikken we in dit 

verband over de informatie, of de ondervraagden bij de verkie

zingen van 1970 al dar m e t hebben gestend. Op basis van deze 

gegevens, die een duidelijke sairenhang vertonen (C = .32), zijn 

de ondervraagden onderverdeeld in drie groepen. 

De eerste groep wordt gevormd door de 186 ondervraagden, die 

zowel een voorkeur uitspreken voor een der politieke partijen 

als ook hebben deelgenoiren aan de verkiezingen 1970. Hiermee 

geeft deze groep blijk van politieke interesse. 

Be tweede groep van 133 respondenten geeft door één van de 

bovengenoemde activiteiten blijk van minstens enige politieke 

interesse, terwijl een derde groep van 61 ondervraagden noch een 

duidelijke voorkeur heeft voor een bepaalde politieke partij 

noch heeft gestemd bij de verkiezingen van 1970. Deze laatste 

groep geeft hiermee te kennen niet of nauwelijks geïnteresseerd 

te zijn in het politieke gebeuren. 
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Ηοΐοη "bin friniate 2. 

1. Het computerprogramma voor deze itemanalyse (ITEMSCK) is 
ontwikkeld door de afdeling mathematische sociologie en de 
research technische afdeling van de Katholieke Universiteit 
in Nijmegen. 

2. De scalogramanalyse is uitgevoerd met behulp van een compu-
terprograiraia (BETSCAL), dat is ontwikkeld door de afdeling 
mathematische sociologie en de research-technische afdeling 
van het Sociologisch Instituut van de Katholieke Universi
teit van Nijmegen. Het programma is gebaseerd op: A.J.A.Pel
ling, 1968. 

3. Voor nadere informatie over deze coëfficiënten wordt verwe
zen naar: A.J.A.Felling, 1968, p. 39-50. 

4. Deze rangschikkingstechnieken worden behandeld in A.J.A.Pel
ling, 1968, p. 50-59. 

5· Deze iteratieve clusteranalyse ^computerprogramma: OSTER 2) 
is ontwikkeld door A.H.Boon van Ostade. 

6. L.L. McQuitty, 1957. 

7. De samenhang tussen deze twee dimensies op basis van de ruwe 
factorscores bedraagt r = .44· 

8. Er zijn geen respondenten, die alleen maar een weekblad en 
geen dagblad lezen. 
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S T E L L I N G E N 

1 

De onder godsdienstsociologen ruim verbreide stelling, dat godsdienstigheid in de 
moderne samenleving fungeert als compensatie voor maatschappelijke deprivatie, lijkt 
op grond van empirische gegevens moeilijk te handhaven. 

2 

In de mate, dat volgende generaties anders gesocialiseerd worden, zal de in ons 
onderzoek geconstateerde culturele vanzelfsprekendheid van kerkelijke godsdienstig
heid afbrokkelen en vervangen worden door andere vanzelfsprekendheden. 

3 

Ondanks de vele kritiek, die erop wordt uitgeoefend, vervullen traditionele gods
dienstigheid en levensbeschouwelijke conventionaliteit zonder twijfel een belangrijke 
functie voor het sociale en individuele welzijn van mensen. 

4 

Het veroordelen van de leef- en denkwijze van anderen op grond van eigen maatstaven 
getuigt vaak van een elitaire instelling. Dit is b.v. het geval, als men mensen, die zich 
terugtrekken in de private levenssfeer, een gebrek aan engagement toedicht en dit 
aanmerkt als een poging om te ontsnappen aan maatschappelijke verantwoordelijk
heid. 

5 

Zowel de dynamiserende als de troostende functie van godsdienstigheid (ook wel 
uitgedrukt via de tegenstelling "challenge" versus "comfort") zijn theologisch legi
tiem. Het lijkt een vorm van "exclusief denken", wanneer men vanuit een bepaalde 
theologie bij uitsluiting kiest voor één van deze beide functies. 

6 

Een zogenaamde service- of verzorgingspastoraal lijkt het meest aan te sluiten bij de 
in de onderzochte stadswijk overheersende doorsneegodsdienstigheid. Deze pastorale 
benadering past binnen een opvatting van de kerk als service-instituut, dat een be
paald godsdienstig aanbod verzorgt, waarvan cliënten gebruik kunnen maken voor
zover ze daar behoefte aan hebben. 



7 

De betrokkenheid bij religieuze instituties schijnt een zodanig totaliteitskarakter te 
bezitten, dat pogingen van ambtsdragers van deze instituties om op gedifferentieerde 
wijze voor de leden ervan te functioneren vaak gefrusteerd lijken te worden. 

8 

De blijvende actualiteit van het conservatisme heeft te maken met het feit, dat de 
inhoud ervan primair situationeel bepaald wordt, d.w.z. conservatisme is het ideo
logische antwoord van allerlei groeperingen in allerlei historische situaties op bedrei
gingen van de status quo en van daarmee verbonden belangen. 

9 

Veel kenmerken van de strijd tussen "conservatieven" en "progressieven" kunnen 
verklaard worden met behulp van - wat Norbert Elias noemt - het universele en 
dynamische model van de relatie tussen "gevestigden" en "buitenstaanders". Met 
name door de steeds wisselende machtsbalansen in de relatie tussen groeperingen, die 
als conservatief en progressief worden aangemerkt, wordt duidelijk, dat deze begrip
pen een zeer relatieve inhoud bezitten. 

10 

De sociologie van de intelligentsia heeft een dergelijke rijkdom aan theorieën opge
leverd, dat de plaats en de functie van de intellectueel in de samenleving volstrekt 
controversieel lijkt. Daarom verdient het aanbeveling de theoretische debatten af te 
breken om tot concreet onderzoek over te gaan. 

11 

Het feminisme bewijst zijn bestaansrecht, omdat en zolang mannen er emotioneel op 
reageren. 

Nijmegen, 19 december 1977 J. Peters 






