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People say don't rock the boat, let things go their own way
Ideas that once seemed so right, now have gotten hard to say
I wish that I could talk to you, and you could talk to me
'Cause there's very few of us left my friend
From the days that used to be.
Seemed like such a simple thing to follow one's own dream
But possessions and consessions are not often what they seem
They drag you down and load you down in disguise of security
But we never had to make those deals
In the days that used to be.
Talk to me, my long lost friend, tell me how you are
Are you happy with your circumstance, are you driving a new car
Does it get you where you wanna go, with a seven year warranty
Or just another hundred thousand miles away
From the days that used to be.

Neil Young (1990). 'Days that used to be' (Ragged Glory).

Ter nagedachtenis aan Jennie Bansberg-Verweij

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

xi

HOOFDSTUK 1
Inleiding en Probleemstelling

1

1.1
1.2
1.3
1.4

1
5
7
9

Secularisering
Probleemstelling en onderzoeksvragen
Het Europese Waardenonderzoek
Opbouw van deze studie

Noten

10

HOOFDSTUK 2
Modernisering, Religie en Secularisering
2.1 Modernisering
2.1.1 Grondleggers van de sociologie over secularisering
2.1.2 Modernisering en religie: secularisering
2.1.3 Kritiek op modernisering als verklaringsmodel
2.2 Religie
2.2.1 Substantiële definities van religie
2.2.2 Functionele definities van religie
2.2.3 Afwegingen wat betreft de keuze van een definitie
2.3 Secularisering
2.3.1 Secularisatie-theoretici: de 'klassiekers'
2.3.2 Secularisering als een proces van religieuze verandering
2.4 Kritiek op de secularisatietheorie
2.5 Samenvatting en discussie

13
14
15
17
19
20
21
23
25
27
30
36
39
45

Noten

49

HOOFDSTUK 3
Empirisch Onderzoek naar Religieuze Betrokkenheid

51

3.1 Onderzoek naar religieuze dimensies
3.2 Macro-onderzoek naar religieuze betrokkenheid
3.2.1 Religieuze betrokkenheid door de tijd
3.2.2 De uitzonderingspositie van de Verenigde Staten

52
54
54
59

vii

3.2.3 Verklaringen van landverschillen in religieuze betrokkenheid
3.3 Micro-onderzoek naar religieuze betrokkenheid
3.3.1 Individuele verklaringsfactoren van religieuze betrokkenheid
3.3.2 Micro-theorieën ter verklaring van religieuze betrokkenheid
3.4 Hypothesen
•
3.4.1 Macro-hypothesen
3.4.2 Micro-hypothesen
3.5 Samenvatting en discussie

62
70
71
75
82
82
83
86

Noten

88

HOOFDSTUK 4
Operationalisering van Kernbegrippen
4.1 Data
4.2 Religieuze variabelen
4.3 Macro-kenmerken
4.4 Sociaal-demografische kenmerken
4.5 Waardenoriëntaties
4.6 Besluit

93
93
96
99
104
107
114

Noten

116

HOOFDSTUK 5
Determinanten van Religieuze Betrokkenheid: een Macro-Analyse
5.1 Religieuze betrokkenheid in zestien landen
5.2 Correlaten van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid
5.2.1 Verbanden tussen de landkenmerken
5.2.2 Verbanden tussen de landkenmerken en religieuze betrokkenheid
5.3 Samenvatting en discussie

121
122
129
129
130
134

Noten

139

HOOFDSTUK 6
Determinanten van Religieuze Betrokkenheid: een Micro-Analyse

141

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

142
143
148
152
153

Indicatoren van religieuze betrokkenheid: religiositeit en kerkgang
Effecten van sociaal-demografische kenmerken
Effecten van waarden
Effecten van sociaal-demografische kenmerken en waarden
Veranderingen binnen het religieuze domein

viii

6.6 Padmodel
6.7 Micro-analyses per land
6.8 Samenvatting en discussie

154
158
162

Noten

166

HOOFDSTUK 7
Conclusie en Discussie

171

7.1
7.2
7.3
7.4

171
177
182
186

Beantwoording van de onderzoeksvragen
Kritische beschouwing van dit onderzoek
Secularisering: feit of fictie?
De toekomst van kerken en nieuwe religieuze vormen en bewegingen

Noten

189

BIJLAGE A

Tabellen Behorende bij Hoofdstuk 4

191

BIJLAGE B

Tabellen Behorende bij Hoofdstuk 5

199

Bijlage C

Tabellen en Figuren Behorende bij Hoofdstuk 6

203

LITERATUUR

211

S U M M A R Y (Engelse Samenvatting)

231

ix

VOORWOORD

De afgelopen jaren heb ik me mogen verheugen in de warme belangstelling
van collega's voor het onderwerp van dit proefschrift: de betekenis van
geïnstitutionaliseerde godsdienst in de moderne samenleving. Van wetenschappers is bekend - c.q. wordt verwacht - dat ze vrij sceptisch staan tegenover
welke vorm van religie dan ook. Veel van de belangstelling voor het onderwerp van deze studie kwam dan ook voort uit een oprechte verbazing dat
iemand op een universiteit, niet behorend tot de vakgroep theologie, zich
überhaupt nog met religie bezig hield. Deze verbazing had ik zelf eigenlijk
ook toen ik, behorende tot de 'eerste generatie onkerkelijken', in 1992 aan dit
project begon. De laatste jaren heb ik echter ontdekt dat thema's als zingeving
en levensbeschouwing me niet alleen wetenschappelijk, maar ook privé, altijd
zeer hebben geboeid.
Veel mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift.
Ten eerste w i l ik mijn promotores Peter Ester en Rein Nauta bedanken voor
hun hulp in de afgelopen jaren. Peter Ester hield nauwlettend de grote lijn in
de gaten. Rein Nauta zette - als psycholoog - regelmatig vraagtekens bij de
vanzelfsprekendheid van sociologische redeneringen. Beiden hebben altijd het
vertrouwen in me behouden en me de vrijheid gegeven dit project naar eigen
inzicht in te vullen. Daarnaast functioneerde Jane Pinas als secretariële rots in
de sociologische branding, leverden Jan Boelhouwer en Gerard Frinking van
de AIO-onderwijsschool financiële en mentale ondersteuning, en was Loek
Halman als secretaris van het Europese Waardenonderzoek onmisbaar bij het
analyseren van de data. De hoogleraren W i l Arts, Karei Dobbelaere, Jacques
Hagenaars, Geert Hofstede en Dr. Jos Becker ben ik er zeer erkentelijk voor
dat zij zitting hebben willen nemen in de promotiecommissie.
Dankzij de A I O ' s van de Sociale Faculteit is het leven en werken aan de
Katholieke Universiteit Brabant me goed bevallen. Speciale dank gaat uit naar
mijn voormalige kamergenoten Igor Mayer, Henri Pollaerts, Koen van Eijck
en Elly Roelofs. Zij zorgden voor de broodnodige gezelligheid. Hopelijk
leidde ik hen niet te veel af bij het schrijven van hun eigen proefschrift.
Daarnaast was er een grote groep AIO's - Agnes, Wicher, Menno, Brigitte,
Manuel, Sidney, Pascale, Koen B . , John, Annabel (post-doc), Christina,
Marloes en Annekee - met wie ik diverse lunches, koffiepauzes, borrels en
feestjes heb mogen delen. Tot slot liep op de universiteit een gezellige groep
oprecht gemotiveerde sociologie-studenten rond. Ik had het geluk dat sommigen van hen - Jitse, Gabe, Willo, Sigrid en Jeroen - inhoudelijk in mijn
proefschrift waren geïnteresseerd.
Drie ex-mede A I O ' s - Andries van den Broek, Ivan Nyklicek en Reinout
de Vries - wil ik apart bedanken. Andries was niet alleen een waardevolle
collega op de universiteit, maar ook op het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Daarnaast nam hij uiterst zorgvuldig het gehele manuscript door waarvoor

xi

mijn grote dank. Buiten werktijd is hij een lichtend voorbeeld van hoe generatiekloven aan betekenis hebben ingeboet. Ivan leverde op geheel eigen wijze
een positieve bijdrage aan mijn verblijf in het Tilburgse. Hij herbergt een
wonderbaarlijke combinatie van eigenschappen - gedreven & gelaten, diepzinnig & oppervlakkig - inzich, hetgeen immer blijft, boeien. Reinout was op het
werk en in mijn privé-leven één van de belangrijkste steunpilaren. Hopelijk
kan ik in de toekomst nog jaren genieten van zijn sociale inlevingsvermogen,
wijze raad en onorthodoxe discussietechnieken.
Naast vreugdevolle momenten kent het schrijven van een proefschrift ook
perioden van twijfel en wanhoop. Deze vallen echter in het niet bij ingrijpende
gebeurtenissen in het 'echte' bestaan.
Veel proefschriften eindigen met een excuus aan de partner die de laatste
jaren niet de aandacht heeft gekregen die hij of zij verdiende. Ik spreek de
wens uit vanaf nu meer aandacht te besteden aan mijn vrienden.

Tilburg, 15/10/1998

Johan Verweij
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HOOFDSTUK 1
Inleiding en Probleemstelling

1.1 Secularisering
Steeds minder mensen in de Westerse wereld zijn lid van een kerkgenootschap
of bezoeken regelmatig een kerkdienst. Deze opvallende processen van
afnemende kerkelijkheid en afnemende kerksheid hebben zich met name in
Nederland duidelijk gemanifesteerd. Uit volkstellingen, die tot 1971 werden
gehouden, blijkt dat het percentage kerkelijken de laatste twee eeuwen
voortdurend is afgenomen (Knippenberg, 1992: 276). Een afname die zich, zo
laten surveys zien, na 1971 voortzette (Eisinga & Feiling, 1990). In 1990
beschouwde 55% van de Nederlandse bevolking zich niet meer als lid van een
kerkgenootschap (Eisinga e.a., 1992: 59), een percentage dat in 1995 opliep
tot 62% (Becker, De Hart & Mens, 1997: 92). Ook kerksheid is in Nederland
sterk gedaald. Ging in 1966 nog 51% van de bevolking eens per week of
vaker naar de kerk (Zeegers, Dekker & Peters, 1967: 161), in 1990 betrof dit
nog slechts 17% (Eisinga e.a., 1992: 63). Ook kerkleden gaan steeds minder
naar de kerk: 57% van hen bezocht eens per week of vaker de kerk in 1970,
tegen 31% in 1995 (Becker, De Hart & Mens, 1997: 92).
Het afnemend kerklidmaatschap en kerkbezoek worden over het algemeen
onder de brede noemer van 'secularisering' geschaard. Secularisering staat
voor de toenemende oriëntatie van de mens op deze wereld. De interesse in,
het belang van, en de betrokkenheid op projecties in een beslissende werkelijkheid boven de dagelijkse realiteit neemt af (Ter Borg, 1991; Dekker, 1987).
Binnen de godsdienstsociologie is secularisering één van de meest dominante
concepten (Brown, 1992; McGuire, 1981: 215; Wallis & Bruce, 1992).
Hoewel secularisering wellicht één van de meest ingrijpende culturele veranderingsprocessen van de laatste eeuwen betreft, krijgt ze relatief weinig aandacht
in het publieke debat. Dat is des te opvallender indien men bedenkt dat
sommigen het christendom beschouwen als: "... the single most important
basis of a European cultural identity." (Haller, 1990: 192).
De hoofdverklaring die voor dit seculariseringsproces naar voren wordt
gebracht betreft de invloed van modernisering. Modernisering verwijst naar de
overgang van een traditionele agrarische naar een moderne (post)industriële
samenleving zoals die zich in de Westerse wereld heeft voltrokken. Deze
overgang ging gepaard met verscheidene veranderingen op economisch,
technologisch, sociaal-cultureel en politiek gebied (Currie, Gilbert & Horsley,
1977; V a n Deth, 1995; Diederiks e.a., 1987; Ester, Halman & De Moor,
1993a; M c L e o d , 1992; Van Praag, 1991). Modernisering is het invloedrijkste
veranderingsproces van de laatste eeuwen en "... het klassieke thema op basis
waarvan de sociologie vorm en inhoud kreeg." (Buiks & Van Tillo, 1980: 57).
Ook in de huidige sociologie is modernisering nog steeds één van de hoofdon1
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derwerpen (Ultee, Arts & Flap, 1992).
De basisthese van de secularisatietheorie is dat voortschrijdende modernisering afbreuk doet aan de rol van religie voor het dagelijkse leven van individuen en voor het functioneren van de samenleving (Schreuder, 1985). Modernisering zou een bedreiging vormen voor traditionele religies "... because it
stressed the human rather than the divine, rationality rather than faith, efficiency rather than value, meaning rather than truth, quantity rather than
quality, science rather than superstition, and change rather than continuity."
(Lawrence, 1998: 95).
Volgens sommigen is de secularisatietheorie geen neutrale theorie, maar is ze
verbonden met een normatief oordeel: het afnemend belang van religie zou
positief gewaardeerd worden (Hervieu-Léger, 1990; Matthes, 1974). Deze
verbondenheid van de secularisatietheorie met een normatieve waardering
hangt samen met ideeën die in de periode van de Verlichting werden ontwikkeld. Door middel van de rede en ervaring dacht de mens de wereld te kunnen
begrijpen en controleren. Traditionele waarden en instituties zag men als
irrationeel en als belemmering voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling (Casanova, 1994: 30-31; Harvey, 1989: 12; Ritzer, 1988: 10).
Ook vanuit empirisch oogpunt wordt de secularisatietheorie bekritiseerd. Er
bestaat bezwaar tegen de veronderstelling dat secularisering een logisch en
onvermijdelijk gevolg is van modernisering, tegen de gedachte dat voortschrijdende modernisering tot gevolg zal hebben dat religie nog slechts een marginale plaats in de samenleving zal innemen of zelfs zal verdwijnen (Beckford &
Luckmann, 1989; Greeley, 1985; Hammond, 1985; Hervieu-Léger, 1990;
Stark & Bainbridge, 1985). Vier empirische kritiekpunten kunnen worden
onderscheiden: 1) in de Westerse wereld zijn allerlei nieuwe religieuze
bewegingen en nieuwe vormen van religiositeit ontstaan, 2) wereldwijd zijn
fundamentalistische bewegingen in opkomst, 3) secularisering neemt niet
lineair door de tijd toe, en 4) tussen Westerse landen bestaan aanzienlijke
verschillen in de mate van secularisering.
De eerste empirische tegenwerping tegen de gelijkschakeling van modernisering en secularisering is dat sinds de jaren zestig in Westerse geïndustrialiseerde landen weliswaar de aanhang van traditionele kerkgenootschappen
daalde, maar dat de populariteit' van allerlei nieuwe religieuze bewegingen
groeide (Brown, 1992; Hervieu-Léger, 1990). Onderzoek naar dit soort
bewegingen is vanaf de jaren zeventig dan ook explosief toegenomen (Hammond, 1985; Robbins, 1988).
Niet alleen groeien - al dan niet van buiten het Westen geïmporteerde nieuwe religieuze bewegingen, ook herleeft vanaf de jaren tachtig de belangstelling voor magie, bijgeloof en esoterische onderwerpen (samengevat met de
term 'New A g e ' ) . De New Age beweging is een verzameling van denkbeelden, groepen en activiteiten waarvan de kern bestaat uit: "... kennisgebieden
(esoterie, occultisme, magie, mystiek) die door geen van de gevestigde grote
instituties (wetenschap - in het bijzonder de geneeskunde, kerken, de officiële
f
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politiek e.d.) worden gedragen, [...] en waarin in principe een ieder snel tot
een 'expert' kan uitgroeien." (De Hart, 1993: 5). Luckmann (1990) beschouwt
New Age als een duidelijke illustratie van een reeds in 1967 door hem beschreven vorm van 'onzichtbare' religie, aangezien deze New Age beweging
geen duidelijke organisatie, recruterings- en disciplineringssysteem, noch
heilige dogma's heeft. Deze onzichtbare religie biedt 'produkten' aan die
individuen naar eigen wensen, voor kortere of langere tijd, kunnen consumeren. Ook kan men deze nieuwe religie vrijelijk combineren met elementen uit
andere zingevingssystemen. Kerken zijn volgens Luckmann op een markt van
zingeving terecht gekomen waar ze concurreren met de massamedia, seculiere
ideologieën (zoals het communisme en liberalisme) en nieuwe religieuze
bewegingen.
Een tweede empirische bedenking is de fundamentalistische religieuze
'revival' in landen als Iran, Algerije, India, Japan, de Verenigde Staten en
Israël (Beyer, 1994; Hefner, 1998; Robertson, 1989). Net als orthodoxe
religieuze bewegingen claimt het fundamentalisme, verwijzend naar goddelijke
openbaringen en heilige geschriften, een absolute interpretatie van de werkelijkheid. Kenmerkend voor fundamentalistische bewegingen is dat ze zich
actief verzetten tegen modernisering. Ze leggen zich niet neer bij de scheiding
tussen maatschappelijke subsystemen, zoals de politiek, de religie en de
economie, maar willen deze weer met elkaar verenigen (Gellner, 1992;
Stoffels & Vellenga, 1993). Fundamentalistische personen "... tend to be
people whose total lives are influenced by what they perceive as religion. [...]
it is fundamentalism that seeks to nullify the religious consequences of modernism." (Tamney & Johnson, 1985: 374).
5

Een derde kritiekpunt is gericht tegen de idee dat de relevantie van religie
lineair afneemt doordat modernisering lineair toeneemt. Het proces van
secularisering neemt misschien wel toe, maar niet als een perfect lineaire
ontwikkeling. Het tempo varieert door de tijd en neemt ook niet-lineaire
vormen aan (Roof, 1985; Smelser, 1994). Secularisering wordt niet alleen
verklaard door moderniseringsprocessen zoals urbanisering en industrialisering; er dient ook aandacht geschonken te worden aan historische en culturele
veranderingsprocessen (ibid.). Zo nam in Nederland het seculariseringsproces
vooral toe vanaf de culturele revolutie van de jaren zestig (Peters, 1993;
Schreuder, 1990).
Tot slot wordt bezwaar gemaakt tegen de veronderstelling dat moderne
landen per definitie geseculariseerde landen zijn. Vooral de Verenigde Staten
worden aangehaald wanneer men de aandacht w i l vestigen op landverschillen
binnen de Westerse wereld (Gilbert, 1994; Greeley, 1995: 32-33). De religieuze situatie in de Verenigde Staten vormt een groot dilemma voor de
empirische houdbaarheid van de secularisatietheorie (Brown, 1992). A a n de
ene kant is dit het modernste Westerse land, aan de andere kant is het een land
met een zeer wijd verbreid geloof in God en met een veeleer stijgende dan
dalende kerkgang. O m deze reden zou de secularisatietheorie verworpen
moeten worden: "The vibrancy and growth of American religious institutions

3

presents the most open defiance of the secularization model." (Finke, 1992:
148).
Maar het is te eenvoudig om de Verenigde Staten tegenover de rest van de
Westerse wereld te plaatsen. De moderniseringstheorie zou namelijk evenmin
een verklaring bieden voor de ongelijke mate van secularisering in Europese
samenlevingen zoals Ierland en Engeland (Kokosalakis, 1993: 135). Stark en
Iannaccone stellen zelfs: "We dispute the claim that any European nation is
very secularized." (1994: 231). Zij verwijzen hierbij naar gegevens uit het
Europese Waardenonderzoek ( E V S - 'European Values Survey') uit 1981 die
laten zien dat in diverse Europese landen veel mensen in God geloven of
zichzelf als een religieus persoon beschouwen en dat maar weinigen zich als
atheïst beschrijven (ibid.: 245).
Ook de gegevens uit 1990 van het Europese Waardenonderzoek duiden erop
dat er aanzienlijke verschillen in de mate van kerkelijkheid en kerksheid tussen
Westerse landen bestaan (Tabel 1.1). Er zijn landen waar meer dan negentig
procent van de bevolking lid is van een kerk (Denemarken, Noorwegen,
(Noord-)Ierland en IJsland) en landen waar maar zo'n vijftig tot zestig procent
lid is (Groot-Brittannië en Nederland). Eenzelfde beeld komt naar voren ten
aanzien van de kerksheid. Er zijn landen waar meer dan veertig procent van
de bevolking regelmatig naar de kerk gaat (Italië, (Noord-)Ierland en de
Verenigde Staten) en landen waar minder dan tien procent regelmatig de kerk
bezoekt (de Scandinavische landen).
Tabel 1.1 Kerkelijkheid
percentages

en kerksheid in 16 landen, E V S 1981-1990,

6

LAND

België
Canada
Denemarken
Frankrijk
Groot-Brittannië
Ierland
Italië
Nederland
Noord-Ierland
Noorwegen
Portugal
Spanje
Verenigde Staten
West-Duitsland
IJsland
Zweden

Kerkelijkheid'

Kerksheid"

'81

'90

'90-'81

'81

'90

'90-'81

84
89
94
74
91
99
94
64
97
96

68
74
92
62
58
96
85
51
91
90
72
87
77
89
98
82

-16
-15
-2
-12
-33
-3
-9
-13
-6
-6

30
32
3
12
14
82
36
27
53
6

-7
-5
0
-2
-1
-1
5
-6
-3
-1

-4
-8
-2
-1
-11

41
44
22
3
6

23
27
3
10
13
81
41
21
50
5
33
33
44
19
2
4

91
85
91
99
93

-8
0
-3
-1
-2

* Kerkelijkheid: percentage van de bevolking dat zichzelf als lid van een religieuze organisatie beschouwt (katholiek, protestant,
joods, moslim, hindu, boeddhist of anders).
** Kerksheid: percentage van de bevolking dat eens per week of vaker een kerkdienst bezoekt.

4

Een vergelijking met de gegevens uit 1981 wijst uit dat, zelfs in deze korte
periode, de kerkelijkheid en kerksheid in de regel zijn afgenomen (Tabel 1.1).
De enige uitzondering is de licht toegenomen kerksheid in Italië. De gegevens
over de mate van kerkelijkheid zijn echter niet goed vergelijkbaar vanwege
een verschil in vraagstelling.
7

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Deze studie richt zich op de vraag hoe verschillen in religieuze betrokkenheid
tussen landen te verklaren zijn. Daarmee sluit deze studie aan bij het laatstgenoemde kritiekpunt uit de vorige paragraaf: het in twijfel trekken van de
veronderstelling dat moderne landen per definitie geseculariseerde landen zijn.
Een manier om dit te onderzoeken is na te gaan hoe secularisering zich door
de tijd ontwikkeld heeft en deze ontwikkeling te relateren aan het proces van
modernisering. Aangezien het moeilijk is voor meerdere Westerse landen
vergelijkbare data te verzamelen over een lange periode (vergelijk Bax, 1988:
4), kiezen we in dit onderzoek voor een andere methode: het op één tijdstip
vergelijken van zestien Westerse landen die variëren in de mate van modernisering en secularisering. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de E V S studie uit 1990.
In navolging van Wilson (1982: 149) wordt secularisering hier gedefinieerd
als: "... that process by which religious institutions, actions, and consciousness, lose their social significance.". Volgens Dobbelaere (1981) speelt dit
proces van secularisering zich op drie niveaus af: op het niveau van de
samenleving, het niveau van de religieuze groepering en het niveau van het
individu. Deze studie handelt over secularisering op het niveau van het
individu, over afnemende religieuze betrokkenheid c.q. verminderde godsdienstigheid van individuen. Omdat het Europese Waardenonderzoek - helaas - niet
is opgezet om nieuwe religieuze vormen te achterhalen , beperkt deze studie
zich tot traditionele religieuze vormen als kerkelijkheid en kerksheid. In het
volgende hoofdstuk komt de theoretische achtergrond van het seculariseringsproces ter sprake en komen de zojuist genoemde niveaus van secularisering opnieuw en uitgebreid aan de orde.
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De centrale probleemstelling van deze studie luidt: Welke factoren spelen
een rol bij het verklaren van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid.
Verklaringen voor landverschillen in religieuze betrokkenheid kunnen op
macro-niveau gezocht worden, dat w i l zeggen op het niveau van de samenleving als geheel. Mogelijkerwijs gaat men in het ene land bijvoorbeeld vaker
naar de kerk dan in het andere land, omdat de inwoners bepaalde culturele en
historische tradities delen die op elk van hen van invloed zijn. Het meest voor
de hand liggende landkenmerk is de mate van modernisering. In onderzoek
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wordt vooral gekeken naar de mate van economische modernisering, maar
deze variabele blijkt geen voldoende verklaring voor landverschillen in
religieuze betrokkenheid te vormen (Halman & De Moor, 1993). Daarom
zullen ook andere aspecten van modernisering in ogenschouw worden genomen. Daarnaast worden nog een aantal structurele en culturele landkenmerken
onderscheiden die mogelijkerwijs samenhangen met verschillen in religieuze
betrokkenheid. In de komende hoofdstukken zal blijken dat deze landkenmerken in twee groepen zijn in te delen: de structuur van de religieuze markt en
de nationale cultuur.
9

Het is van belang om te benadrukken dat het in deze studie gaat om het
verklaren van variaties binnen de Westerse wereld. Voor een beantwoording
van de vraag of modernisering tot secularisering leidt dient ook naar industrieel minder ontwikkelde landen gekeken te worden. Doordat de aandacht hier
alleen op Europese landen, de Verenigde Staten en Canada gericht is, is het
geen verrassing dat de verklaringskracht van de mate van economische
modernisering beperkt is (Uusitalo, 1984: 405). De volgende twee onderzoeksvragen staan centraal:
1.
2.

Zijn alle Westerse landen in dezelfde mate geseculariseerd, of bestaan
er tussen deze landen verschillen in religieuze betrokkenheid?
In hoeverre worden internationale verschillen in religieuze betrokkenheid verklaard door (economische) modernisering, door de structuur
van de religieuze markt en door de nationale cultuur?

Een tweede invalshoek ter verklaring van variaties in religieuze betrokkenheid
tussen landen is gelegen in verschillen in de bevolkingssamenstelling van
landen (Campbell & Curtis, 1994: 216). In Spanje gaat men bijvoorbeeld
vaker naar de kerk dan in Nederland. Stel dat in Spanje meer mensen op het
platteland wonen dan in Nederland en dat urbanisatie een negatief effect heeft
op de kerkgang, dan kan dit de hogere kerksheid in Spanje verklaren. Groepsverschillen kunnen dus verklaard worden door de effecten van individuele
kenmerken (Valkonen, 1969: 54-55). Van twee groepen micro-kenmerken zal
nagegaan worden in hoeverre ze op deze wijze met het niveau van secularisering verband houden: sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties.
In kwantitatief onderzoek wordt vooral gekeken naar de invloed van sociaaldemografische kenmerken. De achterliggende idee is dat modernisering
verband houdt met variabelen als opleiding, leeftijd, woonplaats en beroep.
Hoog opgeleiden zouden bijvoorbeeld meer blootgesteld zijn aan het moderniseringsproces dan laag opgeleiden en daarom minder naar de kerk gaan.
Onderzoek suggereert echter dat, onder andere, individuele waardenoriëntaties
belangrijker zijn ter verklaring van religieuze betrokkenheid dan sociaaldemografische kenmerken. Het Europese Waardenonderzoek biedt een uitgelezen mogelijkheid om na te gaan welke waardenoriëntaties met name van
belang zijn.
Net zoals bij de macro-factoren zal behalve aan structurele factoren (de

sociaal-demografische kenmerken) ook aandacht aan culturele factoren (de
individuele waardenoriëntaties) besteed worden. Zo zal worden nagegaan in
hoeverre (post-)materialistische waarden (Inglehart, 1990) en waarden die
samenhangen met het proces van individualisering (Ester, Halman & De
Moor, 1993b; Peters, 1993) een rol spelen in het seculariseringsproces. Beide
processen, de toename van post-materialistische waarden en van waarden die
gerelateerd zijn aan individualisering, kunnen als onderdelen van het moderniseringsproces beschouwd worden. Een specifieke bijdrage van deze studie aan
het onderzoek naar secularisering, betreft de expliciete aandacht voor de rol
van dit soort waardenveranderingen. In onderzoek wordt meestal impliciet
verondersteld dat bijvoorbeeld oudere personen en bewoners van het platteland
er traditionelere waardenpatronen op na houden dan jongeren en stedelingen,
en dat zij daarom vaker naar de kerk gaan.
In deze studie worden wat betreft de relatie van sociaal-demografische kenmerken en individuele waardenoriëntaties met religieuze betrokkenheid de
volgende onderzoeksvragen aan de orde gesteld:
10

3.
4.

Welke micro-kenmerken hebben de grootste invloed op religieuze
betrokkenheid?
Spelen sociaal-demografische kenmerken een belangrijker rol ter verklaring van religieuze betrokkenheid dan individuele waardenoriëntaties, of
is het omgekeerde het geval?

Tenslotte kunnen verschillen tussen landen in religieuze betrokkenheid ontstaan
doordat per land andere individuele kenmerken van belang zijn, dat w i l
zeggen, wanneer de effecten van individuele kenmerken per land variëren. In
de secularisatietheorie gaat men er stilzwijgend vanuit dat dezelfde microfactoren in alle gemoderniseerde landen dezelfde rol spelen. N u is het mogelijk dat urbanisatie in alle landen een negatief effect heeft op de individuele
kerkgang, maar dat het verschil tussen plattelanders en stedelingen in bijvoorbeeld Spanje aanmerkelijk groter is dan in Nederland. Daarnaast hoeft de
richting van het effect (positief of negatief) niet in alle landen overeen te
komen. Door analyses op alle geaggregeerde gegevens uit te voeren, worden
dit soort variaties tussen landen verhuld. Daarom zal ook per land onderzocht
worden welke micro-kenmerken van belang zijn, hetgeen in de vijfde onderzoeksvraag van deze studie resulteert:
5.

Zijn de effecten van micro-kenmerken op religieuze betrokkenheid in
alle Westerse landen ongeveer even groot en van gelijke richting?

1.3 Het Europese Waardenonderzoek
11

Internationaal vergelijkend onderzoek is niet alleen nuttig en noodzakelijk
voor onderzoek naar modernisering en secularisering (Lampinen, 1990; Van
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Praag, 1991; Swatos, 1977; Wuthnow, 1977), maar ook voor sociologisch
onderzoek in het algemeen. De voordelen hiervan worden duidelijk onder
woorden gebracht door Meivin Kohn (1987), die erop wijst dat landvergelijkend onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en
validering van theorie en onderzoek.
Tot de jaren zeventig was er binnen de godsdienstsociologie een groot
tekort aan internationaal vergelijkend onderzoek (Buehler, Hesser & Weigert,
1972; Heenan, 1972). Eén van de eerste grootschalige onderzoeken betrof een
overzicht van de positie van religie in zesentwintig - voornamelijk Europese landen ( M o l , 1972). Een groot nadeel van deze studie was echter haar ongestandaardiseerde karakter: per land varieerden het tijdstip van onderzoek, de
onderzoekspopulatie, de onderzochte variabelen en de operationalisaties van de
variabelen (Mol & Hetherton, 1972). Hierdoor werd een vergelijking tussen
landen bemoeilijkt en moest elk land als aparte case studie bestudeerd worden.
Voor de beantwoording van de vraagstellingen van deze studie zal gebruik
gemaakt worden van de EVS-studie uit 1990 waaraan zestien Westerse landen
deelnamen. Het ontstaan van dit survey-onderzoek gaat terug tot 1978 toen
door een groep onderzoekers de 'European Value Systems Study Group'
(EVSSG) werd opgericht (tegenwoordig E V S ) . Deze groep was geïnteresseerd
in de vraag of Europa door een homogeen of heterogeen cultureel waardepatroon gekenschetst wordt en of het christelijk geloof hierin nog een rol van
betekenis speelt. De nadruk werd gelegd op het onderzoeken van waarden,
vanwege de aanname dat deze een sturende werking hebben op menselijk
gedrag. Daarnaast verwachtte men op een behoefte in te spelen van beleidmakers in internationale politieke organen, kerken, het bedrijfsleven en vakbonden. O m het onderzoek voor zoveel mogelijk personen en instanties interessant
te maken, werd gekozen voor een breed terrein van onderzoek: religie en
moraal, huwelijk en gezin, seksualiteit en opvoeding, politiek en samenleving,
arbeid en vrije tijd.
In 1981 vond in tien Europese landen een eerste veldwerkronde plaats,
gefinancierd door verschillende fondsen, kerkelijke organisaties, het bedrijfsleven en de Europese Gemeenschap. In 1990 werd het onderzoek in zestien
landen herhaald. De vragenlijst komt grotendeels overeen met die uit 1981,
hoewel bepaalde items werden vervangen, toegevoegd of herformuleerd. Op
initiatief van individuele onderzoekers werd de vragenlijst, geheel of gedeeltelijk, in verscheidene andere landen afgenomen. Omdat deze landen over de
hele wereld zijn verspreid, noemt men dit onderzoek ook wel de 'World
Values Survey' (WVS). Gegevens voor de volgende zestien landen worden
gebruikt voor het beantwoorden van de in de vorige paragraaf geformuleerde
vraagstellingen: Frankrijk, Groot-Brittannië, (voormalig) West-Duitsland,
Italië, Nederland, Denemarken, België, Spanje, Portugal, Ierland, NoordIerland, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada, Zweden en IJsland.
In principe kan met behulp van de EVS-studie ook een vergelijking door de
tijd gemaakt worden, om te onderzoeken of modernisering en secularisering
op lineaire wijze met elkaar samenhangen. Twee tijdstippen (1981 en 1990) is
12
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een minimale vereiste voor een vergelijking door de tijd. Het probleem is
echter dat bij de constatering van een verschil moeilijk te bepalen is of dit een
algemene trend, of slechts een tijdelijke toe- of afname betreft. Een vergelijking door de tijd lag eerder voor de hand indien de tijdspanne groter was
geweest (bijvoorbeeld tussen 1950 en 1990) en meer meetmomenten had
omvat (bijvoorbeeld iedere 10 jaar).

1.4 Opbouw van deze studie
Deze studie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee komen de definiëring,
afbakening en onderbouwing van het seculariseringsproces ter sprake. Een
nadere analyse van de secularisatietheorie is nodig, aangezien het waarschijnlijk de meest bediscussieerde theorie binnen de godsdienstsociologie betreft
(McGuire, 1981: 215). Deze discussie komt voort uit de onduidelijkheid van
het seculariseringsbegrip (Sundback, 1990). Er is weinig overeenstemming
over de precieze betekenis en waarde van dit theoretische concept (McGuire,
1981: 255). Volgens sommigen wordt de secularisatietheorie niet onderbouwd
en bestaat ze slechts uit een verzameling losse ideeën (Hadden, 1987; Matthes,
1974).
In hoofdstuk drie wordt nagegaan hoe secularisering empirisch onderzocht
kan worden. Er bestaat twijfel over de empirische ondersteuning van de
secularisatietheorie. Volgens sommigen zou deze nog niet systematisch getoetst
zijn (Finke, 1992; Greeley, 1985: 7-13; Hadden, 1987). Anderen gaan nog
verder door te stellen dat de theorie steeds bevestigd wordt omdat alleen feiten
worden geselecteerd die de theorie ondersteunen (Matthes, 1974). In dit
hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre deze kritiek terecht is.
Tot besluit van hoofdstuk drie wordt een aantal hypothesen geformuleerd
over micro- en macro-kenmerken die landverschillen in religieuze betrokkenheid kunnen verklaren. Hoofdstuk vier behandelt de operationalisering van de
te gebruiken kenmerken. In hoofdstuk vijf staat beantwoording van de eerste
twee onderzoeksvragen centraal, waarbij landverschillen op macro-niveau
worden onderzocht en geïnterpreteerd. Hoofdstuk zes staat in het teken van de
micro-analyses (onderzoeksvraag drie tot en met vijf). Op basis van de
geaggregeerde gegevens zal onderzocht worden welke sociaal-demografische
kenmerken en waardenoriëntaties op micro-niveau een rol spelen in het
seculariseringsproces. Daarnaast wordt per land geanalyseerd in hoeverre
dezelfde micro-variabelen een rol spelen in het seculariseringsproces. In
hoofdstuk zeven tot slot, worden de resultaten bediscussieerd en wordt teruggekoppeld naar de onderzoeksvragen.
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Noten
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Van Rooden (1996: 18-31) wijst erop dat het percentage onkerkelijken tot 1889 zeer
beperkt was en dat pas de laatste dertig jaar sprake van een massale ontkerstening is.
Hij bestrijdt dan ook dat secularisering een gevolg is van een eeuwenlang voortschrijdend proces van modernisering en rationalisering.
De begrippen secularisering en secularisatie worden meestal, ook in deze studie, door
elkaar heen gebruikt. Strikt genomen verwijst secularisatie naar een toestand en
secularisering naar een proces. Nijk (1968) geeft een uitgebreid overzicht van de
geschiedenis van het begrip secularisatie. De meest duidelijke betekenis van secularisatie
is volgens hem: "... de overdracht van kerkelijke soevereiniteits- en eigendomsrechten
aan de staat of aan enige andere wereldlijke instelling [...]." (ibid.: 20).
"... het eeuwenoude plechtanker van onze cultuur is weggeslagen: het christendom (of
religie als zodanig) is bezig te verdwijnen als referentie- of tenminste contrapunt van de
(samenlevings)cultuur. Is dit zogenaamde seculariseringsproces niet een van de grootste
discontinuïteiten in de cultuur, in het licht waarvan het einde van de Koude Oorlog een
oppervlakte-evenement zal blijken te zijn? [...]. Wat verbazing wekt is de relatieve
onverschilligheid waarmee deze historisch unieke kentering wordt tegemoetgetreden. In
het bijna saaie rijtje maatschappelijke vraagstukken globalisering, individualisering,
informatisering, komt secularisering opgevat als het wegvallen van (de christelijke)
levensbeschouwing als bepalende trek van onze cultuur eigenlijk niet voor. Het
leeglopen van de kerken, de verbouwing van kerkgebouwen tot toMse-discotheken en
advocatenkantoren, het wordt allemaal tamelijk gelaten geobserveerd. [...]. Je zou
kunnen stellen dat we hier te maken hebben met een afspiegeling of uitvergroting van
hoe het fenomeen van secularisatie op persoonlijk vlak wordt beleefd." (Cuperus, 1996:
198-199).
Dit blijkt in Nederland uit het aantal centra, scholingsinstituten, boeken en tijdschriften
die zich met dit soort onderwerpen bezighouden (Strijards & Schreuder, 1990).
In Nederland kent de evangelische beweging (ongeveer vanaf het midden van de jaren
zestig) een behoorlijke groei. Dit komt tot uiting in het aantal leden van pinkster- en
evangelische gemeenten en de Evangelische Omroep, het aantal bezoekers van evangelische conferenties en festivals, en een bloeiend evangelisch circuit met eigen scholen,
muziekcentra, boekhandels en uitgeverijen (Stoffels & Vellenga, 1993). Maar het is de
vraag of de evangelische beweging als een fundamentalistische beweging gekenschetst
mag worden. Ze verzet zich met name tegen de culturele component van modernisering, tegen de moderne geseculariseerde moraal en het proces van individualisering,
maar hanteert daarbij een marktgerichte, bedrijfsmatige aanpak en past moderne
communicatietechnieken toe. Daarnaast kent ze weinig richtlijnen op maatschappelijk
gebied: "Binnen de evangelische levensbeschouwing staat de economische orde niet ter
discussie, noch het rechtssysteem, noch de politieke democratie, noch de gezondheidszorg, noch het stelsel van sociale zekerheden, noch de moderne communicatiesystemen." (ibid.: 290).
Alle percentages in tabellen met gegevens uit het Europese Waardenonderzoek betreffen
de valide percentages, dat wil zeggen zonder rekening te houden met de ontbrekende
waarden.
In 1981 werd kerkelijkheid met een één- en in 1990 met een twee-traps-vraag gemeten.
In het eerste geval wordt de mate van kerkelijkheid overschat (zie het derde hoofdstuk
voor een discussie over beide soorten vraagstellingen).
Voor een bescheiden poging om op basis van het Europese Waardenonderzoek toch iets
te zeggen over de betekenis van nieuwe religieuze vormen, zie: Eurlings en Verweij
(1997).
Structurele veranderingen verwijzen naar het veranderende systeem van relaties en
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

verhoudingen tussen mensen, groepen, organisaties en sectoren. Culturele veranderingen naar de gewijzigde waarden, normen, opvattingen, gebruiken en gewoonten die
leden van de samenleving, of groepen binnen die samenleving, erop na houden. Maar
het is moeilijk om deze twee veranderingen van elkaar te scheiden omdat beide sterk
met elkaar verbonden zijn (Buiks & Van Tillo, 1980: 28-29). Daarom moet dit onderscheid niet te rigide worden opgevat en eerder als analytisch hulpmiddel worden gezien.
Indien bijvoorbeeld de toename van post-materialistische waarden tot een afname in
kerkbezoek leidt, wordt ook op één tijdstip een verband verwacht tussen beide variabelen.
De Engelse term voor internationaal vergelijkend onderzoek is 'cross-national research'.
Deze term valt niet noodzakelijkerwijs samen met het begrip 'cross-cultural research'.
Groepen landen kunnen samen tot dezelfde cultuur behoren, terwijl zich binnen één land
diverse culturen kunnen bevinden. Hier wordt de term internationaal vergelijkend
onderzoek - c.q. landvergelijkend onderzoek - gebruikt, omdat verondersteld wordt dat
de landen uit het Europese Waardenonderzoek alle de Westerse cultuur delen en omdat
de aandacht niet gericht is op specifieke culturen binnen landen.
"I argue that cross-national research is valuable, even indispensable, for establishing the
generality of findings and the validity of interpretations derived from single-nation
studies. In no other way can we be certain that what we believe to be social-structural
regularities are not merely particularities, the product of some limited set of historical
or cultural or political circumstances. I also argue that cross-national research is equally
valuable, perhaps even more valuable, for forcing us to revise our interpretations to
take account of cross-national differences and inconsistencies that could never be
uncovered in single-nation research. M y thesis is that cross-national research provides
an especially useful method for generating, testing, and further developing sociological
theory." (Kohn, 1987: 713).
Een ander grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar religieuze opvattingen en gedragingen betreft het 'International Social Survey Programme' (ISSP) uit
1991, waaraan onder andere tien Westerse landen deelnamen (Becker & Vink, 1994:
25-27). Het ISSP-onderzoek heeft als voordeel dat elk jaar een specifiek onderwerp
wordt uitgediept (religie, het gezin, minderheden, politiek, et cetera), dit heeft tegelijkertijd als nadeel dat onderwerpen - op individueel niveau - niet met elkaar verbonden
kunnen worden.
Omdat onderzoekers uit de hele wereld belangstelling toonden voor dit onderzoek, is de
vragenlijst (in 1981 of later) - helemaal of gedeeltelijk - ook in verscheidene andere
landen (zoals Japan, Australië en Zuid-Afrika) afgenomen.
Omdat de secretaris van de stuurgroep, Loek Halman, aan de Katholieke Universiteit
Brabant verbonden is ligt een groot deel van de data hier opgeslagen. Vanwege deze
centrale rol zijn er inmiddels diverse Tilburgse studies verschenen over het waardenonderzoek: a) een vergelijking van de tien landen uit 1981 op alle waardedomeinen
(Halman e.a., 1987); b) een vergelijking van de tien landen uit 1981 plus de Verenigde
Staten, Canada en Noorwegen na een uitgebreide poging diverse schalen te ontwerpen
(Halman, 1991a); c) een vergelijking van landscores op alle waardedomeinen tussen
1981-1990 (Ester, Halman & De Moor, 1993b).
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HOOFDSTUK 2
Modernisering, Religie en Secularisering

Dit hoofdstuk staat in het teken van theorievorming over secularisering.
Beoogd wordt meer duidelijkheid te verkrijgen over de betekenis van secularisering en over theoretische verklaringen voor dit proces. Om dit te bereiken is
het belangrijk ook aandacht te schenken aan de kritiek op de secularisatietheorie. Een bespreking van deze kritiek zal duidelijker maken waar de secularisatietheorie nu eigenlijk precies voor staat. Dit heeft wel tot gevolg dat hier
onderwerpen worden behandeld die in het empirische gedeelte van deze studie
- hoofdstuk vier tot en met zes - niet of nauwelijks terugkeren zoals de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen, het ontstaan van de New Age
beweging en de groei van conservatieve kerkgenootschappen. Niettemin is een
bespreking van deze onderwerpen noodzakelijk voor een goed overzicht van
de theorievorming rond secularisering.
Dit hoofdstuk heeft de volgende opbouw. Om de lezer een eerste indruk te
geven van de secularisatietheorie staat in het eerste deel de relatie tussen
modernisering en secularisering centraal, aangezien secularisering in het
algemeen als een onderdeel van het moderniseringsproces wordt beschouwd
(§2.1). Een aantal grondleggers van de sociologie stond uitgebreid stil bij de
relatie tussen ontwikkelingen op het niveau van de samenleving en de betekenis ervan voor de geïnstitutionaliseerde godsdienst. Een bespreking van
klassieke auteurs als Weber en Durkheim geeft daarom al een helder inzicht in
de secularisatietheorie (§2.1.1). Vervolgens komen de redenen waarom
modernisering tot secularisering zou hebben geleid ter sprake (§2.1.2) en
wordt een aantal kritiekpunten op de moderniseringstheorie als verklaringsmodel genoemd (§2.1.3). Dit eerste deel betreft geen uitputtende discussie over
de betekenis en status van de moderniseringstheorie. De nadruk ligt op de
elementen die relevant zijn ter verklaring van secularisering.
Omdat aan de secularisatietheorie een bepaalde definitie van religie ten
grondslag ligt, komt in deel twee van dit hoofdstuk de definiëring van religie
aan de orde (§2.2). De secularisatietheorie voorspelt een afname van de
betekenis van godsdienst voor het functioneren van de samenleving, maar gaat
hierbij uit van een zogenaamde substantiële definitie van religie (§2.2.1).
Auteurs die zich kritisch opstellen ten opzichte van de secularisatietheorie
maken daarentegen vaak gebruik van een zogenaamde functionele definitie van
religie. Daarom komen ook auteurs als Yinger en Luckmann aan de orde, die
vanwege een functionele definitie van religie bekend geworden zijn (§2.2.2).
Welk van beide soorten definities het meest geschikt is voor onderzoek naar
secularisering is het onderwerp van de laatste subparagraaf (§2.2.3).
In het derde deel van dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op secularisering.
Eerst komt de precieze betekenis van dit begrip aan de orde, waarbij de drie
1
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door Dobbelaere (1981) onderscheiden niveaus van secularisering als uitgangspunt dienen (§2.3). Daarna wordt het werk van een drietal gerenommeerde
secularisatietheoretici besproken: Berger, Wilson en Martin (§2.3.1). Secularisering op het niveau van de religieuze organisatie wordt kort aangestipt omdat
veel kritiek op de secularisatietheorie zich op dit niveau afspeelt (§2.3.2). Het
hoofdstuk eindigt met de bespreking van een aantal bezwaren die vaak tegen
de secularisatietheorie worden ingebracht (§2.4) en het formuleren van een
aantal conclusies (§2.5).

2.1 Modernisering
Secularisering kan als een deelproces van modernisering worden beschouwd.
Theoretische verklaringen van secularisering verwijzen impliciet of expliciet
naar het moderniseringsproces. Kenmerkend voor het moderniseringsdenken is
dat de ontwikkeling van de samenleving wordt ingedeeld in een aantal opeenvolgende stadia. In het eenvoudigste model onderscheidt men twee fasen,
waarbij de moderne samenleving wordt gecontrasteerd met de traditionele
samenleving.
Het moderniseringsproces ving ongeveer zeven eeuwen geleden in Europa
aan en kwam met de industrialisering vanaf de 18e en 19e eeuw in een
stroomversnelling terecht (Zijderveld, 1983). Volgens de gangbare opvatting
bevindt de kiem van het moderniseringsproces zich in economische veranderingen, in de overgang van een lokale en regionale behoefteneconomie naar
een kosmopolitische winsteconomie (Feiling, Peters & Schreuder, 1986;
Schreuder, 1985). Economische factoren, zoals de groei van de produktie en
de ontwikkeling van geavanceerde produktiewijzen, vormen de belangrijkste
kenmerken van het moderniseringsproces (Van Snippenburg, 1986: 30). In de
traditionele agrarische samenleving verrichtte men ambachtelijk werk en leefde
men in de familie op het platteland. Religie speelde in het dagelijkse leven een
grote rol. In de moderne industriële samenleving verricht men gerationaliseerde arbeidshandelingen en leeft men in kerngezinnen in de stad. Seculiere
ideologieën verwerven daarbij steeds meer aanhang (Burgers, 1988).
Het moderniseringsproces beperkt zich niet tot ontwikkelingen op één
terrein, maar omvat onderling afhankelijke veranderingsprocessen op economisch, sociaal, cultureel en politiek gebied (Halman, 1991a: 3-5). Modernisering is een containerbegrip voor een groot aantal processen dat zich de laatste
eeuwen heeft voorgedaan. Hierbij is het niet goed mogelijk om oorzaken en
gevolgen van elkaar te onderscheiden (Bax, 1988). Voorbeelden van sociale
veranderingen zijn de schaalvergroting van de woonplaats (urbanisatie), de
stijgende levensverwachting, de verhoogde sociale en geografische mobiliteit,
en de uitbreiding van transport- en communicatiemogelijkheden. Op politiek
gebied kunnen de toegenomen bureaucratisering en democratisering en de
gestegen uitgaven aan de publieke sector onderscheiden worden. Opvallende
culturele ontwikkelingen zijn de opkomst van de empirische wetenschap en de
2

3
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uitbreiding van het onderwijssysteem, het ontstaan van de massamedia, de
toename van het aantal huwelijksontbindingen door echtscheiding en de afname
van het gemiddeld aantal personen per huishouden.
Alvorens stil te staan bij de redenen waarom modernisering tot secularisering zou hebben geleid (§2.1.2), worden eerst de ideeën gepresenteerd van
enkele sociologische auteurs die een eeuw geleden reeds aandacht schonken
aan het seculariseringsproces (§2.1.1). Tenslotte worden enige kanttekeningen
geplaatst bij de moderniseringstheorie als verklaringsmodel en worden de
consequenties hiervan voor dit onderzoek besproken (§2.1.3).
2.1.1 Grondleggers van de sociologie over secularisering
In deze subparagraaf komt een aantal klassieke sociologische auteurs aan bod.
Comte, Tönnies, Durkheim en Weber wezen reeds op de belangrijkste onderdelen van het seculariseringsproces. Dat de grondleggers van de sociologie
hier zo veel aandacht aan besteedden is op zich niet verwonderlijk omdat het
ontstaan van de sociologie gekoppeld is aan het ontstaan van de moderne
geseculariseerde samenleving.
Comte meende een fundamentele wet met betrekking tot de ontwikkeling
van de menselijke geest ontdekt te hebben: "... each of our principal conceptions, each branch of our knowledge, passes successively through three different
theoretical states: the theological or fictitious, the metaphysical or abstract,
and the scientific or positive." (1974: 20). In de theologische fase zoekt de
mens nog naar de oorzaak van alle dingen, daarbij voor de verklaring van
verschijnselen teruggrijpend op bovennatuurlijke instanties. In de wetenschappelijke fase (de metafysische fase is een soort tussenfase) houdt men zich niet
meer bezig met de grote vragen, maar probeert men via de rede en observatie
op het spoor van werkelijke wetten te komen (ibid.: 20). Bij Comte herkent
men dus de wijze waarop religie in de periode van de Verlichting werd
beoordeeld: als een bijgeloof dat in de loop van de geschiedenis door ware
wetenschappelijke kennis wordt vervangen.
Tönnies (1963: 231) onderscheidt twee belangrijke fasen in de geschiedenis
van onze cultuur: een periode van 'Gemeinschaft' (gemeenschap) en een
periode van 'Gesellschaft' (maatschappij). In de 'Gemeinschaft' hebben
mensen persoonlijke betrekkingen met elkaar en zijn relaties op verwantschap,
buurtschap en vriendschap gebaseerd. Het gemeenschapsleven speelt zich af in
dorpen en kleine steden, en de familie vormt de algemene sociale basis. De
sociale orde is gebaseerd op harmonie, traditionele gewoonten en zeden spelen
een belangrijke rol. Door de tijd heen ontwikkelt deze samenlevingsvorm zich
echter in de richting van een samenleving met steeds onpersoonlijker relaties.
De gemeenschapszin neemt af en de mens ontwikkelt zich tot een onafhankelijk individu. Speelt religie in de 'Gemeinschaft' nog een rol van betekenis, in
de 'Gesellschaft' moet ze haar rol afstaan aan de wetenschap (ibid.: 42, 223231).
Voor de verklaring van dit proces refereert Tönnies aan de ontwikkeling
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van een huishoudeconomie naar een handelseconomie en aan processen als
industrialisering en urbanisering. In deze nieuwe maatschappij is iedereen op
zichzelf aangewezen en bestaat er onderling wantrouwen. Het is de functie van
de staat om ondanks dit wantrouwen, via wetgeving en politieke afspraken, de
onderlinge vrede te garanderen (ibid.: 65, 78, 223-232).
Naast een persoonlijk bewustzijn delen volgens Durkheim alle mensen een
collectief bewustzijn. In de kleinschalige pré-industriële samenleving, waar
zelfvoorziening een grote rol speelt, valt dit collectieve bewustzijn - de
overtuigingen die door alle leden van de samenleving gedeeld worden grotendeels samen met het persoonlijke bewustzijn. Het persoonlijke bewustzijn volgt het collectieve bewustzijn en is hiervan afhankelijk. Vanwege de
sterke onderlinge gelijkenis is er volgens Durkheim op 'mechanische' wijze
sprake van solidariteit. Door de toename van de bevolkingsconcentratie, het
ontstaan van steden en de uitbreiding van communicatie- en transportmogelijkheden krijgen individuen steeds meer onderlinge contacten. De moderne
samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende arbeidsverdeling. E r
ontstaat een systeem van wederzijds afhankelijke gespecialiseerde functies.
Door het proces van specialisering neemt de onderlinge afhankelijkheid toe,
hetgeen een nieuwe vorm van solidariteit voortbrengt, door Durkheim 'organische' solidariteit genoemd (1964: 79-133, 174, 257-260).
Omdat individuen in de moderne samenleving uiteenlopende functies gaan
vervullen, ontstaat er ook meer ruimte voor het persoonlijke bewustzijn. Het
algemeen bewustzijn wordt vager en abstracter en persoonlijke verschillen
nemen toe. Collectief gedeelde religieuze overtuigingen boeten aan belang in.
Durkheim beschouwt het toenemende individualisme zelf als een vorm van
religie (ibid.: 170). Hij legt een verband tussen het ontstaan van de moderne
gedifferentieerde samenleving en de afname van de betekenis van religie in het
sociale leven. Verderop in dit hoofdstuk zal blijken dat Durkheim al verwoordde wat door anderen als de kern van het secularisatieproces wordt
beschouwd:
"But, if there is one truth that history teaches us beyond doubt, it is that religion
tends to embrace a smaller and smaller portion of social life. Originally, it pervades
everything; everything social is religious; the two words are synonymous. Then,
little by little, politica), economie, scientific functions free themselves from the
religious function, constitute themselves apart and take on a more and more acknowledged temporal character." (Durkheim, 1964: 169).

Weber beschouwt het proces van voortschrijdende rationalisatie als de kenmerkende ontwikkeling van de moderne Westerse samenleving. Hij wijst hierbij
op verschillende met elkaar verbonden en elkaar wederzijds versterkende
verschijnselen, zoals de opkomst van het rationele denken, de ontwikkeling
van de empirische wetenschap, het ontstaan van rationele rechtsregels en de
ontwikkeling van een bureaucratisch bestuursapparaat. Het ontstaan van de
moderne staat ging gepaard met een uitbreiding van administratieve taken.
Voor de uitvoering daarvan is een bureaucratische organisatievorm superieur
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aan andere organisatievormen (Weber, 1991a: 209-214).
Ook bij kerkelijke, politieke en zakelijke organisaties worden bureaucratische organisatieprincipes toegepast. Een bureaucratie heeft een rationeel
karakter vanwege het centraal stellen van regels, middelen en doelen. Het
ontstaan van rationele bureaucratische structuren heeft vergaande culturele
effecten, bijvoorbeeld op het onderwijs. Het stimuleert een rationalistische
levenswijze en persoonlijkheidstype. Structuren zonder rationeel karakter,
zoals het patriarchaat en het feodalisme, verdwijnen (ibid.: 197, 240-244).
Door processen van intellectualisering en rationalisering raakt de wereld
'onttoverd' (Weber, 1991b: 155). Was in de traditionele samenleving het
magische nog verbonden met het alledaagse, door het proces van rationalisering ontstaat er een scheiding tussen de rationeel beheersbare wereld aan de
ene kant en mystieke ervaringen aan de andere (Weber, 1991c: 281-282).
Religie is naar het gebied van het irrationele verschoven:
"... there are no mysterious incalculable forces that come into play, [...] one can, in
principle, master all things by calculation. This means that the world is disenchanted. One need no longer have recourse to magical means in order to master or
implore the spirits, as did the savage, for whom such mysterious powers existed.
Technical means and calculations perform the service." (Weber, 1991b: 139).

2.1.2 Modernisering en religie: secularisering
In deze subparagraaf presenteren we de argumenten die verdedigers van de
secularisatiethese gebruiken ter verklaring van waarom een moderne samenleving een geseculariseerde samenleving betreft. Verderop in dit hoofdstuk
wordt aandacht besteed aan verscheidene bedenkingen die tegen de moderniserings- (§2.1.3) en seculariseringstheorie worden ingebracht (§2.4). Op het
einde van dit hoofdstuk formuleren we onze eigen positie ten opzichte van de
seculariseringstheorie (§2.5).
Voor traditionele bovennatuurlijk georiënteerde religies is volgens de
seculariseringstheorie geen plaats van betekenis meer in de moderne samenleving. Een belangrijke assumptie hierbij is dat religie in de traditionele,
agrarische samenleving wel een gewichtige rol speelde. De in paragraaf 2.1
genoemde elementen van het moderniseringsproces, zoals industrialisering,
urbanisering, bureaucratisering en democratisering, zouden aan het seculariseringsproces hebben bijgedragen. Feiling, Peters en Schreuder (1986) delen
deze elementen in drie groepen in. Volgens hen zijn er functionele, culturele
en sociaal-relationele redenen waarom modernisering tot secularisering leidt.
Een institutioneel gedifferentieerde samenleving waar functionele rationaliteit een belangrijke rol speelt zou niet verenigbaar zijn met een alles overkoepelende normatieve orde (Feiling, Peters & Schreuder, 1986: 21-22). Sociale
differentiatie betekent dat sociale eenheden in verscheidene deeleenheden met
eigen specifieke functies worden ontbonden. De moderne samenleving bestaat
uit een veelvoud van zelfstandige deelsectoren, zoals het gezinsleven, de
medische wereld en de economische sector (Dekker, 1987: 113). Elk subsys17

teem vervult verschillende functies; zo zoekt men in de wetenschap naar ware
kennis, richt de politiek zich op het nemen van algemeen bindende beslissingen en staat in de economie behoeftebevrediging centraal (Laermans, 1992:
25). Hierdoor is de betekenis van geïnstitutionaliseerde religie voor de werking van de samenleving verminderd, het is nog slechts één van de subsystemen (Laermans, 1992: 37; Laeyendecker, 1994: 23).
Dat de invloed van geïnstitutionaliseerde religie in de gedifferentieerde
samenleving afneemt betekent niet noodzakelijkerwijs dat de individuele
religiositeit geen andere vormen kan aannemen. Volgens Zijderveld worden
instituties door het proces van sociale differentiatie steeds specifieker, maar
hun waarden en normen steeds algemener. De samenleving heeft in de ervaring en het bewustzijn van de mens een abstract karakter gekregen (Zijderveld,
1970: 53-54, 1983: 87). Toenemende onkerkelijkheid gaat volgens Zijderveld
(1983: 88) gepaard met een toenemende, weliswaar abstracte, emotionele
vorm van religiositeit (zoals het geloof in 'iets als een G o d ' of 'iets na dit
leven').
Daarnaast zijn er culturele redenen waarom modernisering aan secularisering heeft bijgedragen. De samenleving is verwetenschappelijkt, het rationele
en empirische denken is wijd verspreid geraakt onder de bevolking. Hierdoor
ontstaat een cultureel klimaat waarin het moeilijk is te geloven in een religie
die een bovennatuurlijk wezen centraal stelt. De wetenschap vormde een
bedreiging voor de kerk vanwege haar autonome methode van kennisvergaring
en waarheidsverifiëring (Casanova, 1994: 23-24; Felling, Peters & Schreuder,
1986: 22; Laeyendecker, 1994).
Naast sociale differentiatie is er in de moderne samenleving ook sprake van
waardendifferentiatie. Laeyendecker (1988: 10) spreekt over culturele pluralisering. Waarden groeien uit elkaar en binnen elk subsysteem ontwikkelen zich
zelfstandige, min of meer autonome waarden (Dekker, 1987). In het religieuze
subsysteem worden waarden als gerechtigheid, toewijding, loyaliteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid gestimuleerd en overgedragen. In het
publieke domein van de economie en politiek, daarentegen, domineren criteria
als efficiëntie en effectiviteit (Halman & Verweij, 1998; Laeyendecker, 1988:
15). Doordat godsdienstige waarden en normen minder sterk met waarden en
normen in andere sectoren van de samenleving verbonden zijn, neemt hun
relevantie af.
Door het proces van internationalisering komen wereldwijd mensen sneller
en eerder met elkaar - en met eikaars ideeën - in contact. Hierdoor worden
eigen waarden, normen en opvattingen gerelativeerd, inclusief de religieuze.
Religieuze opvattingen worden niet meer als absolute waarheid beschouwd,
men herkent de invloed van sociale structuren op religieuze tradities. De
laatste jaren vormt de groei van de massamedia een belangrijk onderdeel van
het internationaliseringsproces. De media hebben de rol van religie overgenomen als belangrijkste communicatievorm. De overdracht van informatie vindt
niet langer plaats via persoonlijke communicatie met vertrouwde raadgevers in
een onbetwiste religieuze context. De massamedia laten op iedereen, op
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onpersoonlijke wijze, een grote hoeveelheid informatie los met voornamelijk
seculiere inhouden. Het individu moet op eigen kracht een keuze maken uit het
omvangrijke aanbod dat hem of haar wordt aangeboden en moet de relevantie
van deze informatie zelf beoordelen (Wilson, 1982: 129-130).
Tot slot heeft modernisering om sociaal-relationele redenen tot secularisering geleid. De organisatie van de samenleving en de relaties tussen mensen is
ingrijpend veranderd, oude sociale verbanden als familie, verwantschap,
burenkring en dorpsgemeenschap zijn afgebroken. Dit heeft een negatieve
invloed op de traditionele religie, omdat voor het geloof in zaken die de
zintuiglijke ervaring ontstijgen een groep nodig is die "... voor de waarheid
van het bovennatuurlijke garant staat, een groep waartoe de betreffende
individuen zich rekenen, waarin ze zich thuisvoelen en die ze vertrouwen."
(Felling, Peters & Schreuder, 1986: 22). Met de sociale basis en processen die
nodig zijn voor haar behoud verdween de plausibiliteitsstructuur van religie.
Religie vereist een religieuze gemeenschap (Berger & Luckmann, 1971:
174-178).
2.1.3 Kritiek op modernisering als verklaringsmodel
Er zijn verschillende kanttekeningen te plaatsen bij de moderniseringstheorie.
Zo waarschuwt Zijderveld voor teveel nadruk op economische en technologische veranderingsprocessen en voor het onderbelichten van de culturele factor
(1983: 77). Mommaas (1993: 30-31; 1997: 21) stelt dat de moderniseringstheorie nauwelijks is gebaseerd op concrete historische analyses maar te veel
globale onderzoeksschema's gebruikt. Een voor deze studie relevant bezwaar
is dat modernisering als universeel proces wordt gezien: het moderniseringsproces ving in diverse Europese landen op verschillende momenten aan,
vervolgens legden deze landen van elkaar afwijkende trajecten af en uiteindelijk bereikten deze landen andere niveaus van modernisering (Felling, Peters &
Schreuder, 1986: 21; Schreuder, 1985).
Volgens Bax ontstaan er vijf problemen indien de moderne samenleving
gedefinieerd wordt door deze tegenover de traditionele samenleving te plaatsen: het probleem van de universaliteit (de veronderstelling dat landen door
het proces van modernisering uiteindelijk op hetzelfde eindstation uitkomen),
het probleem van de homogeniteit (de complexe realiteit wordt tot twee
modellen gereduceerd), het probleem van de chronologie (het bepalen van de
grens tussen beide samenlevingsvormen en het uitsluiten van combinaties van
beide typen), het probleem van de finaliteit (de moderne samenleving als
statisch beschouwen omdat deze het einde zou betekenen van een bepaald
ontwikkelingsproces) en het probleem van de empirische grenzen (hoe zijn de
grenzen tussen bepaalde fasen te bepalen) (1988: 13-19).
Om een aantal van deze problemen te vermijden definieert Bax modernisering als "... the process of interdependent changes in the social, cultural,
political and attitudinal domains of a society rooted in the transformation of its
economy by the purposive development of technology." (1988: 29). Het is
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volgens Bax niet goed mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen
voorwaarden, kern en consequenties van modernisering. Modernisering staat
voor een aantal veranderingen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Veranderingen kunnen in dezelfde richting wijzen, maar hoeven dat niet te doen. Het
eerste kan tot een versnelling, het tweede tot stagnatie of teruggang van het
moderniseringsproces leiden (ibid.: 29-33).
Uit het voorgaande komt naar voren dat modernisering uit een veelvoud van
deelprocessen bestaat, waarvan moeilijk valt aan te geven hoe deze zich tot
elkaar verhouden. Zo is niet duidelijk of secularisering als gevolg of als
onderdeel van modernisering beschouwd moet worden. Omdat processen als
urbanisering, functionele differentiëring en industrialisering zich in een
vergelijkbare tijdsperiode hebben voltrokken als secularisering, wordt verondersteld dat deze ook op een oorzakelijke wijze aan elkaar verbonden zijn.
Aan de causale mechanismen die hieraan ten grondslag liggen wordt echter
niet veel aandacht besteed. Dat bijvoorbeeld de betekenis van geïnstitutionaliseerde religie voor de werking van een gedifferentieerde samenleving is
verminderd lijkt een plausibele constatering. Maar het wordt niet duidelijk
waarom geïnstitutionaliseerde religiositeit niet meer van belang kan zijn voor
het functioneren van de samenleving.
Doordat in de moderniseringstheorie steeds twee typen samenlevingen
tegenover elkaar worden gesteld - de traditionele religieuze versus de moderne
geseculariseerde samenleving - wordt de werkelijkheid te vereenvoudigd
weergegeven. In het kader van deze studie is het belangrijk om in het oog te
houden dat modernisering niet voor alle landen tot eenzelfde ontwikkelingstraject hoeft te leiden. Ook is het mogelijk dat landen tegelijkertijd als traditioneel en modern gekenschetst kunnen worden. Tot slot moet modernisering niet
noodzakelijkerwijs als het eindpunt van de ontwikkelingen beschouwd worden.
Dit kan betekenen dat religieuze betrokkenheid in gemoderniseerde landen nog
immer een rol van betekenis speelt, of zelfs in het geheel niet is afgenomen,
en in de toekomst weer in betekenis gaat toenemen.

2.2 Religie
In de vorige paragraaf werden argumenten naar voren gebracht waarom
modernisering tot secularisering zou hebben geleid. N u handelt één van de
bekendste discussies binnen de godsdienstsociologie over de vraag wat nu
eigenlijk onder religie verstaan moet worden (Dekker, 1992a). Het debat over
de definiëring van religie heeft grote invloed op de mate waarin men een
proces van secularisering ontwaart. Daarom wordt in deze paragraaf stilgestaan bij de diverse wijzen waarop religie gedefinieerd kan worden.
Een goed startpunt is Hijmans' onderscheid tussen zingeving, levensbeschouwing en religie: "De mens geeft betekenis aan het bestaan en de werkelijkheid. Dit geschiedt al dan niet in levensbeschouwelijke termen. Religie is
een specifieke vorm van levensbeschouwing, waarbij het gaat om een boven-
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wereldlijke of goddelijke bestaansinterpretatie." (1994: 179). Zingeving
verwijst naar de menselijke bestaansinterpretatie als zodanig. Er is sprake van
een levensbeschouwing indien deze interpretatie zich voltrekt binnen een
complex van overtuigingen en houdingen. Wanneer dit in het kader van een
transcendente, bovenwereldlijke orde gebeurt spreekt men van religie (vergelijk Goddijn, Smets & Van Tillo, 1979; Hijmans & Hilhorst, 1990).
De belangrijkste indeling van definities van religie is die naar functionele en
substantiële definities van religie. Bij functionele definities ligt de nadruk op
de maatschappelijke en/of psychologische functie die religie vervult, bij
substantiële definities op de specifieke inhoud van religie (Berger, 1974).
Sommige aanhangers van een functionalistische definitie zijn van mening dat
elke vorm van zingeving gelijk is aan religie. Dit standpunt wordt bijvoorbeeld
door Kelley (1988: 43) ingenomen. Elke samenleving heeft volgens hem
betekenissystemen nodig om de negatieve ervaringen in het menselijk bestaan
te verklaren. Religie is hiervoor uitermate geschikt, maar ook andere zingevingssystemen kunnen deze functie vervullen: "Whatever undertakings make
life meaningful in ultimate terms for their members, those enterprises are
serving the religious function, irrespective of their ideology or structure,
whether they claim to be doing so or not. (... Marxism may serve this function for some.)" (ibid.: 45). Bij het gebruik van functionele definities kunnen
uiteenlopende verschijnselen - waaronder humanisme, communisme, nationalisme en psycho-analyse - als religie worden beschouwd (O'Toole, 1984: 25;
Smith, 1994). Aanhangers van een substantiële definitie van religie sluiten aan
bij de religiedefinitie van Hijmans (1994), aangezien het bestaan van een
bovennatuurlijke orde door hen over het algemeen als de specifieke inhoud van
religie wordt gezien.
In de volgende twee subparagrafen gaan we nader in op substantiële
(§2.2.1) en functionele definities van religie (§2.2.2). We eindigen met een
subparagraaf over de voor- en nadelen van het gebruik van beide soorten
definities (§2.2.3). De secularisatietheorie verwijst naar de afgenomen rol van
geïnstitutionaliseerde religiositeit en maakt gebruik van substantiële definities
van religie. Om veel kritiek op de secularisatietheorie te kunnen plaatsen, is
het echter van belang ook uitgebreid aandacht te besteden aan functionele
definities van religie.
2.2.1 Substantiële definities van religie
Het kenmerk van een substantiële definitie van religie is de verwijzing naar
een boven-empirische werkelijkheid. Een duidelijk voorbeeld van een dergelijke definitie is die van Robertson: religie is een geheel van overtuigingen,
symbolen en hieruit af te leiden waarden die betrekking hebben op een
onderscheid tussen een empirische en boven-empirische realiteit, waarbij
empirische kwesties van ondergeschikte betekenis zijn ten opzichte van
boven-empirische kwesties (in O'Toole, 1984: 36). Deze definitie komt
grotendeels overeen met die van Dekker, volgens wie religie zich kenmerkt
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door de aanvaarding van een werkelijkheid achter of boven de zichtbare
empirische werkelijkheid, een werkelijkheid waardoor de mens in zijn handelen en denken geleid wordt (1987: 63). Dekker baseert zich hierbij op Mulder,
volgens wie godsdienst getypeerd wordt door het geloven in het bestaan van
een andere wereld die een orde aan onze wereld oplegt. De mens voelt zich
tekort schieten ten opzichte van deze andere wereld en wil dit tekort opheffen.
Felling, Peters en Schreuder (1986: 41-42) definiëren religie als een
specifieke wereld- en levensbeschouwing. Levensbeschouwingen houden zich
in hun opvatting met een viertal problemen bezig: het bestaan van een hogere
werkelijkheid, de zin van het leven, de betekenis van lijden en dood, en de
betekenis van goed en kwaad. Het kenmerkende van een christelijke levensbeschouwing is dat voor het oplossen van deze problemen naar het bovenaardse
c.q. naar een hogere orde verwezen wordt. Naast een christelijke levensbeschouwing onderscheidt men ook nog een deïstische, binnenwereldlijke
(immanente), sceptische en nihilistische levensbeschouwing.
Ondanks dat Glock het belang erkent van meerdere religie-definities, beperkt
hij zich in zijn eigen studie bewust tot een substantiële definitie. Hij is vooral
geïnteresseerd in hetgeen mensen geloven en op welke wijze men actief vorm
geeft aan het geloof. De individuele uitingen van religiositeit heeft Glock
(1974) in vijf dimensies ingedeeld: een ervarings-, ideologische, rituele,
intellectuele en gevolgdimensie (hiermee heeft Glock bekendheid verworven en
men spreekt ook wel van 'religion in 5-D'). De meeste van zijn dimensies
verwijzen naar een boven-empirische werkelijkheid.
Een nadere uitleg van de dimensies van Glock is op zijn plaats, omdat in
het vervolg van deze studie diverse aspecten aan religieuze betrokkenheid
zullen worden onderscheiden (zie hoofdstuk 4). De ervaringsdimensie staat
voor het religieuze gevoel en de subjectieve religieuze ervaring. Extreme
ervaringen zijn bijvoorbeeld het 'spreken in tongen' en de 'verlichting door de
Heilige Geest'. Daarnaast zijn er meer subtiele en minder openlijke ervaringen
en gevoelens, zoals het geloof en vertrouwen in een opperwezen. De ideologische dimensie verwijst naar het aanvaarden van bepaalde geloofsovertuigingen
en religieuze leerstellingen. Binnen het christendom zijn dat bijvoorbeeld het
geloof in Jezus Christus, de maagdelijke geboorte en de erfzonde. De rituele
dimensie refereert aan religieuze praktijken zoals bidden, vasten, de ontvangst
van sacramenten en het lidmaatschap van een kerk. De vierde dimensie van
Glock, de intellectuele dimensie, staat voor de mate waarin mensen op de
hoogte zijn van allerlei zaken over het geloof. Het probleem van deze dimensie is dat ook een atheïst over veel religieuze kennis beschikken kan. De
gevolgdimensie verwijst naar de consequenties van de eerste vier dimensies
voor het individuele handelen in het dagelijkse leven en voor de wijze waarop
men met andere mensen omgaat. Van de vijf dimensies is dit de minst duidelijke, in het volgende hoofdstuk wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
4
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2.2.2 Functionele definities van religie
In deze subparagraaf worden de functionele religie-definities van Luckmann,
Yinger en Bellah besproken. Hun definities zijn bekend geworden met de
termen 'invisible', 'secular' en 'civil religion'. Daarnaast komt ook de functionalistische religie-opvatting van de Nederlandse godsdienstsocioloog Meerten
ter Borg aan bod. Elk van deze auteurs legt de nadruk op de wijze waarop de
mens zin geeft aan het bestaan. Alles dat zin verleent kan vervolgens de status
van religie krijgen.
Luckmann
Luckmanns theorie (1967) over het ontstaan van een nieuwe 'onzichtbare'
religie heeft grote invloed op de godsdienstsociologie gehad. Tot de jaren
zestig was godsdienstsociologisch onderzoek voornamelijk op de kerken
gericht. Luckmann vestigde de aandacht op het bestaan van buiten-kerkelijke
religiositeit. Voor een groot deel komt zijn analyse over de positie van religie
in de moderne samenleving overeen met de seculariseringsthese. Zo wijst hij
erop dat de kerk waarden propageert die betrekking hebben op alle aspecten
van het menselijk bestaan. Een kenmerk van de moderne samenleving is echter
juist dat institutionele domeinen steeds meer autonomie hebben verkregen. Als
gevolg van het differentiatieproces heeft de geïnstitutionaliseerde godsdienst
haar controle over de andere, steeds meer autonoom opererende, levenssferen
verloren. E r is een pluriformiteit ontstaan van onderling in competitie zijnde
wereldbeelden, waaruit het individu op consumentistische wijze zijn of haar
eigen keuze maakt (Luckmann, 1963, 1967, 1990).
Tegelijkertijd nuanceert Luckmann de seculariseringsthese op fundamentele
wijze, door te stellen dat secularisering slechts verwijst naar de afname van
een specifieke, geïnstitutionaliseerde vorm van religie. Dit betekent dat religie
niet noodzakelijkerwijs verdwijnt, maar dat er nieuwe sociale vormen van
religie kunnen ontstaan (Luckmann, 1963: 157, 1967: 23-26). Luckmann
ontwikkelt het begrip onzichtbare religie, een op subjectieve wijze door het
individu samengesteld pakket van waarden waarvoor geen religieuze instituties
meer nodig zijn. Deze vorm van religie is ongeorganiseerd en weinig coherent, waardoor ze lastig waarneembaar is. Zinverlening vindt plaats met
behulp van een door de mens zelf samengesteld waardenpakket. Hierbij
worden waarden die de autonomie van het individu centraal stellen, zoals
zelf-realisatie en zelf-expressie, geprefereerd (Luckmann, 1963: 161, 1967:
109-113, 1990: 135).
Luckmann hanteert één van de meest omvattende definities van religie
(O'Toole, 1984: 23-24). Wat door sommigen als een uiting van individualisme
wordt beschouwd, verkrijgt bij Luckmann een religieus karakter. Luckmann
stelt dat het een universele antropologische conditie is dat de mens zijn of haar
biologische natuur overstijgt. Hij noemt dit de 'kleine' transcendentie: het
ervaren van de grenzen van het eigen bestaan. Vervolgens onderscheidt hij een
'tussenvorm' van transcendentie, een transcendentie binnen de wereld waarin
6
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de ander wordt ontdekt, en een 'grote' transcendentie, waarbij zaken worden
ervaren die niet direct in deze wereld kunnen worden waargenomen (Luckmann, 1967: 69, 1990: 128-129).
Luckmann beschouwt zelfs de eerste vorm van transcendentie - het formeren van de eigen identiteit - als een religieus fenomeen. Wat verdedigers van
substantiële religie-definities als religie bestempelen, is volgens Luckmann een
voorbeeld van een 'grote' transcendentie. Hij ondersteunt de these dat deze
vorm van religie afneemt, maar constateert dat beide andere vormen van
transcendentie toenemen (Luckmann, 1990: 134). Deze drie vormen van
transcendentie vertonen gelijkenis met het door Hijmans' (1994) gemaakte
onderscheid tussen zingeving, levensbeschouwing en religie.
Yinger
Yinger definieert religie als een systeem van geloofsovertuigingen en praktijken met behulp waarvan de mens met de ultieme problemen van het bestaan
omgaat (in Machalek & Martin, 1976: 312). In een latere publikatie beschouwt hij het voortdurend door de mens ervaren van pijn, onrechtvaardigheid en zinloosheid als de fundering van religie. Religie is dan het complex
van overtuigingen en handelingen waarmee mensen deze existentiële problemen proberen te duiden en te reduceren, en waarmee ze proberen te aanvaarden dat zulke problemen altijd zullen blijven bestaan (Yinger, 1977).
Volgens Yinger heeft de mens dus te maken met bepaalde existentiële
problemen waarvoor hij of zij, al dan niet geïnstitutionaliseerde, oplossingen
zoekt. Hieruit volgt dat er ook altijd een bepaalde vorm van religie zal
bestaan. Net zoals bij Luckmann, is Yingers religie-opvatting tamelijk abstract. Een studie van Machalek en Martin (1976) onder een groep Amerikaanse gezinnen biedt wellicht enige verheldering. Deze studie laat zien dat men
zich behalve met transcendente ultieme problemen (waarbij aan iets bovennatuurlijks gerefereerd werd) vooral ook bezig houdt met immanente ultieme
problemen (zoals individuele problemen, wereldwijde problemen en existentiële problemen ). Hiermee wordt meer in informele en private, dan in formeel
georganiseerde omstandigheden omgegaan.
7

Bellah
Naast een kerkelijke religie bestaat er volgens Bellah (1970) in de Verenigde
Staten ook een publieke religie. Deze publieke religie wordt door de meeste
Amerikanen gedragen en komt tot uiting in een aantal overtuigingen, symbolen
en rituelen. Om dit te illustreren verwijst Bellah naar inaugurele redes van
Amerikaanse presidenten, naar bepaalde feestdagen (zoals 'memorial day' en
'thanks giving day') en naar de in de Verenigde Staten heersende ideologische
mix van God, vlag en vaderland.
Deze publieke religie heeft als functie dat de Amerikaanse bevolking met
behulp van bepaalde symbolen en riten regelmatig wordt herinnerd aan het
verleden, de toekomst en de taak van de natie. Amerikanen zouden een door
God uitverkoren volk zijn, met als opdracht de Amerikaanse manier van leven
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over de wereld te verspreiden (Felling, Peters & Schreuder, 1986: 14).
Ter Borg
In Nederland is Ter Borg een stellig pleitbezorger van een functionele definitie
van religie. De traditionele religie wordt door hem als het klassieke antwoord
op de existentiële vraag naar de zin van het leven gezien. Een antwoord dat in
de moderne tijd echter niet meer lijkt te voldoen. Ter Borg (1991: 12-15) is
niet van mening dat mensen expliciet bij allerlei vragen naar de zin van het
bestaan stilstaan, maar meent wel dat existentiële levensvragen op een bepaalde wijze worden 'afgestopt' voordat ze worden gesteld.
Ter Borg baseert zich voor een belangrijk deel op het werk van Luckmann,
maar besteedt meer aandacht aan het ontwikkelen van een criterium om
religieuze en niet-religieuze verschijnselen van elkaar te onderscheiden.
Volgens hem creëert de mens bepaalde wereldbeelden die de werkelijkheid
ordenen en gebeurtenissen verklaren. A a n de ene kant verkrijgen deze wereldbeelden een objectieve status, aan de andere kant blijft men bewust van het
zelf gecreëerde karakter van deze wereldbeelden. Hierdoor ontstaan gevoelens
van angst. Om deze angst te verminderen worden objecten of personen
bovenmenselijke eigenschappen toegedicht. In dat geval is er volgens Ter Borg
sprake van charismatische projectie: "Charisma is de emotionele lading die
maakt dat de existentiële vraag meestal wordt afgestopt, nog voor hij is
gesteld. E n , als hij toch wordt gesteld, maakt charisma dat het antwoord wordt
aanvaard." (ibid.: 94).
Indien er sprake is van een charismatische lading spreekt Ter Borg van
religiositeit. Alles kan een charismatische lading verkrijgen.' volksliederen,
vlaggen, presidenten, popsterren, maar ook principes zoals het waarderen van
vrijheid of de ratio. Omdat de mens per definitie bezig is met het construeren
en veilig stellen van wereldbeelden, zal er volgens Ter Borg altijd sprake zijn
van het toekennen van charisma, waardoor religiositeit nooit kan verdwijnen
(ibid.: 95-105). Het aanwezig zijn van een charismatische lading is voor Ter
Borg dus het criterium om iets als een religieus fenomeen te bestempelen. Het
is echter nog niet geheel duidelijk wanneer van een charismatische lading
sprake is.
2.2.3 Afwegingen wat betreft de keuze van een definitie
Men beweert wel dat een aanhanger van een functionele definitie van religie
antwoord w i l op de vraag 'op welke wijze' een persoon religieus is, terwijl
een aanhanger van een substantiële definitie van religie w i l weten 'hoe religieus' een persoon is (Nelsen e.a., 1976: 263). Maar eigenlijk geeft het
onderscheid tussen functie en inhoud niet goed het verschil tussen beide
definities weer. Religies die op een substantiële wijze zijn gedefinieerd
vervullen namelijk ook bepaalde functies en religies die op een functionele
wijze zijn gedefinieerd kennen bepaalde inhouden. Het verschil tussen beide
soorten definities ligt veeleer in het fenomeen waar ze zich op richten. Dege-
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nen die een substantiële definitie van religie verkiezen, bestuderen voornamelijk de traditionele geïnstitutionaliseerde christelijke godsdienst. Zij die een
functionele definitie hanteren, richten hun aandacht op de wijze waarop
mensen zin geven aan hun bestaan. Door zingeving als een antropologische
constante te beschouwen, gaat in hun optiek religie nooit verloren en zullen er
altijd nieuwe zingevingssystemen worden ontwikkeld.
Het voordeel van functionele definities van religie is dat het blikveld op de
empirie wordt vergroot en dat er oog is voor nieuwe vormen van religiositeit.
Dit is tegelijkertijd een groot nadeel. Volgens sommigen zijn functionele
definities te veelomvattend en creëren ze verschijnselen in plaats van ze te
ontdekken (Berger, 1990: 177; 1974). Het is onduidelijk hoe religieuze
fenomenen te onderscheiden indien alles wat een bepaalde functie vervult
religie genoemd kan worden (Machalek, 1977). Uiteenlopende ideologieën als
communisme, fascisme, nationalisme of humanisme kunnen opeens de status
van religie verkrijgen. Door allerlei verschijnselen en processen onder religie
te scharen, let men uitsluitend op de onderlinge overeenkomsten en verliest
men het oog op de onderlinge verschillen (Berger, 1974). Het is de vraag of
men zich dan nog op het terrein van de godsdienst begeeft. Bij een aantal
functionele definities is het bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer we met religie
te maken hebben. Zo ligt het omgaan met ultieme problemen - zie Yinger ook op het terrein van de wetenschap en de gezondheidszorg (O'Toole, 1984:
26). Luckmann gaat zelfs zo ver het individualistische ethos, dat door menigeen toch als uiting van secularisering wordt gezien, een religieuze status te
verlenen.
Met deze laatste opmerking geraken we bij de discussie over de mate
waarin men van secularisering kan spreken. Degenen die gebruik maken van
een substantiële definitie van religie zijn geïnteresseerd in de betekenis van de
traditionele geïnstitutionaliseerde godsdienst in de moderne samenleving (zie
Felling, Peters & Schreuder, 1986: 16). Vanaf de vorige eeuw heeft zich een
aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor deze godsdienst aan invloed heeft
verloren. Deze ontwikkelingen worden doorgaans met secularisering aangeduid. Zij die een functionalistische religiedefinitie hanteren verzetten zich
tegen de secularisatietheorie omdat er nieuwe religieuze vormen zouden zijn
ontwikkeld die de traditionele geïnstitutionaliseerde godsdienst hebben vervangen. Indien men onderzoek wil doen naar de betekenis van de traditionele
geïnstitutionaliseerde godsdienst zijn functionele definities dus niet geschikt.
Deze zijn van belang indien men de vraag centraal stelt of en op welke wijze
traditionele religieuze vormen worden vervangen door nieuwe zingevingssystemen.
In deze studie staat de vraag centraal staat hoe in het kader van de seculariseringstheorie de internationale verschillen in religieuze betrokkenheid kunnen
worden verklaard. Daarom gaan we uit van een substantiële definitie van
religie, opgevat als een geïnstitutionaliseerde vorm van levensbeschouwing
waarbij het gaat om een bovenwereldlijke of goddelijke bestaansinterpretatie
(Hijmans, 1994: 179). Aangezien religieuze betrokkenheid zich op diverse
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wijzen manifesteert, onderscheiden we in het empirische gedeelte van deze
studie diverse religieuze aspecten. De door Glock onderscheiden dimensies
dienen hierbij als uitgangspunt.

2.3 Secularisering
De secularisatietheorie is niet onomstreden, integendeel, het is wellicht niet
alleen het meest centrale maar ook het meest betwistbare en verwarrende
begrip in de godsdienstsociologie (Demerath & Williams, 1992). Enerzijds is
deze controverse te wijten aan het hanteren van niet met elkaar overeenkomende assumpties, concepten en verwachtingen (zie bijvoorbeeld het debat uit de
vorige paragraaf over de definiëring van religie). Anderzijds spelen ook
persoonlijke opvattingen en geloofsovertuigingen van wetenschappers een rol
in hun beoordeling van de secularisatietheorie (Dekker, 1992a: 307). Sommigen ervaren de theorie als een bedreiging voor hun wetenschappelijke onderwerp of geestelijke conditie (Demerath & Williams, 1992: 189). In dit deel
van het hoofdstuk besteden we aandacht aan de secularisatietheorie, om beter
te kunnen beoordelen wat verdedigers van deze theorie nu precies wel en niet
beweren.
8

Secularisering verwijst naar een toenemende binnenwereldlijke oriëntatie.
Zowel de interesse in en als het belang van datgene dat in een wereld wordt
geprojecteerd boven of buiten de alledaagse werkelijkheid zouden afnemen
(Ter Borg, 1991: 144). Berger definieert secularisering als volgt: "By secularization we mean the process by which sectors of society and culture are
removed from the domination of religious institutions and symbols." (1990:
107). Deze definitie verwijst naar het proces van functionele differentiëring.
Religie heeft haar invloed op andere maatschappelijke sectoren verloren. In
andere definities van secularisering ligt de nadruk op veranderingen op het
individuele niveau. Zo verwijst secularisering volgens Schreuder (1989) naar
een afnemend geloof in een bovenwereldlijke orde, naar een verminderde
binding met instituten die deze bovenwereldlijke orde symboliseren (zoals
kerken) en naar een afnemende invloed van het geloof op het denken, voelen
en handelen in de niet-religieuze sfeer.
Uit de verschillende definities blijkt dat er meerdere niveaus van secularisering te onderscheiden zijn. Diverse onderzoekers hebben in de loop van de tijd
een indeling gemaakt van de manieren waarop het begrip wordt gedefinieerd.
De bekendste indeling is die van Dobbelaere (1981). Geïnspireerd door
Shiner (1967) komt Dobbelaere (1981) tot een classificatie van het begrip
secularisering dat uit een drietal processen bestaat. Volgens Dobbelaere speelt
secularisering zich af op het niveau van de samenleving, het niveau van de
religieuze groepering en het niveau van het individu (1981: 11-12):
9
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1. Secularisering als een proces van laïcisatie. De samenleving is
uiteengevallen in verschillende institutionele domeinen, religie is slechts één
van de instituties geworden en heeft haar overkoepelende aanspraken verloren.
Steeds meer sectoren van het maatschappelijk leven zijn onafhankelijk geworden van het godsdienstig leven.
2. Secularisering als een proces van religieuze verandering. Religieuze
organisaties (kerken, denominaties, sekten) veranderen hun overtuigingen,
moraal en rituelen door zich aan de moderne samenleving aan te passen.
3. Secularisering als een proces van afnemende religieuze betrokkenheid. Individuele personen zijn steeds minder betrokken bij religieuze organisaties. De overeenstemming tussen de overtuigingen, moraal en rituelen van
religieuze groepen, en tussen het gedrag en de attitudes van haar leden, neemt
af.
Dekker noemt deze processen respectievelijk de beperking van de reikwijdte
van de godsdienst, de aanpassing van de godsdienst en de vermindering van de
godsdienstigheid (1987: 109). De indeling van Dobbelaere verheldert het
begrip secularisering, waardoor de kans op spraakverwarring afneemt. Tevens
maakt deze driedeling een genuanceerde vergelijking van samenlevingen
mogelijk. Samenlevingen kunnen op één of meer van deze niveaus van
secularisering van elkaar verschillen. Daarnaast kan de snelheid van elk proces
variëren en is het mogelijk dat zich op de diverse niveaus aan elkaar tegengestelde ontwikkelingen voordoen.
Toch plaatsen we twee kanttekeningen bij deze indeling. Ten eerste is het
de vraag in hoeverre religieuze organisaties, overtuigingen, symbolen en
rituelen mogen veranderen zonder van secularisering te spreken. Dekker
(1992b) laat bijvoorbeeld voor Nederland zien dat de leer van de gereformeerde kerken zich tussen 1950 en 1990 aan de moderne samenleving heeft
aangepast. Maar is het niet vanzelfsprekend, en wellicht zelfs wenselijk, dat
een religieuze organisatie met haar tijd meegaat en niet meer dezelfde is als
die van enkele decennia geleden? Net zoals bij de discussie over de definitie
van religie wordt duidelijk dat de secularisatietheorie uitgaat van specifieke
uitingen van religiositeit met een bepaalde historisch periode als referentiepunt.
Ten tweede is de relatie tussen de drie niveaus van secularisering niet
geheel duidelijk. Soms vormt de afgenomen religieuze betrokkenheid het
bewijs van secularisering op het niveau van de samenleving; waardoor een
cirkelredenering ontstaat (Becker & Vink, 1994: 10-11). Het is de vraag of het
drie onafhankelijke uitingen van secularisering betreft of dat secularisering als
laïcisatie geleid heeft tot religieuze verandering en afnemende religieuze
betrokkenheid. Enerzijds wijst Dobbelaere erop dat uitingen van religieuze
verandering en afnemende religieuze betrokkenheid niet als indicatoren van
laïcisering gebruikt mogen worden (1981: 13). Anderzijds lijkt het erop dat
laïcisering van invloed is op de andere twee vormen van secularisering. Zo
bespreekt Dobbelaere bij theorieën over laïcisering processen als institutionele
10
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differentiëring, rationalisering en bureaucratisering, waarnaar hij vervolgens
bij de verklaring van secularisering als religieuze verandering en van secularisering als afnemende religieuze betrokkenheid opnieuw verwijst (ibid.: 16-30,
108). In latere publikaties noemt Dobbelaere secularisering een repercussie
van het proces van functionele differentiëring voor het religieuze subsysteem
en beschouwt hij het proces van afnemende individuele religieuze betrokkenheid als een gevolg van dit seculariseringsproces (1993: 23-28, 1995: 1-22).
Naar onze mening wordt in de secularisatietheorie met name aandacht besteed
aan het proces van laïcisatie. Dit proces vertoont sterke overeenkomsten met
functionele differentiatie (Dobbelaere, 1981: 11, 31), hetgeen weer een
agglomeraat vormt met verscheidene andere ontwikkelingen: "Secularization is
the product of functional differentiation, with its accompanying processes of
rationalization, mechanization, computerization, societalization, bureaucratization, and the segmentation of social relationships [...]." (Dobbelaere, 1993:
28). Tegelijkertijd echter richt het empirische onderzoek naar secularisering
zich vooral op religieuze verandering en afnemende religieuze betrokkenheid,
waarbij laïcisatie de theoretische achtergrond vormt.
Niet alleen Dobbelaere zelf (1985, 1988, 1989, 1993, 1995), maar vele
auteurs benadrukken de toegenomen scheiding tussen de religieuze sector en
andere maatschappelijke domeinen. Het maatschappelijk leven zou zijn
uiteengevallen in verscheidene deelsectoren, zoals een politieke, economische,
wetenschappelijke, religieuze, artistieke, juridische en medische sector. De
activiteiten binnen elke sector kennen telkens eigen concepties en regels, die
functioneel zijn voor het betreffende gebied, maar niet daarbuiten (Laeyendecker, 1988: 9). De subsystemen vormen niet langer een maatschappelijk
systeem doordat ze geleid worden door waarden en normen die voor alle
subsystemen gelden, maar doordat ze georiënteerd zijn op de andere subsystemen c.q. doordat ze eikaars sociale omgeving vormen. Doordat godsdienst een
subsysteem is geworden naast de andere, kan het niet de ontwikkeling van de
samenleving als geheel blokkeren of veranderen (Dobbelaere, 1985). In
traditionele samenlevingen was religie nog verbonden met activiteiten op
allerlei domeinen, door het proces van functionele differentiatie is haar
relevantie afgenomen:
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"Religious ritual and prescription were indispensable for the good hunt or harvest,
the successful military campaign, the maintenance of health, and the continued rule
of the realm. Religious specialists played important roles in these matters and as
teachers, scribes, and general sources of knowledge and wisdom. In many areas,
they offered social welfare services, mediated disputes, administered law, provided
community leadership, and smoothed the way for trade. With the development of
instrumentally specialized systems, however, religious approaches to these problems
and functions have largely been displaced, marginalized, or privatized in most areas
[...]." (Beyer, 1994: 102).

Inmiddels is in grote lijnen duidelijk gemaakt waar secularisering voor staat en
waar het naar verwijst. In de komende paragrafen wordt de secularisatietheorie
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nader uitgediept. Ten eerste door aandacht
sche auteurs die als grondleggers van de
beschouwd (§2.3.1). Vervolgens gaan we
niveau van de religieuze organisatie omdat
rie zich op dit niveau afspeelt (§2.3.2).

te besteden aandacht aan sociologisecularisatietheorie mogen worden
nader in op secularisering op het
veel kritiek op de secularisatietheo-

2.3.1 Secularisatie-theoretici: de 'klassiekers'
In deze paragraaf staat het werk van een drietal secularisatie-theoretici centraal. Het boek 'The Sacred Canopy' van Berger (1990), oorspronkelijk uit
1967, kan zonder overdrijving beschouwd worden als de 'secularisatie-bijbel'
van de godsdienstsociologie. Daarom wordt uitvoerig bij dit ene werk stilgestaan. De titel verwijst naar de rol die religie speelde maar inmiddels verloren
heeft: die van een overkoepelend hemels baldakijn dat alle andere levenssferen
beïnvloedde. Wilson staat bekend als een fervent verdediger van de secularisatietheorie en heeft op dit gebied een aantal standaardwerken afgeleverd.
Martin is van de drie auteurs degene die de meeste kanttekeningen heeft
geplaatst bij de secularisatietheorie. Voor onze studie is vooral zijn ' A General
Theory of Secularization' uit 1978 van groot belang omdat het de aandacht
vestigde op het feit dat er binnen de Westerse wereld duidelijke verschillen in
de mate van secularisering bestaan.
Berger
Bergers opvattingen over secularisering zijn ingebed in een sociologische
theorie over de wijze waarop de mens zich tot zichzelf, de ander en de wereld
verhoudt (vergelijk Berger & Luckmann, 1971). Essentieel voor deze theorie
is de idee dat de samenleving door de mens gecreëerd is. Culturele en structurele produkten zijn het resultaat van het feit dat de mens zichzelf fysiek en
mentaal in deze wereld uitdrukt (externalisatie). Deze produkten krijgen
vervolgens als instituties een eigenstandig leven (objectivering) waarbij het
lijkt alsof ze van buitenaf dwingend aan de mens worden opgelegd. Door het
proces van internalisering verkrijgen instituties voor individuen een subjectieve
realiteit (in attitudes en motieven).
De sociaal gecreëerde wereld is een ordening van de ervaringen van de
leden van de samenleving. A l s dit een zinvolle, samenhangende ordening is,
spreekt Berger van een 'nomos' (1990: 3-23). Hij beschouwt religie als een
'nomos' met een heilige kwaliteit (een 'kosmos'): "Religion is the human
enterprise by which a sacred cosmos is established. [...]. By sacred is meant
here a quality of mysterious and awesome power, other than man and yet
related to him, which is believed to reside in certain objects of experience."
(ibid.: 25). Stenen, koeien, bepaalde lokaties, leiders van groeperingen,
geesten en goden, alles kan een heilige kwaliteit verkrijgen.
Omdat sociaal geconstrueerde werelden constant worden bedreigd, moeten
deze door socialisering, sociale controle en legitimeringsprocessen ondersteund
worden. Religie speelde hierin volgens Berger altijd een belangrijke rol:
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"Religion legitimates so effectively because it relates the precarious reality
constructions of empirical societies with ultimate reality." (ibid.: 32). In
vroeger tijden werd de institutionele orde gelegitimeerd door deze als afspiegeling te zien van een bovenaardse heilige orde. Religieuze rituelen herinneren
de mens aan de religieus gelegitimeerde wereldbeelden en leggen een verband
tussen heden en verleden (ibid.: 40-41).
Enerzijds verwijst secularisering volgens Berger naar een scheiding tussen
religieuze instituties en andere sectoren van de samenleving. Dit manifesteert
zich in de scheiding russen staat en kerk, de landonteigening van vroeger
kerkelijk bezit en het zich onafhankelijk van de geestelijke macht emanciperen
van het onderwijs. Anderzijds verwijst secularisering naar een scheiding tussen
religieuze symbolen en de cultuur, tot uiting komend in een afname van
religieuze inhouden in de kunst, filosofie en literatuur en in de ontwikkeling
van een zelfstandige seculiere wetenschap. De secularisering van de samenleving en de cultuur noemt Berger 'objectieve secularisering'. Daarnaast onderscheidt hij 'subjectieve secularisering', hetgeen verwijst naar het proces
waarbij het individu in toenemende mate geen religieuze kaders meer gebruikt
bij het interpreteren van de wereld en het eigen bestaan (ibid.: 107-108).
Als belangrijkste drager van secularisering noemt Berger het ontstaan van
het industriële kapitalisme. Vanuit het economisch domein verspreidde secularisering zich over andere maatschappelijke terreinen. De ontwikkeling van het
moderne industrialisme zou samengaan met een politieke scheiding tussen kerk
en staat (formeel of in de praktijk). De staat neemt een onpartijdige rol in ten
opzichte van de met elkaar in competitie zijnde religieuze organisaties. Andere
factoren die een rol spelen bij secularisering zijn processen als rationalisering
en bureaucratisering, de seculariserende invloed van het protestantisme en de
opkomst van de moderne wetenschap, de massa-media (met haar seculiere
inhouden) en het massa-toerisme (ibid.: 109-111, 129-132).
Subjectieve secularisering komt tot uiting in een toegenomen onzekerheid
over religieuze zaken. Objectieve secularisering leidt volgens Berger tot het
ontstaan van een pluralistische religieuze markt, waarop vele religieuze
organisaties met elkaar in competitie verwikkeld zijn om 'produkten' te
verkopen. Religieuze organisaties hebben hun monopoliepositie verloren en
treden niet alleen met elkaar, maar ook met andere instituties en waardensystemen in competitie. Sommige concurrenten zijn strak georganiseerd (ideologieën zoals het nationalisme), andere kennen een lossere structuur (moderne
waardensystemen zoals individualisme). Op de pluralistische markt moet
inspanning gepleegd worden om klanten te binden. Geloofsinhouden kunnen
niet meer worden opgelegd, maar moeten worden 'verkocht' aan 'kopers'
(Berger, 1967, 1990: 127-138).
Secularisering is volgens Berger een algemeen kenmerk van een moderne
samenleving, al zijn hierbinnen variaties waar te nemen die samenhangen met
kenmerken als leeftijd en beroep. De Verenigde Staten vormen een uitzondering. Daar nemen kerken hier nog een belangrijke positie in, maar die zijn
volgens Berger intern geseculariseerd (ibid.: 108). Berger maakt geen onder-
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scheid tussen bepaalde landen of culturen. Zijn theorie geldt volgens hem voor
de gehele gemoderniseerde Westerse wereld:
"Suffice it to emphasize once more that modernization is today a woiidwide phenomenoii and that the structures of modern industrial society, despite great modifications in different areas and national cultures, producc remarkably similar situations
lor the religious traditions and the institutions that embody these." (ibid.: 171).

Wilson
Wilson neemt in de Westerse wereld een universeel proces van secularisering
waar, een proces waarbij de sociale invloed van religie afneemt. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de seculiere controle over voorheen door de kerk uitgevoerde
functies en activiteiten, een afname in tijd en energie die mensen aan boven-empirische zaken besteden, het verval van religieuze instituties en de
vervanging van een religieuze door een empirische, rationele en instrumentele
oriëntatie (Wilson, 1982: 80, 149).
In termen van de door Dobbelaere onderscheiden niveaus van secularisering
legt Wilson de nadruk op secularisering als een proces van laïcisering. Hij
stelt niet dat godsdienst noodzakelijkerwijs verdwijnt, maar dat ze niet meer
belangrijk is voor de werking van het sociale systeem (ibid.: 150). Sinds het
begin van deze eeuw is bijvoorbeeld in Engeland het toezicht van de kerk op
universiteiten en scholen verminderd. Er kwamen steeds meer openbare
scholen en de status van het vak godsdienst nam af. Het schoolcurriculum
verkreeg een instrumenteel-technische in plaats van religieus-morele inhoud.
Op politiek niveau zijn er nog wel christelijke partijen, maar het is niet duidelijk waarin hun religieuze karakter tot uiting komt. Daarnaast houden deze
partijen zich meer met economische dan met religieuze zaken bezig. Op
juridisch niveau komt de tanende invloed van religie tot uiting in het feit dat
overspel en echtscheiding bij rechtbanken geen onderwerp van discussie meer
zijn en dat godslastering ongestraft blijft (Wilson, 1969: 78-83).
Wilson onderscheidt drie factoren die aan secularisering hebben bijgedragen: ontwikkelingen binnen de staat, wetenschappelijke ontwikkelingen en
seculariserende tendensen binnen het christendom (1969: 57-69, 1982: 39-55,
80). Vele staten hebben de geprivilegeerde posities van religieuze organisaties
afgeschaft. Werd vroeger het gezag van de vorst gelegitimeerd in religieuze
termen, in de moderne samenleving staat de wens van het volk centraal.
Levenskansen en ongelijkheden in macht, invloed en prestige worden in de
moderne samenleving niet zozeer door het bovennatuurlijke maar door instrumentele handelingen en democratische besluitvormingsprocessen gestuurd. Wat
betreft de wetenschappelijke ontwikkelingen wijst Wilson erop dat wetenschappelijke procedures steeds vaker op niet-wetenschappelijke activiteiten worden
toegepast. Bij het oplossen van problemen zijn technologische en rationele
argumenten belangrijker dan morele waarden. Wetenschap is beter dan religie
in staat verklaringen met concrete en praktische resultaten te ondersteunen.
Tot slot heeft volgens Wilson ook de christelijke kerk aan secularisering
bijgedragen. Deze kerk reduceerde de veelsoortigheid aan bovennatuurlijke
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ideeën en symbolen door lokale magie te vervangen door algemene ethische
principes. Vooral het protestantisme heeft een rationaliserende invloed op het
geloof en het dagelijks leven gehad.
Naast deze drie ontwikkelingen is het proces van culturele pluralisering bij
Wilson een terugkerende factor. Hierdoor worden universele religieuze
aanspraken gerelativeerd. Door migratiestromen, het toegenomen contact met
ideeën uit andere culturen, de groei van de massamedia en het massatoerisme
heeft religie haar monopoliepositie als leverancier van waarden, normen en
kennis verloren. Wilson plaatst dit proces van culturele pluralisering in de
context van een veranderend sociaal systeem. Er heeft een overgang plaatsgevonden van een gemeenschap naar een samenleving, door Wilson 'societalization' genoemd (hij grijpt dus expliciet terug op door Tönnies ontwikkelde
begrippen). Er is een grootschalige samenleving ontstaan, bestaande uit een
complex geheel van wederzijds afhankelijke instituties, individuen en groepen
die rationeel geformuleerde rollen uitvoeren (Wilson, 1969: 61-62, 1982:
36-47, 125-129, 154-160).
In de complex georganiseerde samenleving leven individuen niet meer hun
hele bestaan in dezelfde sociale groep als waarin ze geboren zijn. Ze vervullen
verschillende rationeel gecoördineerde rollen in diverse institutionele domeinen. Rationele organisaties als bedrijven en overheidsdiensten verplichten
individuen tot rationele gedragingen. Het intermenselijk contact wordt gereduceerd tot te vervullen rolpatronen. Werk en leven worden gescheiden domeinen. De samenleving heeft voor haar functioneren geen bovennatuurlijke
tradities meer nodig, standaardisatie en routines worden waarden op zichzelf
(Wilson, 1969: 58; 1982: 47-48, 125, 154-155).
In de gemeenschap rusten relaties op vertrouwen, gezag, loyaliteit en
respect voor ouderen. Voor de plichten van het individu wordt aan bovennatuurlijke bronnen gerefereerd. Omdat godsdienst haar basis heeft in een
gemeenschap waar mensen lokale, langdurige en stabiele relaties met elkaar
hebben, verliest ze in de moderne samenleving aan invloed. In een samenleving worden taken en plichten bepaald door de eisen van een rationele sociale
structuur. Deze is intern coherent en zelf-voorzienend, bovennatuurlijke
legitimaties zijn niet nodig (Wilson, 1982: 154-159).
Volgens Wilson verschilt de manifestatie van het seculariseringsproces per
samenleving: "The actual patterns in which it is manifested are culturally and
historically specific to each context and in accordance with the particular
character of the conceptions of the supernatural that were previously entertained, and of the institutions in which they were enshrined." (ibid.: 151). Hij
wijst hierbij op de van elkaar afwijkende relaties tussen de staat en de kerk in
Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dit heeft gevolgen voor de
betekenis die wordt gehecht aan kerkgang en het geven van financiële donaties. Indicatoren van secularisering verschillen mogelijkerwijs per cultuur
(ibid.: 151-152).
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Martin
Gaat Wilson al iets dieper in op mogelijke land- en cultuurverschillen dan
Berger, het is Martin die expliciet aandacht besteedt aan historische en
culturele factoren die van invloed zijn op de mate waarin landen - en regio's
binnen landen - geseculariseerd zijn. Het wekt wellicht verwondering om
Martin onder de verdedigers van de secularisatietheorie te scharen, omdat hij
in een befaamd en provocerend artikel uit 1965 nog pleitte voor de 'eliminatie', 'vernietiging' en 'verwijdering' van het secularisatieconcept uit de
sociologische literatuur. Maar in dat artikel verzet Martin zich vooral tegen de
opvatting dat secularisering een uniform en onomkeerbaar proces is dat
noodzakelijkerwijs op het proces van modernisering volgt. In een terugblik op
dit artikel wijst Martin (1991: 465) erop dat hij vooral wilde benadrukken dat
het secularisatieconcept samenhangt met een bepaalde definitie van religie en
dat duidelijk moet worden gemaakt over welke tijd en cultuur men het heeft.
De felle toon van zijn artikel uit 1965 moet dan ook worden gezien in het
licht van de jaren zestig, waarin stilzwijgend werd verondersteld dat modernisering wereldwijd tot een religieuze afname leidt (wat door velen ook nog eens
positief gewaardeerd werd). Aangezien Martin in zijn werk de aandacht vestigt
op de historische en culturele context van het seculariseringsproces en diverse
internationale patronen identificeert, behandelen we hem als één van de
'klassieke' secularisatie-theoretici.
Martin betwijfelt of religie en modernisering per definitie onverenigbaar
zijn. Degenen die dit beweren hebben de neiging modernisering gelijk te
schakelen aan ontwikkelingen die zich in West-Europa hebben afgespeeld.
Martin beweert niet dat er in bepaalde opzichten geen sprake is van secularisering of dat er een vast reservoir aan religiositeit bestaat. Zijn stelling is echter
dat de secularisatietheorie met name opgaat voor Noord- en West-Europa.
Andere delen van de wereld - Noord-Amerika, Latijns-Amerika en het M i d den-Oosten - worden door deels op Europa lijkende en deels van Europa
afwijkende processen gekenmerkt (Martin, 1990, 1991). Secularisering is een
voornamelijk Europees verschijnsel: "It was in Europe that the sociological
model of secularization was devised, and that perhaps is where it belongs."
(Martin, 1991: 473). Specifieke historische omstandigheden zijn verantwoordelijk voor de mate van secularisatie in Noord- en West-Europa (Scandinavië,
Groot-Brittannië, West-Duitsland, Nederland en Frankrijk). In deze regio werd
een strijd geleverd tussen de kerk en 'de Verlichting'. De kerk werd genationaliseerd door verlichte alleenheersers of onderdrukt door de verlichte republiek. Dit had tot gevolg dat religieuze instituties geassocieerd werden met
macht of achterlijkheid. In beide situaties werd religie door bepaalde groepen
in de samenleving negatief gewaardeerd (ibid.: 468-469).
In moderne industriële samenlevingen bestaan volgens Martin enkele
algemene secularisatietendensen (1978: 2-3): de kerk komt losser te staan van
andere institutionele domeinen, industrialisering beïnvloedt religieuze instituties negatief, door urbanisering daalt de religieuze praktijk en door geografische en sociale mobiliteit worden religieuze gemeenschappen uitgehold. Deze
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processen worden echter versneld of afgeremd door land-specifieke historische
condities, zoals de mate van succes van de reformatie en de Verlichting, de
invloed van 'cruciale gebeurtenissen' (burgeroorlogen, revoluties, et cetera) en
de mate waarin religie gebruikt wordt ter bevestiging van de eigen identiteit
(ibid.: 4-10). Op basis van drie criteria onderscheidt Martin voor de Westerse
wereld een aantal basismanieren waarop het secularisatieproces verloopt: is
een land protestants of katholiek, in welke mate neemt een bepaalde religie
een dominante positie in en is er sprake van een conflict met externe of interne
onderdrukkers. Op basis van deze criteria komt Martin (ibid.: 17-56, 113-119)
tot de volgende categorieën van samenlevingen:
1. Protestantse samenlevingen: deze worden gekenmerkt door stabiele
democratische regimes en het ontbreken van massieve historische scheidslijnen
geconcentreerd rond religie (bijvoorbeeld over de controle van het onderwijs).
Protestantse landen zijn te ordenen naar de mate van pluralisme. De Verenigde
Staten vormen het meest pluralistisch land, Scandinavië het minst en Engeland
zit hier ongeveer tussenin. Canada en Australië bevinden zich ongeveer
halverwege Engeland en de Verenigde Staten. Volgens Martin bestaat er een
positief verband tussen pluralisme en de mate van religieuze participatie.
Kenmerkend voor de Verenigde Staten zijn de scheiding tussen kerk en staat,
de vele sekten en de hoge religieuze participatie. Daarnaast zijn alle sociale
klassen gelieerd aan bepaalde denominaties (bij een religieuze monopoliepositie raakt de samenleving gepolariseerd waarbij één deel van de bevolking zich
met religie identificeert en het andere deel niet). In Engeland is de band tussen
staat en kerk behouden waardoor - vanwege de band tussen de kerk, de kroon
en de hogere klasse - bepaalde groepen in de samenleving zich (in beperkte
mate) van de kerk hebben afgekeerd. Scandinavië is het minst pluralistisch,
alleen binnen de staatskerk bestaat er enig pluralisme. De individuele participatie is laag, aangezien de staatskerk gelieerd blijft met een elitaire stijl en
connecties. De kerk wordt echter gezien als nationaal erfgoed (hetgeen
bijvoorbeeld uit de hoge deelname aan kerkelijke rituelen blijkt) en er blijft
een algemene culturele identificatie met het christendom.
2. Katholieke monopolies: dit model wordt vertegenwoordigd door
landen als Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk. In katholieke culturen bestond
er een sterke band tussen de kerk en de kroon, waarbij de eerste ondergeschikt
raakte aan de laatste. Verlichte alleenheersers gebruikten de kerk voor eigen
doeleinden. In door revoluties verdeelde samenlevingen verenigde de kerk zich
met politiek rechts en het atheïsme met radicalisme. Religie raakte verbonden
met regionale en klasseconflicten. Uitzonderingen binnen deze categorie zijn
landen of regio's als Ierland, Polen, Kroatië en Baskenland, waar het katholicisme een symbool werd van een (recent) onderdrukte cultuur (vergelijk de
vijfde categorie). Ook België en Oostenrijk vormen uitzonderingen vanwege
specifieke historische omstandigheden.
3. Samenlevingen met linkse monopolies (voornamelijk communistische
landen): in dit soort samenlevingen probeert de staat religie doelbewust af te
zonderen van de rest van de samenleving en te vervangen door politiek.
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Atheïsme wordt officieel nagestreefd.
4. Samenlevingen met een gemengde religieuze bevolking: ten opzichte
van katholieken zijn protestanten in deze landen in de meerderheid. Dit
patroon wordt het beste geïllustreerd door Nederland, West-Duitsland en
Zwitserland. Deze samenlevingen zijn deels op confessionele basis georganiseerd, maar er is geen sprake van een extreem religieuze of extreem seculiere
politiek. Doordat er een krachtig religieus blok bestaat, wordt algemene
tolerantie en het sluiten van politieke compromissen de meest waarschijnlijke
optie. De elitecultuur is liberaal en vrijzinnig. Er is een hoge religieuze
participatie binnen en een lage religieuze participatie buiten beide religieuze
subculturen.
5. Culturen die onderworpen zijn aan externe dominantie (sommige
vallen ook onder de derde categorie): er zijn verschillende landen en regio's bijvoorbeeld Polen, Malta, Ierland, Roemenië, de Oekraine en Cyprus - waar
het katholicisme of de orthodoxie gekoppeld werd aan de nationale identiteit
van een extern gedomineerde of bedreigde bevolking. In deze landen en
regio's is sprake van een hoge religieuze participatie. Vanwege de dreiging
van buiten en de behoefte aan identiteit komen interne conflicten niet aan de
oppervlakte.
Martins studie uit 1978 betreft een historische analyse van lokale, regionale en
nationale condities die van invloed zijn op de mate waarin en de wijze waarop
sprake is van secularisatie. Hij was één van de eersten die de aandacht
vestigde op landverschillen in secularisering die niet door modernisering
verklaard konden worden. Door de gedetailleerdheid van zijn werk is het
echter niet altijd even duidelijk hoe en op welke wijze de vijf soorten samenlevingen samenhangen met het proces van secularisering. Zo onderscheidt hij
in het begin van zijn boek zes in plaats van vijf patronen (ibid.: 4-7) en
waarschuwt hij dat: "... different processes can produce the same consequence
in some given respect such as overall level of practice, and similar processes
can produce different consequences." (ibid.: 27). In deze studie wordt op zijn
werk voortgebouwd door voor een aantal door hem onderscheiden landkenmerken, zoals de mate van pluralisme en het dominante geloof in een land, te
onderzoeken in hoeverre ze religieuze variaties binnen de Westerse wereld
verklaren.
13

2.3.2 Secularisering als een proces van religieuze verandering
Om een goed beeld van de secularisatietheorie te geven wordt in deze subparagraaf stilgestaan bij secularisering op het niveau van de religieuze organisatie.
Van de drie door Dobbelaere onderscheiden niveaus van secularisering
beschouwen we dit als het minst duidelijk, omdat het niet zonder meer evident
is in hoeverre religieuze organisaties door de tijd mogen veranderen zonder
van secularisering te spreken (vergelijk §2.3).
De idee is dat religieuze organisaties hun religieuze rituelen, overtuigingen
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en organisatorische structuren aan de moderne samenleving hebben aangepast.
Een uiteenlopende hoeveelheid van verschijnselen kan onder dit niveau van
secularisering worden geschaard (Dobbelaere, 1981: 22, 96-119). Een voorbeeld betreft de ontwikkeling waarbij religieuze organisaties hun monopoliepositie hebben verloren en er een pluralistische religieuze markt is ontstaan waar
religieuze boodschappen 'verkocht' moeten worden. Een ander voorbeeld is de
toenemende bureaucratisering en professionalisering van religieuze organisaties. Ook het ontstaan van een oecumenische beweging kan beschouwd worden
als een uiting van secularisering. Door maatschappelijke veranderingen hebben
verschillen tussen denominaties aan sociale betekenis ingeboet, waardoor die
denominaties gemakkelijker kunnen samenwerken. Ook werken (religieuze)
organisaties eerder samen indien deze er zwak voor staan (Wilson, 1969: 168,
254). Een deel van de kritiek op de secularisatietheorie speelt zich op het
niveau van de religieuze organisatie af (zie §2.4). Daarom besteden we
hieronder meer aandacht aan de diverse typen religieuze organisaties die te
onderscheiden zijn.
De hierboven genoemde ontwikkelingen zijn voorbeelden van hoe religieuze
organisaties zich zouden hebben aangepast aan de moderne geseculariseerde
samenleving. Maar omgekeerd zouden religieuze organisaties ook van invloed
zijn geweest op het ontstaan van die moderne geseculariseerde samenleving.
De seculariserende invloed van het protestantisme is het bekendste voorbeeld
van de wijze waarop religieuze organisaties effect op de gehele samenleving
gehad zouden hebben (Dobbelaere, 1981: 22-25). Omdat het dominante geloof
in een land één van de macro-variabelen is in het empirische deel van deze
studie, komt dat hier ook ter sprake.
Typen religieuze organisaties
Op basis van door Weber, Troeltsch en Niebuhr ontwikkelde begrippen
onderscheidt McGuire (1981) aan de hand van twee criteria vier soorten
religieuze organisaties: cult-bewegingen, sekten, kerken en denominaties. Het
eerste criterium verwijst naar de relatie tussen de religieuze groepering en de
samenleving. Cult-bewegingen en sekten staan in spanningsvolle relatie tot de
moderne samenleving, terwijl kerken en denominaties zich hieraan hebben
aangepast. Het tweede criterium betreft de mate waarin religieuze organisaties
hun opvattingen als uniek legitiem beschouwen. Volgens McGuire erkennen
sekten en kerken niet de legitimiteit van andere religieuze groeperingen en
opvattingen, cult-bewegingen en denominaties zijn daarentegen niet van
mening als enige de waarheid in pacht te hebben. Denominaties, zoals de
Baptisten, Methodisten en Episcopalen, bevinden zich vooral in de Verenigde
Staten en hebben niet zoals kerken de intentie de gehele samenleving te
domineren (ibid.: 107-112).
Het is niet mogelijk om voor elke religieuze groepering op absolute wijze
vast te stellen waartoe ze behoren. Organisaties ontwikkelen zich door de tijd,
daarnaast doen er zich per geografisch niveau (nationaal, regionaal, lokaal)
verschillen voor. Cult-bewegingen zijn instabiel en veranderen meestal in de
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richting van sekten. Sekten ontwikkelen zich weer meestal tot denominaties, of
raken ernstig verzwakt, omdat het enthousiasme waarmee deze worden
opgericht vaak tot de eerste generatie aanhangers beperkt blijft. Indien de
belangrijkste geloofsovertuigingen van denominaties en kerken steeds verder
afwijken van ontwikkelingen in de samenleving, zoals een toenemende seksuele permissiviteit, dan neigen ze tot sekten terug te vallen (ibid.: 109-113,
130-132).
Pfautz (1955) relateert ontwikkelingen in type organisatie aan het ontstaan
van de moderne samenleving. De toenemende differentiatie van de samenleving gaat gepaard met een toenemende interne differentiatie binnen religieuze
organisaties. Kerken en denominaties kennen namelijk aanmerkelijk meer
regels over de structuur, de onderlinge interacties en de te volgen normen dan
sekten en cult-bewegingen. Door de tijd heen zouden cultische bewegingen
zich dan ook van sekten tot denominaties of kerken hebben ontwikkeld (ibid.:
121-128).
Secularisering en het protestantisme
Weber (199ld) is de grondlegger van de gedachte dat het protestantisme, op
indirecte wijze, heeft bijgedragen aan het proces van secularisering door de
totstandkoming van de industriële kapitalistische samenleving te bevorderen.
Hij vroeg zich af waarom het moderne kapitalisme in de Westerse wereld was
ontstaan. Het nastreven van winst, het ondernemen en het ontstaan van
marktrelaties is volgens Weber van alle tijden; specifiek voor het moderne
kapitalisme is de mentaliteit waarbij arbeid een doel op zichzelf wordt in
plaats van een noodzakelijk kwaad om in het levensonderhoud te kunnen
voorzien. Deze kapitalistische geest werd naar Webers inzicht gestimuleerd
door het protestantisme, met name door het calvinisme. Het calvinisme ziet
arbeid als een doel in zichzelf, als een ethische verplichting. Het propageert
tevens een ascetische levenshouding, gekenmerkt door nuchterheid, spaarzaamheid en verantwoordelijkheid. Net zoals bij het kapitalisme wordt een rationeel, gedisciplineerd en ordelijk handelen vereist. Het calvinisme moedigde op
deze manier de arbeidsproduktiviteit en kapitaalvorming aan. Het Westerse
kapitalisme werd dus bevorderd door een kapitalistische geest, die religieus
werd gestimuleerd.
In navolging van Weber besteedde Berger (1990) uitvoerig aandacht aan de
rol van het protestantisme in het secularisatieproces. Het protestantisme droeg
volgens hem bij aan het reduceren van religie tot haar wezenlijke elementen.
In tegenstelling tot in het katholicisme, werd in het protestantisme het heilige
uit de realiteit teruggedrongen door afstand te nemen van het mysterie, het
wonder en de magie. Het protestantisme wilde een open en directe relatie
tussen de mens en God. Maar doordat intermediërende kanalen werden
afgewezen, werd de mens op zichzelf teruggeworpen. De relatie van de mens
tot het heilige werd tot louter het woord van God (de Bijbel) teruggebracht,
waardoor volgens Berger de kans op secularisatie toenam.
Werd de menselijke wereld volgens Berger eerst in een alomvattend
14
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kosmisch geheel geplaatst, het Oude Testament positioneerde een God buiten
die kosmos en stimuleerde de ontwikkeling van een monotheïstisch godsbeeld.
Hierdoor kon God niet langer geïdentificeerd worden met een natuurlijk of
menselijk fenomeen. Deze God eiste wel offers, maar was hiervan niet
afhankelijk en kon niet met behulp van magie gemanipuleerd worden. Op deze
manier ontstond er een gepolariseerde situatie met aan de ene kant een transcendente God en aan de andere kant de mensheid. Ook de formatie van een
christelijke kerk heeft hieraan bijgedragen door religieuze activiteiten en
symbolen in één institutioneel domein te concentreren. Vanaf het moment dat
het christendom als sociale realiteit invloed begon te verliezen, kon de wereld
in versneld tempo seculariseren (ibid.: 113-123).
Berger wijst er dus op dat niet alleen het protestantisme, maar het christendom in het algemeen onbedoeld heeft bijgedragen aan het proces van secularisering. Het christendom droeg volgens hem de wortels van het seculariseringsproces reeds in zich. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat secularisering als een typisch christelijk fenomeen beschouwd moet worden, dat zich
met name in de Westerse wereld afspeelt.

2.4 Kritiek op de secularisatietheorie
In deze paragraaf worden een aantal kritiekpunten op de secularisatietheorie
gesystematiseerd. Ook worden de reacties van verdedigers van de secularisatietheorie gepresenteerd (onze eigen visie formuleren we in §2.5). Het zal
duidelijk worden dat critici en verdedigers van de secularisatie-theorie vaak
langs elkaar heen discussiëren vanwege het gebruik van afwijkende definities
en assumpties.
Onomkeerbaar proces
E r bestaat verzet tegen de gedachte dat secularisering een onomkeerbaar
evolutionair proces is, waarvan de uitkomst onvermijdelijk vast staat (Brown,
1992; Greeley, 1985, 1995; Hefner, 1998; M i l l s , 1985; Smelser, 1994). Het
is echter de vraag in hoeverre de door ons besproken auteurs deze opvatting
huldigen. Volgens Wilson (1979) verwarren critici van de secularisatietheorie
het proces van secularisering met secularisme als geloof (het doelbewust
promoten of versnellen van het verval van religie).
Theorie
Er is twijfel over de mate waarin de secularisatietheorie een echte theorie
betreft. Volgens Matthes is de secularisatietheorie eerder een abstracte aanduiding "... voor een gelaagd agglomeraat van verklaringen. Daarin verbinden
zich primaire ervaringen van verschillende personen, particuliere theoretiseringen en verschillende bedoelingen tot een onsamenhangende, variabele en
doorgaans tegenstrijdig op te vatten verklaring van de werkelijkheid." (1974:
293). Ook Hadden is van mening dat er geen systematisch geformuleerde en
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empirisch getoetste secularisatietheorie bestaat. In plaats van een theorie is het
een verzameling van los geformuleerde ideeën. Het is een algemeen concept,
een bewering die de afname van religie verbindt met het proces van modernisering (Hadden, 1987, 1989).
Volgens Lechner is er wel degelijk sprake van een coherente secularisatietheorie die empirisch en historisch ondersteund wordt (1991: 1103-1104).
Tschannen (1991) toont aan dat men van een secularisatieparadigma kan
spreken, bestaande uit verschillende theoretici en gedeelde concepten (zoals
differentiëring, rationalisering en verwereldlijking) (vergelijk Wallis & Bruce,
1992). O f Hadden gelijk heeft dat er geen systematische secularisatietheorie
bestaat is afhankelijk van hetgeen men onder een theorie verstaat. Dat de
secularisatietheorie geen systematisch geheel van onderling met elkaar verbonden en testbare hypothesen vormt, betekent niet dat de secularisatietheorie
volkomen uit de lucht is gegrepen (Lechner, 1989: 136-137, 1991: 1105).
Doordat het secularisatieconcept vaag is, veronderstellen sommigen ten
onrechte dat de sociale processen waarnaar het verwijst zich helemaal niet
voordoen (Wilson, 1979: 271).
Traditionele religieuze vormen
De secularisatietheorie gaat uit van traditionele religieuze vormen (Nijk, 1968:
65). Indicatoren zoals kerklidmaatschap en het geloof in God laten misschien
een religieuze afname zien, maar mensen kunnen ook op een andere manier
religieus worden. Ofwel, de secularisatietheorie negeert veranderingen in het
geloof (Luckmann, 1991; Yinger, 1967).
Het moge duidelijk zijn dat op de achtergrond van deze kritiek het debat
over het gebruik van substantiële of functionele definities van religie speelt.
Indien religie een noodzakelijke en fundamentele functie krijgt toegedicht (zie
bijvoorbeeld Greeley, 1985: 1), is secularisering bij voorbaat uitgesloten. Het
is echter de vraag of de 'nieuwe Goden' een even sterke en equivalente functie
krijgen als de 'oude Goden' (Lechner, 1991). Deze kritiek doet dus niets af
aan de secularisatietheorie; het maakt slechts duidelijk dat deze gebruik maakt
van een substantiële definitie van religie.
Gouden religieuze tijd
De secularisatietheorie veronderstelt een 'gouden religieuze tijd' die zich nooit
zou hebben voorgedaan (Casanova, 1994: 16; Douglas in Lechner, 1991:
1106; Greeley, 1995). De idee dat voorheen geaccepteerde symbolen, doctrines en instituties aan prestige en invloed verliezen, roept de vraag op waar en
wanneer de veronderstelde religieuze tijd te traceren valt (Shiner, 1967).
Meestal wordt ervan uitgegaan dat de mate van kerkelijkheid en kerksheid in
de pré-industriële samenleving hoger was dan in de moderne samenleving.
Historisch onderzoek laat echter zien dat deze assumptie niet overal en altijd
opging (Brown, 1992: 38; Stark & Iannaccone, 1994: 241-244).
Verdedigers van de secularisatietheorie brengen tegen deze kritiek in dat
vroeger tijden religieus waren in de zin dat er een grote variëteit bestond aan
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bovennatuurlijke oriëntaties, overtuigingen en praktijken. Het dagelijks leven
werd beheerst door de angst voor ingrijpen van bovenaf. Om dit te bezweren
werd op allerlei manieren - bijgeloof, gebeden, toverspreuken, bedevaarten geprobeerd het bovennatuurlijke te beïnvloeden. Het is het geloof in heksen,
geesten, talismannen en andersoortige bovennatuurlijke zaken dat zou zijn
afgenomen (Wallis & Bruce, 1992; Wilson, 1982: 150-151, 1992). Bruce wijst
erop dat ondanks de lage kerkgang in de middeleeuwen, het christendom wel
degelijk invloed had op het dagelijks leven. Van 'gewone' mensen werd
verwacht dat ze zich aan een bepaalde moraal hielden, dat ze op bepaalde
feestdagen naar de kerk gingen en dat ze de geestelijkheid financieel ondersteunden. Kerkelijke rituelen speelden een belangrijke rol en religieuze
overtuigingen, zoals het geloof dat God bepaalt wie naar de hemel gaat, waren
wijd verbreid (Bruce, 1995, 1996: 2-3).
Een ander tegenargument is dat er helemaal geen 'gouden religieuze tijd'
vereist is, maar dat het gaat om de sociale betekenis van religie (het eerste
door Dobbelaere onderscheiden niveau van secularisering). Een lage individuele religieuze betrokkenheid in vroeger tijden is niet zo belangrijk, als religie in
traditionele samenlevingen door de heersende elite gebruikt werd om de
samenleving te domineren en te sturen (Lechner, 1991: 1107). Niet- of zelfs
anti-religieus zijn is in West-Europa inmiddels een legaal toegestaan alternatief
geworden (McLeod, 1992: 58).
Westerse theorie
Bij Martin (1991) kwamen we al de kritiek tegen dat de secularisatietheorie
voornamelijk een Westerse theorie is, die uitsluitend een weergave geeft van
ontwikkelingen die in Westerse landen hebben plaatsgevonden (Schreuder,
1985). Zo heeft de overheid in Rusland tevergeefs een halve eeuw geprobeerd
godsdienst te onderdrukken (Berger, 1974; Greeley, 1994). In landen als
Noord-Ierland, Israël, India, Iran en de Filipijnen, is religie vermengd met
hervormingen, rebellie en revolutie, waardoor ze haar relevantie heeft behouden (Hadden, 1987, 1989). Ook is de aanhang van nieuwe religieuze bewegingen wereldwijd toegenomen. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de groei van
de charismatische- en pinksterbeweging in Zuid- en Midden-Amerika en ZuidOost-Azië en de groei van nieuwe religieuze bewegingen in Afrika (Hollenweger, 1984; Jules-Rosette, 1985, 1989; Martin, 1990, 1998).
Deze kritiek geeft meer duidelijkheid over de geldigheid van de secularisatietheorie. Deze richt zich op grootschalige veranderingen in Westerse samenlevingen. Haar betekenis voor moderniserende niet-christelijke samenlevingen
blijft een probleem (Lechner, 1991: 1116). In het eerste hoofdstuk is al
gerefereerd aan de wereldwijde opkomst van het fundamentalisme als een
reactie op het proces van modernisering. Fundamentalistische bewegingen
verzetten zich tegen de differentiatie van de samenleving, en willen religie en
politiek weer met elkaar verbinden. Tot nu toe vormt de opkomst van het
fundamentalisme geen daadwerkelijk probleem voor de secularisatietheorie,
omdat het fundamentalisme in Europa nog geen rol van betekenis speelt (ibid.:
15
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1114). Het fenomeen doet zich voornamelijk in nog niet gemoderniseerde
landen voor (Inglehart, 1995: 85). Indien het fundamentalisme in Europa
echter toe zou nemen, moet de conventionele secularisatietheorie heroverwogen worden (Lechner, 1991: 1113-1114).
Religieuze verandering
Bleek uit het voorgaande dat de secularisatietheorie voornamelijk van toepassing is op Westerse landen, ook in deze landen zouden zich religieuze ontwikkelingen hebben voorgedaan die niet met de secularisatietheorie zijn te verklaren. In de literatuur wordt een drietal religieuze ontwikkelingen genoemd. Ten
eerste de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen, ten tweede de groei van
conservatieve denominaties en ten derde het ontstaan van de New Age bewegingIn de jaren zestig en zeventig groeide de aanhang van nieuwe religieuze
bewegingen (zoals de Kinderen van God, de Verenigingskerk van Moon en de
Scientology kerk), een teken dat secularisering niet leidde tot het verdwijnen
van religieuze organisaties (Hadden, 1987). Verrassend genoeg gebeurde dit in
een periode waarin de gevestigde kerken leeg liepen. Daarnaast viel op dat
vooral personen van wie verondersteld werd dat ze tot de a-religieuzen zouden
behoren zich tot deze bewegingen voelden aangetrokken: jongeren, hoogopgeleiden en stedelingen (Hervieu-Léger, 1990; McGuire, 1981: 133-135).
Ondanks de enorme verscheidenheid delen die nieuwe religieuze bewegingen
een aantal kenmerken: ze benadrukken religieuze ervaringen, ze bieden
aanhangers een bepaalde spirituele of morele macht, ze creëren een bepaalde
hiërarchische, morele of harmonieuze orde en ze leggen de nadruk op het
ontstaan van een gemeenschappelijk of spirituele eenheid (McGuire, 1981:
136-137).
Voor Stark en Bainbridge is de groei van het aantal sekten en cult-bewegingen zelfs aanleiding een nieuwe secularisatietheorie te ontwikkelen. Secularisering is in hun visie een zelf-beperkend cyclisch proces. Sekten die in een
spanningsvolle relatie staan tot de samenleving passen zich hieraan aan en
ontwikkelen zich tot kerk. Kerken worden vervolgens zo wereldlijk dat deze
niet meer datgene bieden waarnaar mensen op zoek zijn: beloningen waarvoor
bovennatuurlijke concepties noodzakelijk zijn. Hierdoor ontstaat een gunstige
marktpositie voor religieuze organisaties die dat wel aanbieden. Secularisering
roept daarom twee reacties op: 1) herstel van de potentie van conventionele
religieuze tradities door middel van de opkomst van sekten (daar waar de
eerste nog een sterke positie innemen); 2) innovatie door middel van het
ontstaan van aan de moderne cultuur aangepaste cult-bewegingen (daar waar
conventionele religieuze tradities een zwakke positie innemen). Dit proces zou
zich niet alleen in de Verenigde Staten en Canada, maar eveneens in Europa
hebben voltrokken (Stark, 1987, 1993; Stark & Bainbridge, 1985).
Voor verdedigers van de secularisatietheorie is de groei van nieuwe religieuze bewegingen niet zozeer een verwerping maar een ondersteuning van die
16
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theorie. Het is namelijk de vraag in hoeverre deze bewegingen een rol van
betekenis spelen bij het functioneren van het sociale systeem (Richardson,
1985). Vooral Wilson zet hier, bijgevallen door Dobbelaere, vraagtekens bij
(in Dobbelaere, 1981: 112-115). Deze bewegingen hebben in hun visie geen
invloed op andere sociale instituties en zijn slechts op de eigen gemeenschap
gericht. Daarnaast passen ze vanwege hun doeleinden - zelf-realisatie en
hedonisme - perfect bij de seculiere cultuur. Daarom beschouwt Dobbelaere
(ibid.: 116) deze uiting van religieuze verandering niet als een religieuze
heropleving, maar als een bevestiging van het proces van laïcisering.
Vergelijkbare kritiek wordt geuit op de theorie van Stark en Bainbridge. Zij
zouden de beperkte sociale invloed van nieuwe religieuze bewegingen op
andere maatschappelijke domeinen negeren (Chaves, 1994; Greeley, 1995;
Lechner, 1991). Ook zouden zij ten onrechte veronderstellen dat mensen altijd
beloningen nastreven waarvoor bovennatuurlijke antwoorden vereist zijn. Wat
mensen als beloningen beschouwen is afhankelijk van de cultuur en de opvoeding (Bibby & Weaver, 1985; Wallis & Bruce, 1984). Daarnaast bekritiseert
men de empirische ondersteuning van deze theorie (Bibby & Weaver, 1985;
Dobbelaere, 1987). Zo zou de theorie alleen voor de Verenigde Staten opgaan,
een land met een traditie van religieuze heroplevingen en een open religieuze
markt waar nieuwe ondernemingen makkelijk opgestart kunnen worden en
waar het legitiem is om van religieuze organisatie te veranderen (Lechner,
1991). In Nederland zijn er - in tegenstelling tot hetgeen de media ons willen
doen geloven - bijvoorbeeld de laatste vijfentwintig jaar geen cult-bewegingen
of sekten geweest met een massale aanhang, het waren vooral ééndagsvliegen
(Becker, De Hart & Mens, 1997; Strijards & Schreuder, 1990).
Als kritiek op de theorie van Stark en Bainbridge wordt eveneens naar voren
gebracht dat de aanhang van sekten en cult-bewegingen weliswaar groeide,
maar dat deze toename vergeleken moet worden met de afname van de
aanhang van conventionele kerkgenootschappen (Dobbelaere, 1987; Wallis &
Bruce, 1984). N u laat Kelley (1988) voor de Verenigde Staten zien dat het
verrassend genoeg juist liberale denominaties (zoals de Episcopalen, Methodisten en Presbyterianen) zijn waarvan de ledenaantallen dalen, in tegenstelling
tot de ledenaantallen van conservatieve denominaties (zoals de Zuidelijke
Baptisten, de Pinkstergemeente en de Jehova Getuigen). Vanuit de secularisatietheorie wordt verwacht dat alleen liberale denominaties, vanwege hun aan
de moderne tijd aangepaste wijze van geloven, nog enige aanspraak zouden
kunnen maken op de belangstelling van de mensen. Kelley zoekt de verklaring
van de teruglopende ledenaantallen van liberale denominaties niet zozeer in de
idee dat religie in het algemeen overbodig is geworden, maar in kenmerken
van de religieuze organisatie zelf. Liberale denominaties leveren volgens hem
niet meer het produkt waar mensen behoefte aan hebben. Vitale religieuze
organisaties delen volgens Kelley een aantal strikte kenmerken, zoals absolute
doelen, het niet tolereren van meningsverschillen en een agressieve externe
communicatie. De aanhang van liberale denominaties zou dus juist zijn
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afgenomen omdat deze zich te veel aan de moderne samenleving hebben
aangepast.
Deze uitdagende stelling van Kelley heeft veel onderzoek uitgelokt. Omdat
zijn theorie moeilijk adequaat valt te toetsen, is het lastig om een conclusie te
trekken. Het is duidelijk dat conservatieve denominaties meer behoudende
opvattingen huldigen (bijvoorbeeld over de rol van de vrouw) en meer gezamenlijke activiteiten ontplooien (zoals het vormen van gespreksgroepen en het
in gemeenschap wonen en werken) dan liberale denominaties (McGaw, 1979,
1980). Maar of religieuze groepen met strikte kenmerken sterker groeien dan
zij met zwakke kenmerken wordt soms bevestigd (Hoge, 1979) en soms
ontkend (Hadaway, 1980). Waar gerede twijfel over bestaat is de vraag of
conservatieve denominaties groeien doordat deze persoonlijke betrokkenheid
vragen en duidelijke antwoorden op ultieme levensvragen presenteren. In dat
geval zouden ze namelijk ook veel mensen moeten weten te bekeren (onkerkelijken of personen die in hun jeugd tot een liberale denominatie behoorden) en
dat blijkt niet het geval te zijn. Uit Amerikaans en Canadees onderzoek komt
naar voren dat conservatieve denominaties groeien doordat ze beter in staat
zijn mobiele leden (personen die vanwege een verhuizing of uit ontevredenheid
van denominatie veranderen) en kinderen van de leden te behouden. Daarnaast
kennen ze hogere geboortecijfers en een grotere aantrekkingskracht op immigranten dan liberale denominaties (Bibby, 1978; Bibby & Brinkerhoff, 1973,
1992; Bibby & Weaver, 1985; Bouma, 1979; Bruce, 1996: 163; Wallis &
Bruce, 1984).
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Sinds het begin van de jaren tachtig heeft de New Age beweging veel belangstelling getrokken. Deze beweging kent geen homogene ideologie en bestaat
uit diverse stromingen, zoals communicatie met hogere entiteiten ('channeling'), alternatieve therapieën, New Age wetenschap en hedendaagse magie en
hekserij (neopaganisme) (Hanegraaff, 1995: 517). Door deze diversiteit is het
moeilijk om haar populariteit in statistieken weer te geven. Deze komt het
meest tot uiting in het groeiend aantal boekwinkels en tijdschriften op dit
terrein, in de hoge verkoopcijfers van boeken als 'De Celestijnse belofte' van
James Redfield en in de opkomst van enkele honderden New Age-centra die
een veelvoud aan cursussen en therapieën aanbieden (Baerveldt, 1996; Becker,
De Hart & Mens, 1997; Hanegraaff, 1995; Van Otterloo, 1996).
De New Age beweging wijkt af van de nieuwe religieuze bewegingen uit de
jaren zestig en zeventig in de zin dat ze zich niet beperkt tot een bepaalde
generatie (zoals jongeren), niet verbonden is met links radicale politieke
denkbeelden en eerder van meditatieve en spirituele technieken gebruik maakt
dan van allerlei soortige psychedelische drugs (Hanegraaff, 1995: 9-10).
Daarnaast kent de New Age beweging geen duidelijk omschreven lidmaatschappen (Baerveldt, 1996).
Enerzijds verzet de New Age beweging zich tegen de moderne geseculariseerde samenleving: "Alle vormen van New Age religiositeit verzetten zich
tegen dualisme en reductionisme [...] en een evenzeer dogmatische rationalis-
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tisch/scientistische ideologie." (Hanegraaff, 1995: 517). Anderzijds sluit ze
nauwgezet aan bij de moderne utilitaristische en individualistische cultuur. Het
individu plaatst zichzelf namelijk in het centrum van de wereld en vervangt het
mysterie door perfecte kennis met behulp van verklaringsschema's die geen
enkele vraag over het menselijk bestaan onbeantwoord laten (ibid.: 440-441).
Het succes van de New Age beweging zou er in zijn gelegen dat ze de nadruk
legt op de unieke en subjectieve ervaring van de geïnteresseerde leek (Becker,
De Hart & Mens, 1997: 18) en aansluit bij "... de eigen gevoelens, lijfelijkheid en spirimaliteit." (Baerveldt, 1996: 26).
Ondanks de populariteit van de New Age beweging vormt ze nog lang geen
vervanging van de kerkelijk geïnstitutionaliseerde religiositeit. Er is maar een
kleine groep personen die zich actief in het New Age circuit beweegt. Daarnaast is er een grote schare van passieve consumenten die hier ad hoe aan
deelnemen wanneer zij met concrete vragen, verwachtingen of klachten zitten
(Bird & Reimer, 1982; Bruce, 1998: 27; De Hart, 1993). Empirisch onderzoek in Nederland en Canada laat zien dat er een hoge bekendheid bestaat met
bepaalde elementen uit het New Age gedachtengoed. De groep personen die
zich hier daadwerkelijk mee bezig heeft gehouden is echter aanmerkelijk
kleiner. Nog minder mensen houden hier in het dagelijks leven rekening mee
(Becker, De Hart & Mens, 1997; Bibby, 1993; De Hart, 1990, 1993). M e n
kan zich dus afvragen in hoeverre de New Age beweging van invloed is op het
functioneren van de samenleving als geheel.

2.5 Samenvatting en discussie
Om functionele, culturele en sociaal-relationele redenen heeft modernisering
bijgedragen aan secularisering. Aangezien het niet mogelijk is een strikt
onderscheid te maken tussen voorwaarden, kern en consequenties van modernisering, blijft het onduidelijk of secularisering als gevolg of als onderdeel van
modernisering beschouwd moet worden. Vier grondleggers van de sociologie,
Comte, Tönnies, Durkheim en Weber, wezen reeds op elementaire onderdelen
van het moderniseringsproces die het seculariseringsproces bevorderden, zoals
industrialisering, urbanisering, uitbreiding van de communicatie- en transportmogelijkheden, sociale en culturele differentiëring, individualisering, rationalisering en bureaucratisering. Voor deze studie relevante kritiek op de moderniseringstheorie is de eenzijdige nadruk op economische en technologische
transformaties en de hantering van te globale veranderingsschema's. Daarnaast
wordt de onrealistische assumptie gehanteerd dat modernisering in landen op
hetzelfde moment aanving en dat landen vervolgens dezelfde trajecten aflegden, waardoor uiteindelijk dezelfde niveaus van modernisering werden bereikt.
Bij onderzoek naar secularisering is het belangrijk rekening te houden met de
rol van culturele veranderingsprocessen, duidelijk aan te geven waarom en op
welke wijze bepaalde factoren met secularisering verbonden zijn en internationale verschillen in secularisering niet te negeren.
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Omdat secularisering verwijst naar een aantal ontwikkelingen waardoor in
vergelijking tot de vorige eeuw de betekenis van de traditionele geïnstitutionaliseerde godsdienst is afgenomen, hanteren verdedigers van de secularisatietheorie substantiële definities van religie. Deze definities hebben echter als
nadeel dat ze weinig oog hebben voor veranderingen in geloof. Daardoor
wordt er impliciet van uitgegaan dat alles hetzelfde moet blijven als voorheen.
Functionele definities van religie hebben daarentegen als nadeel dat secularisering bij voorbaat wordt uitgesloten omdat religie een aantal functies krijgt
toegedicht die onmisbaar zouden zijn voor het in stand houden van een
samenleving (Gilbert, 1994; Wallis & Bruce, 1992; Wilson, 1979).
De secularisatietheorie is niet onomstreden. Ze is losjes geformuleerd en
bestaat niet uit een consistent geheel van onderling samenhangende vooronderstellingen en hypothesen die vervolgens empirisch getoetst zijn, maar eerder
uit een beschrijving van processen die zich de laatste eeuwen zouden hebben
voorgedaan (vergelijk Hefner, 1998: 150). Mogelijkerwijs ontstaat hierdoor de
indruk dat verdedigers van de secularisatietheorie ervan uitgaan dat het
noodzakelijk en onvermijdelijk is dat de mate van secularisatie wereldwijd
toeneemt. Deze indruk is niet correct. Ze is althans niet terug te vinden bij
auteurs zoals Berger, Wilson en Dobbelaere. Wel gaan zij ervan uit dat
modernisering de rol beperkt die godsdienst kan spelen in de samenleving en
in het dagelijks leven van individuen. Het gaat hierbij om de onttakeling van
de wijze waarop de geïnstitutionaliseerde godsdienst zich historisch in het
Westen manifesteerde.
Naar onze mening moet de kritiek op de secularisatietheorie niet leiden tot
het verwerpen, maar tot het nader definiëren en afbakenen van deze theorie.
Zo maakt ze gebruik van een substantiële definitie van religie en heeft ze
alleen betrekking op de Westerse wereld. In het verleden was de consensus
over de relevantie van de secularisatietheorie zo groot, dat deze nauwelijks
goed geformuleerd of getoetst werd. Pas sinds de jaren zestig zijn pogingen
ondernomen de secularisatietheorie op een systematischer wijze te formuleren.
Sinds die tijd nam ook de kritiek op deze theorie toe (Casanova, 1994: 17;
Gilbert, 1994; Smelser, 1994: 299-315). Het is zinvoller om met behulp van
deze kritiek de secularisatietheorie te herformuleren en nader uit te werken,
dan deze in zijn totaliteit te verwerpen, aangezien dat tot een nog grotere
conceptuele verarming zou leiden (Casanova, 1994: 12-19).
Het seculariseringsproces speelt zich af op het niveau van de samenleving
(beperking van de reikwijdte van religie), op het niveau van de religieuze
organisatie (aanpassing aan de moderne samenleving) en op het niveau van het
individu (afname van de godsdienstigheid). Dit betekent dat voor elke samenleving de mate en snelheid van secularisering per niveau kan variëren. Ook
kunnen er zich op de diverse niveaus tegengestelde ontwikkelingen voordoen.
Het debat over in hoeverre er nu al dan niet sprake is van secularisering, zou
gebaat zijn bij onderzoek op elk van de drie niveaus. Het is echter niet
duidelijk in hoeverre de drie niveaus onafhankelijk van elkaar zijn. In onze
opvatting speelt de secularisatietheorie zich voornamelijk af op het niveau van
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de samenleving. Secularisering als beperking van de reikwijdte van religie
wordt vervolgens als achtergrond gebruikt bij de interpretatie van religieuze
veranderingen op het niveau van de organisatie en het individu.
Veel kritiek op de secularisatietheorie speelt zich af op het niveau van de
religieuze organisatie. De groei en opkomst van nieuwe religieuze bewegingen, van fundamentalistische en conservatieve kerkgenootschappen en van de
New Age beweging duidt erop dat religieuze organisaties niet verdwijnen. Het
blijft niettemin de vraag in hoeverre deze organisaties de rol van de gevestigde
kerken zullen overnemen en onkerkelijken aan zich weten te binden. Ook lijkt
het erop dat deze nieuwe ontwikkelingen zich vooral in de Verenigde Staten
voordoen.
Toch zijn er drie redenen waarom deze ontwikkelingen op het niveau van
de religieuze organisatie een uitdaging voor de secularisatietheorie vormen.
Ten eerste vinden we het argument dat deze bewegingen een beperkte invloed
uitoefenen op andere maatschappelijke domeinen geen afdoende reden ze te
negeren. Religieuze ontwikkelingen op het ene niveau betekenen geen bevestiging of weerlegging van secularisering op het andere niveau (Casanova, 1994:
211-212). Daarnaast bekritiseren deze bewegingen aspecten van de moderne
samenleving, ze passen zich hier dus niet volledig aan aan. Tot slot heeft
religie ook via het leven van individuen invloed op andere maatschappelijke
domeinen: "... through its impact on individuals, religion makes an impact on
all the other institutional systems of the community in which these individuals
participate." (Lenski, 1961: 289). Indien personen zich op allerlei gebieden
door deze nieuwe religieuze bewegingen laten leiden (qua partnerkeuze,
politieke keuze, aspiraties ten aanzien van het werk, et cetera), zal dat zijn
uitwerking hebben op andere maatschappelijke sectoren.
In het algemeen wordt in de secularisatietheorie impliciet of expliciet verondersteld dat alle moderne Westerse landen geseculariseerd zijn. Er wordt
nauwelijks onderscheid tussen landen gemaakt. De uitzondering hierop is
Martin (1978). Naast algemene seculariserende tendensen en historische
omstandigheden wijst hij op factoren als het dominante geloof in een land, de
relatie tussen de staat en de kerk, en de mate van religieus pluralisme. Indien
culturele en historische ontwikkelingen een rol spelen in het seculariseringsproces, is het plausibel te veronderstellen dat de uitkomst van het seculariseringsproces per tijd en plaats varieert. Hiernaar zijn opvallend genoeg weinig
vergelijkende (historische) studies uitgevoerd (Casanova, 1994: 25; Nijk,
1968: 27). De algemeen heersende overtuiging dat religie zou verdwijnen zou
de verklaring vormen voor het negeren van de diversiteit in secularisatiepatronen binnen moderne samenlevingen (Casanova, 1994).
In deze studie proberen we een bijdrage te leveren aan het internationaal
vergelijkend onderzoek naar secularisering door na te gaan waardoor landverschillen in religieuze betrokkenheid verklaard kunnen worden. Zoals gesteld in
hoofdstuk één, kunnen hiervoor micro- en macrofactoren verantwoordelijk
zijn. In het volgende hoofdstuk zal daarom aandacht worden besteed aan
individuele en samenlevingskenmerken die van invloed zijn op de religieuze
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betrokkenheid. Ook wordt voor een aantal landen nagegaan in hoeverre de
religieuze betrokkenheid door de tijd is afgenomen.
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Noten
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Zo valt de discussie over de negatieve gevolgen van het moderniseringsproces - zoals
het ontstaan van een consumentistisch ethos, de aantasting van het milieu en de teloorgang van waarden als trouw, soberheid en verantwoordelijkheid - buiten het kader van
deze studie. Hiervoor verwijzen we naar Ester en Halman (1994), Laeyendecker (1988,
1994), Lasch (1979) en Zijderveld (1983).
Illustratief in deze context is het bekende sociologische leerboek van Lenski, Nolan en
Lenski (1995: 78-89). Hierin wordt een ruw onderscheid gemaakt tussen industriële en
pré-industriële samenlevingen. Pré-industriële samenlevingen worden vervolgens
ingedeeld in een aantal typen jacht- en verzamelsamenlevingen, tuinbouwsamenlevingen
en agrarische samenlevingen.
Voor uitgebreide besprekingen van deze ontwikkelingen verwijzen we naar: Bax (1988),
Dekker (1987), Ester, Halman en De Moor (1993a), Laermans (1992), Mommaas
(1993) en Schreuder (1985).
Glock en Stark beschouwen religie als een waarde-oriëntatie waarbij verwezen wordt
naar iets bovennatuurlijks: "... we shall use the term value orientation to identify those
over-arching and sacred systems of symbols, beliefs, valúes, and practices concerning
ultímate meaning which men shape to interpret their world. [...]. In one realm, all value
orientations include some statement affirming the existence of a supernatural being,
world, or forcé, and predícate their ultímate solutions on this assumption. We shall call
these religious perspectives. Value orientations in the second realm do not posit a
supernatural, but limit their statements about ultímate meaning to the material world,
although often to past or future versions of it. We may refer to this second type as
humanist perspectives." (1970: 9-11). In het onderscheid tussen religieuze en seculiere
wereldbeelden herkent men het onderscheid tussen levensbeschouwingen en religies.
In eigen onderzoek is Glock onder andere nagegaan in hoeverre men op de hoogte is
van de tien geboden en van bepaalde fragmenten uit de Bijbel (Glock in Halman,
1991a: 58).
Een term waar kwantitatieve sociologen het lastig mee hebben. Indien men onderzoek
wil doen naar Luckmanns theorie, dan moet een onzichtbare vorm van religie zichtbaar
gemaakt worden.
Bijvoorbeeld de zorg voor het gezin, de beëindiging van oorlogen en de behoefte aan
innerlijke gemoedsrust en geluk.
Het zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre voor- en tegenstanders van de
secularisatietheorie al dan niet gelovig zijn. Zo is de felle tegenstander van deze theorie
Andrew Greeley naast wetenschapper, ook priester.
Shiner noemt zes voorbeelden van secularisering, de eerste twee worden volgens hem
het meest empirisch onderzocht (1967: 209-216). Zijn zesde voorbeeld is erg onduidelijk en wordt daarom achterwege gelaten. (1) Voorheen geaccepteerde religieuze
symbolen, doctrines en instituties verliezen hun prestige en invloed. (2) De religieuze
groep verschuift haar aandacht van bovennatuurlijke naar wereldlijke zaken. (3) Onder
invloed van het ontstaan van een seculiere staat, wetenschap en kunst verkrijgt de
samenleving een autonome realiteit. Religie wordt teruggedrongen tot de privé-sfeer. (4)
Kennis, gedragspatronen en institutionele regelingen verliezen hun Goddelijke autoriteit
en worden als door de mens gecreëerde fenomenen beschouwd. (5) Vanaf het moment
dat de mens en natuur object worden van rationeel-oorzakelijke verklaringsschema's
verliest de wereld haar sacrale karakter. De voorbeelden drie, vier en vijf noemt
Dobbelaere laïcisering, het tweede voorbeeld religieuze verandering en het eerste
voorbeeld afnemende religieuze betrokkenheid (1981: 11-12).

10. Op basis van diverse rapporten, belijdenisgeschriften, uitspraken van synoden en de
inhoud van preken constateert Dekker een verandering in de opvattingen over de bijbel,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

de verzoeningsleer, de leer van de uitverkiezing, de eucharistieviering en de plaats en
betekenis van de belijdenis.
Zo beschouwt Hak ontkerkelijking eerst als uiting van secularisering (tezamen met het
belangrijker worden van de economische en politieke sector ten koste van de godsdienstige sector) (1995: 125) en vervolgens als gevolg: "Zonder in begrippenfetisjisme te
willen vervallen, ontkerkelijking is iets anders dan secularisering. Secularisering gaat
historisch gezien vooraf aan ontkerkelijking: zonder secularisering kan er geen sprake
zijn van ontkerkelijking." (ibid.: 130).
Zie voor een opsomming van deze auteurs Alston en Mcintosh (1979), Beyer (1994:
101), Casanova (1994: 18), Dobbelaere (1985), Tschannen (1991) en Wilson (1992,
1996).
Marty (1969) ging hem voor door binnen de Westerse wereld drie patronen van
secularisatie te onderscheiden. Het eerste patroon (geïllustreerd door Frankrijk) behelst
het bewust streven naar volkomen secularisatie: "... a formal and unrelenting attack on
gods and churches and a studied striving to replace them." (ibid.: 10). In het tweede
patroon (met als voorbeeld Engeland) is er niet zozeer sprake van vijandigheid jegens
religie, maar van apathie en onverschilligheid: "... gods and churches were increasingly
ignored and men made fewer systematic attempts to replace them. The mundane order,
with its many details and attractions, drew their attention." (ibid.: 10). In het derde
patroon (met als voorbeeld de Verenigde Staten), de gecontroleerde secularisatie, wordt
religie getransformeerd en aangepast.
"... with nothing remaining "in between" a radically transcendent God and a radically
immanent human world except this one channel, the sinking of the latter into implausibility left an empirical reality in which, indeed, "God is dead." This reality then became
amenable to the systematic, rational penetration, both in thought and in activity, which
we associate with modern science and technology." (Berger, 1990: 112).
De opkomst van het fundamentalisme wordt regelmatig in verband gebracht met het
proces van globalisering. Globalisering, waarover discussie bestaat of het een voortvloeisel of breuk met modernisering betreft (Mommaas, 1997), zou eveneens een
nieuwe, aan de zorg voor het milieu gerelateerde, culturele vorm van religie stimuleren
(Verweij, 1994a). Voor een beschrijving van het proces van globalisering en de
gevolgen daarvan op het religieuze domein, wordt verwezen naar Featherstone (1991)
en Beyer (1994).
Uitgangspunt van de theorie van Stark en Bainbridge (1985) is de assumptie dat
individuen beloningen nastreven en kosten vermijden. Sommige beloningen, zoals een
leven na de dood en antwoorden op vragen over de zin en doel van het bestaan, zijn
niet direct beschikbaar, maar wel bijzonder gewenst. Om hieraan te voldoen creëert de
mens compensatoren: "... the belief that a reward will be obtained in the distant future
or in some other context which cannot be immediately verified." (ibid.: 6). Deze
compensatoren hebben niet per definitie een religieus karakter. Maar om geloofwaardig
over te komen is het meestal noodzakelijk het bestaan van iets bovennatuurlijks te
veronderstellen. Primaire taak van religieuze organisaties is het leveren van op bovennatuurlijke assumpties gebaseerde algemene compensatoren.

17. Ten eerste wordt in onderzoek vaak alleen naar kerkgenootschappen gekeken die tot
dezelfde denominatie behoren (Iannaccone, 1996). Ten tweede zijn sommige conservatieve denominaties niet makkelijk te lokaliseren vanwege een gebrek aan hiërarchische
organisatie, of vanwege een gebrek aan statistische informatie (Kelley, 1979; Smith,
1992). Ten derde spelen er zoveel factoren een rol bij de opkomst en ondergang van
religieuze organisaties (zie Hoge & Roozen, 1979a) dat het moeilijk is om met al deze
factoren rekening te houden.
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HOOFDSTUK 3
Empirisch Onderzoek naar Religieuze Betrokkenheid

Volgens de secularisatietheorie gaat het proces van modernisering onder
andere gepaard met een daling van de individuele religieuze betrokkenheid. In
deze studie staat de vraag centraal welke factoren binnen de Westerse wereld
een rol spelen bij het verklaren van internationale verschillen in religieuze
betrokkenheid. Voor het beantwoorden van deze vraag moet ten eerste worden
nagegaan welke aspecten aan religieuze betrokkenheid zijn te onderscheiden.
Ten tweede moeten factoren worden geïdentificeerd die van invloed zijn op de
mate van religieuze betrokkenheid. Zoals uiteengelegd in het eerste hoofdstuk
zijn bij het verklaren van religieuze betrokkenheid landkenmerken en individuele kenmerken van belang.
In dit derde hoofdstuk wordt nagegaan op welke wijze de in het vorige
hoofdstuk besproken secularisatietheorie empirisch is onderzocht. Omdat
secularisering verwijst naar de afgenomen betekenis van geïnstitutionaliseerde
religiositeit, beperken we ons tot onderzoek waarin een substantiële definitie
van religie wordt gehanteerd. Doel van dit hoofdstuk is het inventariseren van
mogelijke verklaringsfactoren van religieuze betrokkenheid.
De eerste paragraaf staat in het teken van de vraag welke aspecten er aan
religieuze betrokkenheid zijn te onderkennen. De vijf door Glock (1974)
onderscheiden religieuze dimensies dienen hierbij als uitgangspunt (§3.1).
Voordat overgegaan wordt tot een bespreking van landkenmerken die van
invloed zijn op de mate van religieuze betrokkenheid (§3.2.3), wordt eerst
onderzocht in hoeverre deze betrokkenheid door de tijd is afgenomen (§3.2.1).
Hieruit zal blijken dat er geen sprake is van een uniform internationaal
vergelijkbaar patroon. Vooral de hoge religieuze betrokkenheid in de Verenigde Staten valt op. Hieraan zal dan ook speciale aandacht worden besteed
(§3.2.2).
Vervolgens wordt nagegaan welke micro-kenmerken in empirisch onderzoek
worden gebruikt ter verklaring van religieuze betrokkenheid. Deze microkenmerken worden in twee groepen ingedeeld: individuele kenmerken - zoals
leeftijd en sekse - die standaard worden opgenomen om na te gaan welke
personen al dan niet religieus betrokken zijn (§3.3.1) en individuele kenmerken die gebaseerd zijn op min of meer uitgewerkte micro-theorieën (§3.3.2).
Het Europese Waardenonderzoek biedt de mogelijkheid vele van de in dit
hoofdstuk genoemde verklaringen te toetsen. In een afzonderlijke paragraaf
worden hypothesen geformuleerd die in het vervolg van deze studie nader
onderzocht zullen worden (§3.4). Het hoofdstuk eindigt met een aantal conclusies (§3.5).

51

3.1 Onderzoek naar religieuze dimensies
Deze paragraaf handelt over de vraag welke religieuze dimensies er in empirisch survey-onderzoek te onderscheiden zijn. Onderzoek naar religieuze
dimensies spitst zich toe op de vraag of religiositeit een een-dimensioneel of
multi-dimensionaal concept betreft. Volgens Glock (1974) zijn er vijf afzonderlijke religieuze dimensies te onderscheiden: een ervarings-, ideologische,
rituele, intellectuele en gevolgdimensie (respectievelijk het religieuze gevoel,
het aanvaarden van religieuze leerstellingen, religieuze gedragingen, kennis
over het geloof en de consequenties van het geloof in het dagelijks voelen,
denken en handelen).
Aantal dimensies
Faulkner en De Jong (1966) ontwikkelen voor elk van de dimensies van Glock
een (Guttmann)schaal en concluderen dat religieuze betrokkenheid inderdaad
uit meerdere dimensies bestaat. Hun resultaten worden zowel door nationaal
(o.a. Clayton, 1969), als internationaal onderzoek (De Jong, Faulkner &
Warland, 1976; Weigert & Thomas, 1974) ondersteund. Maar het onderzoek
van Faulkner en De Jong wordt tevens bekritiseerd. Ten eerste zouden diverse
items niet de dimensies meten die ze verondersteld worden te meten (Weigert
& Thomas, 1969). Ten tweede zou religieuze betrokkenheid wel uit meerdere
aspecten bestaan, die eigenlijk echter één algemene dimensie vormen, waarbij
de ideologische component domineert (Clayton & Gladden, 1974). Tegen deze
beide kritiekpunten worden weer bezwaren ingebracht (Faulkner & De Jong,
1969; Hilty & Stockman, 1986).
Het meest uitgebreide onderzoek naar het aantal religieuze dimensies is
afkomstig van King en Hunt. Zij verwerpen de hypothese van uni-dimensionaliteit en komen tot negen (King, 1967) respectievelijk tien dimensies (King &
Hunt, 1969). Naast dimensies, die vergelijkbaar zijn met die van Glock,
onderscheiden zij bijvoorbeeld het hebben van persoonlijke banden in de
religieuze gemeenschap en het geven van financiële bijdragen. Onderzoek naar
de dimensies van King en Hunt bevestigt de multi-dimensionaliteit van religieuze betrokkenheid, maar leidt tot zeven, afwijkende, dimensies (Hilty &
Morgan, 1985; Hilty, Morgan & Burns, 1984).
De gevolgdimensie
Van de vijf dimensies van Glock is de gevolgdimensie - de consequenties van
de andere vier dimensies op het individuele handelen in het dagelijks leven de minst duidelijke. Ze is niet zozeer een onderdeel maar gevolg van religieuze betrokkenheid (De Jong, Faulkner & Warland, 1976: 883). Deze dimensie
kan ten eerste op een directe wijze onderzocht worden door te informeren naar
de invloed van religieuze opvattingen en overtuigingen. Zo wordt in het
Nederlandse S O C O N onderzoek aan kerkdijken gevraagd of het geloof "...
van invloed is op het leven van alledag en een belangrijke rol speelt bij allerlei
beslissingen." (Peters, 1993: 12). Het percentage kerkdijken dat hiermee
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instemt is overigens afgenomen van 55% in 1970 tot 42% in 1990 (ibid.: 16).'
Een ander voorbeeld van een directe meting van de gevolgdimensie is het door
respondenten laten rangordenen van een aantal domeinen, waaronder het
religieuze. Dan blijken, anno 1993, religie en politiek in Europa de minst
belangrijke plaats in het dagelijks leven in te nemen, en werk, familie,
vrienden en kennissen het belangrijkst te zijn (Melich, 1995). Ook kan in een
verzuild land als Nederland gekeken worden naar de mate waarin men een
voorkeur heeft voor scholen, sportverenigingen, politieke partijen, et cetera op
godsdienstige grondslag. Deze verzuilingsmentaliteit blijkt, ook onder kerkleden, door de tijd af te nemen (Becker & Vink, 1994: 97-98, 147).
De gevolgdimensie van Glock kan ook op indirecte wijze onderzocht
worden, door na te gaan of religieus betrokken personen in hun waarden,
opinies en gedragingen afwijken van niet-religieus betrokken personen. Deze
gevolgdimensie wordt veelal geoperationaliseerd als de houding tegenover
onderwerpen als seksualiteit, marihuana- en alcoholgebruik, abortus, winkeldiefstal, oplichting van de belastingen, het werken op zondag, het bestrijden
van armoede en het opkomen voor rechten van minderheidsgroeperingen
(Clayton, 1969; Hilty, Morgan & Burns, 1984; De Jong, Faulkner <& Warland, 1976). Wellicht is het proces van secularisering inmiddels zo ver
voortgeschreden dat geen onderscheid meer valt te maken tussen religieus
betrokken en niet-religieus betrokken personen, los van de vraag hoeveel
personen nog religieus betrokken zijn. Herberg (1955) beweert bijvoorbeeld
dat veel Amerikanen nog wel religieus zijn, maar dat ze zich in hun denken en
handelen seculier gedragen. Lenski (1961 ) bekritiseert deze gedachtengang,
door te stellen dat de religieuze betrokkenheid van Amerikanen wel degelijk
invloed heeft op opvattingen en gedragingen, of dat nu is op het vlak van de
economie, van de politiek of van het gezin. Berger (1990) nuanceert het debat
door te stellen dat religie alleen nog van invloed is op het gebied van het gezin
en de familie , maar niet meer op de publieke sfeer van politiek en economie
(de zogenaamde 'privatiseringsthese').
De privatiseringsthese lijkt op te gaan. De invloed van religieuze betrokkenheid blijkt het sterkst op het gebied van gezin, huwelijk, moraal, medische
ethiek, opvoeding en seksualiteit, maar van geen of beperkte omvang op het
terrein van arbeid, economie en milieu (Davison & Caddell, 1994; Dekker,
Ester & Nas, 1997; Ester & Seuren, 1992; Halman & Verweij, 1998; S C P ,
1997; Tamney & Johnson, 1985). Religieus betrokken personen staan meer
afwijzend tegen zaken als het actief ingrijpen in leven in dood (euthanasie,
abortus, anticonceptie, het gebruik van embryo's voor wetenschappelijk
onderzoek, zelfdoding), het doorbreken van traditionele rol-en gezinspatronen
(ongehuwd samenwonen, echtscheiding, het buitenshuis werken van vrouwen,
het bewust kinderloos blijven) en het goedkeuren van 'afwijkende' vormen van
seksualiteit (homoseksualiteit, pornografie, seks buiten en voor het huwelijk)
dan niet-religieus betrokken personen (Hayes, 1995a, 1995b; Hayes & Hornsby-Smith, 1994; S C P , 1997; Vellenga, 1995; Verweij & Halman, 1994;
Woodrum, 1988). De privatiseringsthese wordt ook deels ontkracht, doordat
2
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religie nog steeds een rol speelt bij bepaalde politieke waarden en gedragingen, zoals politiek vertrouwen, link-rechts zelfplaatsing en politieke partijkeuze (Feiling, Peters & Schreuder, 1986; Hayes, 1995b; Halman & Verweij,
1998; Scheepers, Lammers & Peters, 1994; Verweij & Halman, 1994).
Evaluatie
Met betrekking tot deze studie kan geconcludeerd worden dat religieuze
betrokkenheid een multi-dimensionaal concept is, maar dat niet eenduidig is
hoeveel dimensies men moet onderscheiden. Dat religieuze betrokkenheid
meerdere aspecten kent wordt inmiddels algemeen geaccepteerd (Hadden &
Heenan, 1970; Roof, 1979). Wat betreft de keuze van de te gebruiken dimensies lijkt de gevolgdimensie niet geschikt, omdat ze niet zozeer een indicator is
van religieuze betrokkenheid, maar hieruit voortvloeit. Uit onderzoek blijkt
overigens dat het al dan niet religieus betrokken zijn nog steeds van invloed is
op individuele waardenoriëntaties en attitudes.

3.2 Macro-onderzoek naar religieuze betrokkenheid
In principe is religieuze betrokkenheid een individueel kenmerk. Maar individuen maken deel uit van een grotere sociale eenheid - zoals een buurt, stad of
regio - die invloed uit kan oefenen op de religieuze betrokkenheid van een
ieder binnen die eenheid. Gezien de centrale probleemstelling van deze studie
staat in deze paragraaf 'land' als context van de religieuze betrokkenheid
centraal.
Volgens de secularisatietheorie neemt de religieuze betrokkenheid door de
tijd af. Daarom wordt in de eerste subparagraaf voor diverse Westerse landen
nagegaan in hoeverre er inderdaad sprake is van een afname in religieuze
betrokkenheid (§3.2.1). Hieruit zal blijken dat er binnen de Westerse wereld
interessante variaties zijn waar te nemen in de ontwikkelingen door de tijd.
Met name de Verenigde Staten nemen een uitzonderingspositie in, hieraan zal
in een afzonderlijke subparagraaf aandacht worden besteed (§3.2.2). Tenslotte
presenteren we een aantal factoren die ter verklaring van internationale
verschillen in religieuze betrokkenheid naar voren worden gebracht (§3.2.3).
Deze factoren zullen ook in deze studie in ogenschouw worden genomen.
3.2.1 Religieuze betrokkenheid door de tijd
(On)Kerkelijkheid
Gezien de diversiteit aan databronnen - surveys, volkstellingen en kerkstatistieken - is het door de tijd vergelijken van (on)kerkelijkheid geen eenvoudige
zaak. Surveys hebben als voordeel boven volkstellingen dat gevraagd wordt of
men zichzelf als lid van een kerkgenootschap beschouwt. Omdat individuen
die gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan bij volkstellingen ook als kerkelijk worden aangemerkt, leveren volkstellingen een hoger percentage kerkelij-
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ken op dan surveys (Becker & Vink, 1994: 46). Daarnaast hebben volkstellingen een officiëler karakter, waardoor mogelijkerwijs sociaal-wenselijke
antwoorden worden gegeven. Ook kerkstatistieken overschatten vaak het aantal
kerkdijken, omdat deze statistieken niet altijd even goed worden bijgehouden.
Hierdoor blijven onkerkelijken ten onrechte als kerkelijk geregistreerd.
Vanwege de hoge geografische mobiliteit speelt dit probleem vooral in de
Verenigde Staten (Wilson, 1969: 110). Geen kerk geeft daarnaast graag haar
verliezen toe (Kelley, 1988: 14). Surveys lijken dus te prefereren boven de
twee andere databronnen, al zijn de hieruit verkregen resultaten weer erg
gevoelig voor het type vraagstelling, steekproeftrekking en dataverzameling.
Nationale volkstellingen laten zien dat het percentage kerkdijken in Nederland tussen 1809 en 1971 alleen maar is gedaald (Tabel 3.1). Opinie-onderzoek vanaf 1971 geeft hetzelfde beeld. Uitgaande van een twee-traps-vraag,
nam het percentage kerkdijken tussen 1971 en 1987 af van 69% tot 51%
(Eisinga & Felling, 1990); in 1990 was inmiddels nog maar 45% van de
Nederlandse bevolking kerkelijk (Eisinga e.a., 1992: 59). Bij een één-trapsvraag wordt op een directe wijze naar de kerkelijke gezindte geïnformeerd. Bij
een twee-traps-vraag krijgt de respondent eerst de mogelijkheid aan te geven
of hij of zij al dan niet tot een kerkgenootschap behoort.
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Tabel 3.1 Het percentage kerkdijken in Nederland, volkstellingen
Jaar

1809

1879

1889

1899

1909

1920

1930

1947

1960

1971

%

100.0

99.7

98.5

97.7

95.0

92.2

85.7

82.9

81.7

76.4

Bron: Knippenberg (1992: 276).

Anno 1990 is het niveau van onkerkelijkheid in Nederland uniek in de Westerse wereld (Tabel 3.2). Wat betreft het tempo van ontkerkelijking lijken
Canada en Australië op het eerste oog het meest met Nederland overeen te
komen. Een goede vergelijking tussen en binnen landen blijft echter moeilijk
vanwege het gebruik van diverse databronnen en type vraagstellingen. De
gegevens in Tabel 3.2 voor Canada betreffen bijvoorbeeld census data. Indien
voor dit land naar kerkstatistieken, of survey gegevens (Bibby, 1993: 8),
gekeken wordt, neemt men een nog veel sterkere afname in kerkelijkheid
waar. In 1951 zou 56%, in 1981 35% en in 1991 nog maar 27% kerkelijk zijn
(Beyer, 1997: 282).
In Finland en Ierland neemt het percentage kerkdijken slechts in beperkte
mate af en blijft een overgrote meerderheid lid van een kerk. Desondanks
beschouwt Sihvo de Finse afname in kerkelijkheid in absolute aantallen als een
duidelijke indicatie van secularisering (1988: 69). Ook in het Verenigd
Koninkrijk is nauwelijks sprake van een afname en blijft zo'n 65% tot 70%
van de bevolking kerkelijk. De toename in onkerkelijkheid is van iets grotere
omvang in Denemarken, Zwitserland en Noord-Ierland. In de Verenigde
Staten neemt het aantal kerkdijken tot ongeveer 1960 toe, daarna valt er een
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lichte afname te bespeuren (vergelijk Herberg, 1955: 60-61; Rigney, Machalek
& Goodman, 1978; Roozen & Carroll, 1979).
Tabel 3.2 Het percentage kerkdijken door de tijd voor negen landen
JAAR
1900
1901
1910
1911
1921
1930
1933
1937
1940
1946
1947
1950
1951
1954
1960
1961
1966
1970
1971
1975
1976
1977
1980
1981
1985
1990
1991
1992

DK

FIN

USA

IER

AUS

CAN

VK

ZWI

6

NI

36
95

100

43

99
97
98

100
98

100
92

47
87
100
49
100
89
57
93

100

92

98

90
64
100

89
89

98

87

62
91
68
91

80
61

90

67
78

92

D K = Denemarken. FIN=

84

89

81
67
66

98

86

74
64

Finland. U S A =

Verenigde Staten, IER= Ierland, A U S = Australië, C A N = Canada, V K = Verenigd

Koninkrijk, Z W I = Zwitserland, NI= Noord-Ierland.

(On) Kerksheid
De afname van de religieuze betrokkenheid in de Westerse wereld komt bij de
kerksheid veel duidelijker naar voren dan bij de kerkelijkheid. In Nederland,
België, West-Duitsland en Canada is er een sterke terugloop van de regelmatige kerkgang (Tabel 3.3). Dat geldt in iets mindere mate ook voor Frankrijk.
In Finland en Noorwegen neemt de regelmatige kerkgang wel af, maar in deze
landen was de kerkgang altijd al van een betrekkelijk laag niveau. Het lijkt
erop dat dit een typisch kenmerk van Scandinavische landen betreft. Alleen in
de Verenigde Staten neemt de kerksheid niet continu af. Tot het eind van de
jaren vijftig neemt de wekelijkse kerkgang toe, waarna deze langzaam daalt en
zich vervolgens stabiliseert rond de veertig procent. Dit Amerikaanse patroon
7
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valt vooral terug te voeren op de wekelijkse kerkgang van de katholieken
(Hout & Greeley, 1987).
Tabel 3.3 Het percentage regelmatige kerkgangers door de tijd voor acht
landen
8

JAAR
1939
1946
1947
1950
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1996

B

CAN

BRD

FR

FIN

USA

N

NL

41
67
45
50
58
61
60

56
25
45
45
44
43
43
42
40
37
35
34
32
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
22

55

40
19

44

39
41
40
38
35
37
35
37
35
36
36
32
31
35

5.0

51
49
47
47
47
46
46
45
44
44
45
43
42
42
40

51
14

40
30

2.8

40

16
39
34
3.0

41
27
40

14
2.6

22

20
29
27
31
33
30

9
17
15

5

B = België, C A N = Canada, B R D = West-Duitsland. F R = Frankrijk, FIN = Finland, U S A = Verenigde Staten, N = Noorwegen
N L = Nederland.
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Andere indicatoren
Kerklidmaatschap en kerkgang zijn de twee meest gebruikte indicatoren voor
de meting van de rituele dimensie van religieuze betrokkenheid. Voor deze
indicatoren zijn nog in redelijke mate longitudinale gegevens beschikbaar. Ten
aanzien van andere aspecten van religieuze betrokkenheid zijn er weinig
publikaties die gegevens door de tijd vergelijken. Een globaal overzicht van de
onderzoeksliteratuur leidt tot het volgende beeld van ontwikkelingen door de
tijd.
In Westerse landen voelen steeds minder mensen zich tot het religieuze
ambt geroepen. Onderzoek wijst uit dat de relatieve omvang van de geestelijkheid in landen als Engeland, België, Frankrijk, Australië en de Verenigde
Staten, afneemt (Bruce, 1995; Dobbelaere, 1988: 153; Hervieu-Léger, 1990;
McCallum, 1987; Rigney, Machalek & Goodman, 1978). Ook de cijfers van
het aantal religieuze leken geven een weinig optimistisch beeld voor de
toekomst van de kerk. In landen als Engeland, België, Denemarken, Noorwegen en Zweden worden steeds minder kinderen gedoopt, bezoeken steeds
minder kinderen de zondagsschool en doen steeds minder jongeren communie
(Bruce, 1995; Dobbelaere, 1988: 151; Gustafsson, 1994; Riis, 1988; Wilson,
1969: 26-28).
Afgemeten aan het percentage van de bevolking dat regelmatig bidt, lijkt
godsdienst in het dagelijks leven steeds minder belangrijk te worden (McCallum, 1987; Sihvo, 1988; Zulehner e.a., 1991: 109). Op belangrijke momenten
in het bestaan heeft de kerk echter zijn functie nog niet verloren. Dat geldt
niet zozeer voor het percentage kerkelijke huwelijken ten opzichte van alle
afgesloten huwelijken, dat afneemt, maar wel voor het percentage kerkelijke
begrafenissen. In diverse landen, zoals België en de Scandinavische landen, is
dit percentage hoger dan tachtig procent en vertoont het een stabiel beeld
(Dobbelaere, 1988: 151; Gustafsson, 1994).
Het geloof in een aantal religieuze overtuigingen, zoals een leven na de
dood, een hemel, de hel of de duivel, tot slot, neemt in een groot aantal
landen - Frankrijk, Finland, Nederland, Noorwegen, West-Duitsland, Zweden,
Australië en Canada - duidelijk af. Daarentegen is het geloof in deze religieuze
overtuigingen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten stabiel (Campbell &
Curtis, 1994; Harley & Firebaugh, 1993; Hertel & Nelsen, 1974; Sigelman,
1977). Ook het geloof in God is in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
redelijk stabiel, evenals in Canada en Italië. In Noorwegen, West-Duitsland,
Nederland, Frankrijk, Zweden en Australië neemt dit geloof af (Campbell &
Curtis, 1994; Greeley, 1989: 14; Hamberg, 1990: 19; McCallum, 1987;
Sigelman, 1977).
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Evaluatie
In bijna alle Westerse landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, neemt de
mate van kerkelijkheid en kerksheid af, al verloopt dit tweede proces sneller
dan het eerste. Wat betreft het tempo en niveau van beide ontwikkelingen doen
zich tussen de landen echter grote verschillen voor. Afgaande op de secularisa-
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tietheorie zou men verwachten dat de kerkelijkheid en kerksheid in alle landen
vanaf het begin van deze eeuw lineair afnam. Maar dit is slechts in sommige
landen het geval, met Nederland als duidelijkste voorbeeld. Meestal valt een
ontwikkeling waar te nemen van hoog naar iets minder hoog of van laag naar
iets minder laag.
Opvallend aan de religieuze betrokkenheid in de Scandinavische landen is
het feit dat nog steeds bijna de gehele bevolking lid is van een kerk, terwijl
bijna niemand regelmatig de kerk bezoekt. Omdat bijvoorbeeld in Zweden
iedereen bij de geboorte automatisch lid wordt van de kerk is de hoge kerkelijkheid niet verwonderlijk (Stark & Iannaccone, 1994: 237). Het kerkbezoek
was in de Scandinavische landen ook in het verleden al erg laag. Swatos
(1984) wijst erop dat het in IJsland nooit belangrijk was om naar de kerk te
gaan omdat de kerk duidelijk geïntegreerd was in de IJslandse cultuur. De
kerk kon daar deze positie innemen vanwege het gebrek aan religieuze competitie en etnische diversiteit: "The absence of both religious group competition
and multiple ethnicity in Iceland means that the church was fully integrated
into a single culture. One did not have to attend church to make church be or
keep it alive. The church was there." (ibid.: 35). Waarschijnlijk geldt dit ook
voor andere Scandinavische landen.
Ook op andere gebieden neemt de religieuze betrokkenheid af: men bidt
minder vaak, er zijn steeds minder priesters, minder kinderen worden gedoopt, minder mensen sluiten een kerkelijk huwelijk en minder mensen
geloven in een leven na de dood, een hemel, de duivel of de hel. Maar er zijn
ook trends die in tegenspraak zijn met de veronderstelde afname van de
religieuze betrokkenheid: bij begrafenissen wordt nog steeds massaal gebruik
gemaakt van kerkelijke rituelen en het geloof in God is in verscheidene landen
stabiel.
De Verenigde Staten vormen de grote uitzondering binnen de Westerse
wereld, hier valt geen afname van de individuele religieuze betrokkenheid te
constateren. Omdat een groot deel van het godsdienstsociologisch onderzoek
gebaseerd is op Amerikaanse gegevens, kan men zich afvragen in hoeverre de
resultaten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn naar de rest van de Westerse
wereld.
3.2.2 De uitzonderingspositie van de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten, één van de modernste Westerse landen, neemt de
religieuze betrokkenheid niet af. De secularisatietheorie verklaart niet waarom
het effect van modernisering per samenleving varieert. Daarom moet voor de
verklaring van de uitzonderingspositie van de Verenigde Staten naar andere
factoren gekeken worden (Finke, 1992). Dat gebeurt in de onderzoekspraktijk
slechts in beperkte mate. Enerzijds wordt de secularisatietheorie op basis van
Amerikaanse gegevens verworpen (zie Greeley, 1985, 1989; Hadden, 1987,
1989). Anderzijds wordt de secularisatietheorie ongewijzigd in stand gehouden
door te stellen dat religie in de Verenigde Staten geseculariseerde functies
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vervult en inhoudelijk weinig betekent (de these van interne secularisering), of
door te stellen dat de Verenigde Staten de uitzondering zijn die de regel
bevestigen (Casanova, 1994: 28).
Verklaringsfactoren
Voor de verklaring van de hoge religieuze betrokkenheid in de Verenigde
Staten zijn diverse unieke sociaal-culturele en historische factoren aan te
wijzen: de afwezigheid van een feodaal verleden, de 'frontier' ervaring van de
kolonisten, de diverse immigratie-stromen, de relatief late industrialisering en
urbanisering , de vroege scheiding tussen kerk en staat, alsmede de diverse
perioden van religieuze opleving (Luckmann, 1967: 32).
In de Verenigde Staten heeft het altijd ontbroken aan een aan de politieke
elite gelieerde staatskerk: "... America lacks a history of feudalism, monarchy, and an established church. Thus religion in America has never been
identified with any particular side in class struggles the way it has been in
Europe." (Greeley, 1989: 121). In de Verenigde Staten had verzet tegen de
overheid geen gevolgen voor enige religie, terwijl bijvoorbeeld in Engeland
verzet tegen de staatsreligie een uitdaging vormde van de gevestigde economische, sociale en politieke orde (Wilson, 1969: 119-122). Daarnaast voegt het
kerklidmaatschap in een land met een gevestigde kerk weinig toe aan de
persoonlijke identiteit, in tegenstelling tot in landen waar elk kerkgenootschap
een minderheidspositie inneemt (Greeley, 1991).
Sinds haar oprichting vormen de Verenigde Staten een seculiere staat met
algehele godsdienstvrijheid. Het lijkt paradoxaal dat juist in de Verenigde
Staten, met de hoge religieuze betrokkenheid van de eerste kolonisten, kerk en
staat gescheiden werden. Maar omdat de kolonisten een diversiteit aan religieuze achtergronden met zich meebrachten, garandeerde de godsdienstvrijheid
een gelijke behandeling van alle religies. Het is het eerste land waar religieuze
groepen vrijwilligersorganisaties werden (Lipset, 1991: 19). De Verenigde
Staten worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan religieuze
groeperingen. Vanwege de sterke onderlinge concurrentie zouden deze
groeperingen als 'bedrijven', in termen van initiatief, kennis en organisatie,
beter zijn aangepast aan de wensen van de 'consumenten' dan in andere landen
(Bibby, 1993: 113).
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Interne secularisering
Volgens de these van interne secularisering hebben de kerken in de Verenigde
Staten een seculier ethos aangenomen en vervullen ze seculiere functies voor
de samenleving en voor het individu. Dit in tegenstelling tot Europa, waar de
kerk geen radicale veranderingen heeft ondergaan, waardoor ze nog slechts
relevant is voor een beperkt deel van de bevolking (Luckmann, 1967: 34-36).
De bevolking van de Verenigde Staten lijkt op het eerste oog zeer religieus,
maar volgens deze these van interne secularisering is deze religiositeit oppervlakkig (Wilson, 1969: 112). Het behoren tot een specifieke geloofsgemeenschap heeft verder geen invloed op religieuze opvattingen (ibid.: 117).
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De these van interne secularisering is voor een groot deel gebaseerd op het
werk van Herberg (1955). Herberg wees erop dat het protestant, katholiek of
jood zijn vanaf de derde generatie immigranten een uitdrukking is geworden
van het onderschrijven van nationale Amerikaanse waarden. Deze generatie
groeide in welvaart op en verloor de band met de taal, cultuur en nationaliteit
van de voorouders. Door zich met een bepaalde religie te identificeren kon
deze generatie zichzelf een plek in de samenleving geven. Alle drie de geloofsgemeenschappen zijn geïntegreerd in de 'American way of life'. Niet tot
één van deze drie geloofsgemeenschappen te behoren betekende geen Amerikaan te zijn. De 'American way of life' is een conglomeraat van waarden,
idealen, overtuigingen en symbolen. Hoog gewaardeerde principes en idealen
zijn bijvoorbeeld het geloof in de democratie, het vrije ondernemerschap,
pragmatisme en optimisme, de vrijheid van het individu en vooruitgang (ibid.:
35, 88-96, 274). Volgens Herberg heeft religie in de Verenigde Staten haar
authenticiteit verloren en is ze leeg, utilitaristisch en individualistisch geworden (ibid.: 276-286).
Ook anderen als De Toqueville, Bellah en Wuthnow wezen op de nauwe
historische band tussen religieuze betrokkenheid en de Amerikaanse identiteit
(Bibby, 1993: 112). De Amerikaanse religieuze betrokkenheid zou niet
gebaseerd zijn op diepere overtuigingen maar zou voortkomen uit de wens
zich te conformeren aan sociaal goedgekeurd gedrag (Reimer, 1995).
Greeley verzet zich tegen deze these van interne secularisering en formuleert een drietal bezwaren. Ten eerste wordt volgens hem niet duidelijk
aangegeven hoe de 'American way of life' gemeten moet worden. Ten tweede
zijn er weinig empirische gegevens die deze these ondersteunen en tot slot
doet de dichotomie 'wel of niet authentiek' geen recht aan de complexe
werkelijkheid (Greeley, 1995; 1989: 118-120). Waar Greeley terecht op wijst
is het grote gebrek aan empirische studies naar deze these. Martin formuleert
het als volgt: "... we do not have the comparative studies which would show
in what way, according to this or that criterion or group of criteria held to
constitute secularity, American religious institutions are markedly more
secularized than those of other contemporary cultures or than those of other
cultures in the past. Prima-facie America still provides a contrary instance to
the notion that religion and modernity are incompatible." (1991: 470).
Eén van de weinige studies naar interne secularisering is afkomstig van
Reimer (1995). Hij toont aan dat regelmatige kerkgang in Canada een groter
effect heeft op religieuze overtuigingen en opvattingen dan in de Verenigde
Staten. Maar voor het toetsen van de these van interne secularisering moet
worden nagegaan welke seculiere functies de kerk in de Verenigde Staten
vervult en in hoeverre de kerk een seculier ethos propageert dat verbonden is
met een 'American way of life'. Daarnaast is het van belang de betekenis van
de religieuze betrokkenheid in het dagelijkse leven te onderzoeken. Een
vergelijking van de Verenigde Staten met andere Westerse landen is daarbij
onontbeerlijk (Reimer, 1995: 456).
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Evaluatie
Naar onze mening is het niet zinvol om de secularisatietheorie op basis van de
religieuze situatie in één land - de Verenigde Staten - te verwerpen." Maar
men kan de secularisatiethese ook niet ongewijzigd in stand houden. De these
van interne secularisering vormt een mogelijke verklaring voor de uitzonderingspositie van de Verenigde Staten, maar vooralsnog wordt deze these
nauwelijks door empirische gegevens ondersteund. Een meer zinvolle strategie
lijkt het om rekening te houden met specifieke culturele en historische omstandigheden. Een aantal factoren is inmiddels aan bod gekomen, zoals de relatie
tussen de staat en de kerk en de mate van religieus pluralisme. In de volgende
paragraaf komen deze en andere verklaringen voor landverschillen in religieuze betrokkenheid uitgebreider aan bod.
3.2.3 Verklaringen van landverschillen in religieuze betrokkenheid
Ter verklaring van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid wordt
over het algemeen alleen rekening gehouden met de economische ontwikkeling
van een land, geïndiceerd met behulp van variabelen als de mate van industrialisering en urbanisering. Indien men vervolgens een onverwacht verband
constateert, wordt dit wegverklaard als een van de norm afwijkende uitzondering (Casanova, 1994: 25). In deze paragraaf zullen we naast de mate van
economische modernisering, ook verscheidene andere landkenmerken bespreken die mogelijk samenhangen met internationale verschillen in religieuze
betrokkenheid. De in de literatuur genoemde landkenmerken zijn in drie
categorieën te onderscheiden: modernisering (economische modernisering,
duur van het moderniseringsproces, ontwikkeling van de welvaartsstaat), de
religieuze marktstructuur (religieus pluralisme, relatie staat-kerk, het dominante geloof van een land) en nationale cultuur.
Economische modernisering
Modernisering is de voor de hand liggende verklaring voor internationale
verschillen in secularisering (zie hoofdstuk 2). In empirisch onderzoek is het
de vraag naar welke aspecten van modernisering gekeken moet worden.
Modernisering verwijst naar tal van veranderingen op politiek, economisch,
sociaal en cultureel gebied. M e n kan voor elk van deze terreinen indicatoren
ontwerpen en in een schaal combineren, maar volgens Lane en Ersson verliest
het moderniseringsconcept hierdoor zijn analytische kracht (1987: 47).
Aangezien het proces van functionele differentiëring een centrale rol in de
secularisatietheorie inneemt, is het wenselijk hiervoor een bepaalde indicator te
ontwikkelen. Tot nu toe is hiervoor, evenals voor processen als rationalisering, bureaucratisering en individualisering, nog geen directe maat beschikbaar. Omdat het proces van functionele differentiëring gelieerd is aan de
economische ontwikkeling van een land, wordt in onderzoek regelmatig de
toevlucht tot het bruto nationaal produkt genomen (Jagodzinski & Dobbelaere,
1995). Dit is een verdedigbare keuze, omdat technologische en economische
12
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veranderingen als de motor van het moderniseringsproces gezien worden (Bax,
1988: 30). Modernisering wordt vaak gelijkgeschakeld aan het ontstaan van de
geïndustrialiseerde kapitalistische samenleving (Gundelach, 1994). Industrialisering leidt tot een verspreiding van een technische en economische rationaliteit, niet alleen binnen de economische sector, maar in alle sferen van de
samenleving. Hierdoor zullen geïndustrialiseerde samenlevingen uiteindelijk op
elkaar gaan lijken (Kerr, 1983). Omdat individuen in geïndustrialiseerde en
geürbaniseerde samenlevingen in dezelfde omgeving verkeren en aan dezelfde
invloeden blootstaan, zullen ze ook vergelijkbare waardenpatronen ontwikkelen
(Arts, Hermkens & V a n Wijk, 1996: 5). Hieruit volgt dat ongelijke ontwikkelingen in economische modernisering tot landverschillen in religieuze betrokkenheid zullen leiden.
Duur van het moderniseringsproces
Economische modernisering blijkt echter niet goed in staat te zijn om landverschillen in waardenpatronen te verklaren (Ester, Halman & De Moor, 1993b).
Volgens Gundelach veronderstelt de moderniseringstheorie ten onrechte dat
waarden zich in moderne landen in dezelfde richting ontwikkelen en is het
zinvoller specifieke sociaal-institutionele landkenmerken in ogenschouw te
nemen (1994: 41).
Misschien geldt, gezien ook de uitzonderingspositie van de Verenigde
Staten, hetzelfde voor de mate van religieuze betrokkenheid. Daarom zullen
we naast de mate van economische modernisering, ook andere landkenmerken
in de analyses betrekken. Wellicht heeft een land als Groot-Brittannië dat als
één van de eerste landen moderniseerde, in latere tijden een economische
achterstand opgelopen, terwijl het culturele moderniseringsproces zich voortschreed. Naast de mate van modernisering moet daarom ook rekening worden
gehouden met de duur van het moderniseringsproces.
Welvaartsstaat
In moderne samenlevingen hebben de kerken geen invloed en controle meer
over zaken als liefdadigheid, onderwijs, vrijetijdsbesteding en gezondheidszorg. Deze zaken zijn aan de overheid overgedragen (Hornsby-Smith, 1992;
De Swaan, 1993: 11; Zijderveld, 1983: 87, 1987: 187). De tanende invloed
van de kerken droeg mogelijkerwijs bij aan de afname van de individuele
religieuze betrokkenheid (Martin, 1978: 3; McLeod, 1992: 61). Zo kon de
kerk in vroeger tijden door middel van haar macht over de scholen onderricht
in haar leerstellingen veilig stellen (De Swaan, 1993: 91). Het schoolsysteem
in Denemarken stond tot 1933 bijvoorbeeld nog onder een directe supervisie
van de kerk, in de loop van de eeuw is het kerkelijk toezicht langzaam
afgenomen. Na 1933 was het schoolsysteem gelieerd aan de nationale kerk
maar de taak van de pastor was beperkt tot de religieuze educatie. Vanaf 1960
werden ook andere religieuze levensbeschouwingen in het curriculum opgenomen. In 1975 kwam er een nieuwe wet waardoor het religieuze onderwijs haar
officiële status verloor ten gunste van het openbare onderwijs. Sindsdien nam
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het aantal godsdienstlessen af en gingen deze nog voornamelijk over levensbeschouwingen in het algemeen (Riis, 1988).
In ontwikkelde welvaartsstaten hebben kerken functies en invloed verloren.
Daarnaast zou bij individuele personen de behoefte aan geïnstitutionaliseerde
religiositeit zijn verminderd vanwege de door de overheid gewaarborgde
zekerheid (Inglehart, 1990: 205). Vanaf de jaren vijftig zijn overheden van
Westerse landen meer gaan uitgeven aan zaken als het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid (Rose, 1991). Omdat er tussen Westerse
landen aanzienlijke verschillen bestaan in het aantal sociale voorzieningen en
in de uitgaven aan sociale zekerheid (Ter Borg, 1986; Esping-Andersen,
1990), kan verwacht worden dat de religieuze betrokkenheid lager zal zijn in
landen die zich verder tot welvaartsstaat hebben ontwikkeld. Dit landkenmerk
biedt mogelijk een verklaring voor de beperkte mate van secularisering in de
Verenigde Staten. De stijging in de uitgaven aan sociale zekerheid bleef in dit
land achter bij de ontwikkeling in de rest van de geïndustrialiseerde wereld. In
de Verenigde Staten dragen religieuze non-profit organisaties nog sterk bij aan
het welzijn van de individuele burger (Rose, 1991).
In deze studie ligt de nadruk op de consequenties en niet zozeer op het
ontstaan van de moderne welvaartsstaat. Daarom besteden we geen aandacht
aan de bijdrage van de kerk en van christelijke organisaties aan het ontstaan,
de ontwikkeling en de uitbreiding van de welvaartsstaat (zie Ter Borg, 1986;
Van Kersbergen, 1995).
Religieus pluralisme
De laatste jaren heeft een specifieke toepassing van de rationele keuzetheorie,
de 'religieuze markttheorie', zijn intrede in de godsdienstsociologie gedaan.
Dit zou zelfs geleid hebben tot een paradigma wijziging (Warner, 1993). Eén
van de bekendste pleitbezorgers van deze theorie is Iannaccone (1991, 1992,
1995), die parallellen trekt tussen het functioneren van een religieuze en een
economische markt. In deze theorie wordt godsdienst beschouwd als een
'produkt' dat op een religieuze markt door bepaalde groepen wordt geproduceerd (de religieuze groeperingen) en door anderen geconsumeerd (de individuele gelovigen). De consumenten wegen de kosten (zoals kleding- en voedselvoorschriften en morele leefregels) en baten (zoals het bereiken van een leven
na de dood, vrede op aarde en geluk) van bepaalde geloofsovertuigingen en
kerkgenootschappen tegen elkaar af en proberen hun netto-opbrengst te
maximaliseren. Op meer pluralistische religieuze markten bestaat een grotere
variëteit aan religieuze produkten, houdt de producent meer rekening met de
wensen van de consument, springt de religieuze organisatie doelmatiger om
met hulpmiddelen en wordt de religieuze organisatie sterker tot innovatie
geprikkeld.
Een competitieve en pluralistische 'religieuze economie' leidt volgens deze
theorie tot een hoge religieuze participatie. Religieuze monopolies die door de
staat ondersteund worden, leveren daarentegen een ineffectieve geestelijkheid
en apathische populatie op (Finke & Stark, 1988; Stark & Iannaccone, 1994).
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Onderzoek zou laten zien dat dorpen en steden met een diversiteit aan religieuze groeperingen gekenmerkt worden door een hoge religieuze betrokkenheid
(Stark, Finke & Iannaccone, 1995: 433-434; Stark & Iannaccone, 1994: 240).
De religieuze markttheorie zou eveneens de uitzonderingspositie van de
Verenigde Staten verklaren, aangezien dit land gekenmerkt wordt door een
enorme verscheidenheid aan sekten en denominaties. Uit internationaal
vergelijkend onderzoek komt naar voren dat in religieus pluralistische landen,
zoals de Verenigde Staten en Canada, meer mensen naar de kerk gaan dan in
niet-pluralistische landen zoals Noorwegen en Denemarken (Iannaccone, 1991:
158-173, 1995: 78).
De religieuze markttheorie gaat in tegen de secularisatietheorie, omdat het
voorspelt dat religie nog steeds een vitale rol kan spelen in pluralistische
omstandigheden, terwijl bijvoorbeeld Berger veronderstelde dat pluralisme tot
een afname van de geloofwaardigheid van religieuze tradities zou leiden
(Schepens, 1994: 198; Stark, Finke & Iannaccone, 1995: 431). De secularisatietheorie zou zelfs verworpen moeten worden en de afgenomen invloed van
religie in Europa - die dus wel erkend wordt - zou slechts een tijdelijk proces
van religieuze verandering betreffen. Het duurt volgens Stark en Iannaccone
een bepaalde periode voordat de, voorheen sterk gereguleerde, religieuze
markten in Europa weer een pluralistisch karakter krijgen, waarna de religieuze betrokkenheid weer zal toenemen: "Considerable desacralization will tend
to occur before there is sufficiënt pluralism to greatly increase religious
participation." (1994: 234-235).
Inmiddels is er een grote hoeveelheid literatuur naar en onderzoek over de
religieuze markttheorie verschenen. Auteurs die deze theorie onderschrijven
schromen niet om ferme uitspraken te doen over de in hun ogen 'verderfelijke'
secularisatietheorie. Zo beschouwen Stark en Iannaccone de secularisatietheorie als een geloof, een geloof dat: "... despite a mountain of evidence to the
contrary, sustains the conviction of many social scientists that religious
institutions must soon decay [...]." (1996: 270).
Maar langzamerhand ontstaat er ook onvrede over de assumpties, redenaties
en onderzoeksstrategieën die binnen het religieuze markt 'paradigma' gehanteerd worden. Op theoretisch niveau wordt de assumptie bekritiseerd dat
mensen kosten en baten tegen elkaar afwegen om hun opbrengst te maximaliseren. Deze assumptie voorspelt namelijk niet welke keuzen individuen maken.
Hiervoor is kennis nodig over de inhoud van de individuele voorkeuren, en de
sociale en culturele context waarbinnen deze keuzen worden gemaakt (Chaves,
1995; Ellison, 1995; Lechner, 1996a). Door ervan uit te gaan dat de pluralistische religieuze markt de 'natuurlijke' situatie betreft, worden (historische)
verschillen tussen markten en hun afhankelijkheid van culturele regels veronachtzaamd (Robertson, 1992). Ook zouden verdedigers van de religieuze
markttheorie te gemakkelijk van analyse-niveau (micro, meso en macro)
wisselen, zonder dit adequaat te onderbouwen (Chaves, 1995). Tot slot
beschouwen sommigen de stelling dat religie een produkt is dat onafhankelijk
van opvoeding en traditie op een religieuze markt wordt uitgekozen, eerder als
13
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een ondersteuning dan als een verwerping van de seculariseringsthese (Bruce,
1993, 1995; Demerath, 1995).
Ook op empirisch niveau schort er het een en ander aan de religieuze
markttheorie. Pas wanneer de verklaringskracht van deze theorie wordt
vergeleken met die van andere theorieën kan men uitspraken doen over de
relevantie ervan ter verklaring van religieuze verschijnselen (Chaves, 1995).
Daarnaast gaat de religieuze markttheorie niet voor alle landen op. Zo kennen
diverse landen waar de katholieke kerk een monopoliepositie inneemt een hoge
religieuze betrokkenheid (Bruce, 1993). Hetzelfde geldt voor Nederland, het
seculariseringsproces heeft hier duidelijk plaatsgevonden terwijl de regulatie
van de markt door de staat nauwelijks is veranderd en het religieus pluralisme
is toegenomen (Lechner, 1996a).
Indien men op basis van de uitzonderingspositie van de Verenigde Staten de
secularisatietheorie verwerpt, ontstaat de onbevredigende situatie dat heel
Europa als uitzondering wordt gezien (Demerath, 1995). Het is overigens de
vraag in hoeverre de Verenigde Staten gekenmerkt worden door een unieke
mate van religieus pluralisme. Eigenlijk moet dit land - gezien de geografische
omvang - met geheel Europa vergeleken worden (Bruce, 1992). Daarbij valt
de religieuze diversiteit van de Verenigde Staten in de praktijk tegen, aangezien de helft van de afzonderlijke staten door één denominatie wordt gedomineerd. Ook zijn veel kerken etnische kerken, waardoor de keuzemogelijkheden
op de religieuze markt worden beperkt (Bruce, 1995, 1996: 134-135).
14

Relatie staat-kerk
Chaves en Cann (1992) bekritiseren het landvergelijkende onderzoek van
Iannaccone om twee redenen. Het effect van de religieuze marktstructuur op
religieuze betrokkenheid is niet zozeer afhankelijk van religieus pluralisme
maar van de mate waarin religie door de staat wordt gereguleerd. Daarnaast
verklaart religieus pluralisme niet de religieuze vitaliteit in katholieke landen,
hetgeen door Iannaccone (1991: 157, 170) ook wordt erkend.
Iannaccone gaat ervan uit dat landen met staatskerken, of met door de
overheid gesubsidieerde kerken, een lagere religieuze betrokkenheid kennen
dan landen met een ongereguleerde pluralistische religieuze markt. In zijn
analyses benadrukt hij echter de mate van religieus pluralisme. Ook al is het
zo dat een ongereguleerde markt tot pluralisme kan leiden, beide aspecten van
de religieuze marktstructuur moeten worden gescheiden. Volgens de ene
redenering leidt de afwezigheid van staatsregulatie tot een pluralistische
religieuze markt, waardoor de onderlinge competitie en de religieuze betrokkenheid gestimuleerd wordt." Volgens de andere redenering voorkomt de
afwezigheid van staatsregulatie dat religie bij politieke en sociale conflicten
met slechts één partij geïdentificeerd wordt, waardoor secularisering een vorm
van verzet wordt tegen de staat of bepaalde elites (Chaves & Cann, 1992: 273277).
In landen als Italië, Spanje en Ierland domineert de katholieke kerk en is er
nauwelijks sprake van religieus pluralisme. Toch gaat een hoog percentage van
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de bevolking hier regelmatig naar de kerk. Tussen katholieke landen bestaat
variatie in de mate waarin de staat de religieuze markt reguleert. A l s hier
rekening mee wordt gehouden, worden verschillen in kerkgang voor katholieke en protestantse landen wel verklaard (zie Chaves & Cann, 1992: 278-285).
Daarnaast blijkt er een substantieel effect te bestaan van het percentage
katholieken in een land, onafhankelijk van de mate van staatsregulatie. Hieruit
volgt dat er naast de religieuze markttheorie ruimte bestaat voor andere
verklaringsfactoren (ibid.: 288). Enerzijds past het onderzoek van Chaves en
Cann binnen de religieuze markttheorie, al hanteren ze dus een andere indicator voor de religieuze marktstructuur dan religieus pluralisme. Anderzijds
wijzen ze op het belang van andere politieke, historische en culturele factoren.
Verrassend genoeg zien verdedigers van de religieuze markttheorie het
onderzoek van Chaves en Cann louter als een bevestiging van hun eigen
standpunt (Stark & Iannaccone, 1994: 240; Warner, 1993: 1057).
Verhouding
katholieken-protestanten
Uit het onderzoek van Chaves en Cann (1992) bleek dat de religieuze betrokkenheid in katholieke landen hoger is dan in protestantse landen. De verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat het proces van individualisering eerder
zou zijn aangevangen in de protestantse dan in de katholieke wereld. Door het
proces van individualisering is het al dan niet religieus betrokken zijn een
autonome keuze geworden. Religieuze betrokkenheid is niet meer een vanzelfsprekend onderdeel van de persoonlijke identiteit (Jagodzinski & Dobbelaere,
1995).
In het vorige hoofdstuk werd al vermeld dat Weber en Berger de grondleggers zijn van de idee dat het protestantisme heeft bijgedragen aan het proces
van secularisering. Het protestantisme stimuleerde het ontstaan van de moderne kapitalistische samenleving en schafte intermediërende kanalen tussen God
en de mens af, waardoor de laatste op zichzelf werd teruggeworpen. Vanwege
hun verschillende voorstelling van de relatie tussen God en de wereld zouden
protestanten rationalistischer, individualistischer en autonomer zijn dan
katholieken. Volgens het katholicisme is God alom aanwezig in de wereld;
gebeurtenissen in de wereld worden geleid door God en zijn aanwezigheid
wordt met behulp van sacramenten zichtbaar gemaakt. Het protestantisme
geeft een dialectische voorstelling van God: "De mens en alles wat er op deze
wereld is en gebeurt zijn totaal verschillend van God." (Halman, 1991b: 214).
Elk individu is persoonlijk verantwoording schuldig aan God en kan niet via
de kerk genade verkrijgen. Voor katholieken vormen de kerk en haar leiders
de schakel tussen God en de wereld, door de kerk voorgeschreven gedragsregels moeten nagevolgd worden. De katholieke kerk legt in sterkere mate een
collectieve identiteit op aan haar gelovigen dan de diverse protestantse kerkgenootschappen (Halman, 1991b; Jagodzinski & Dobbelaere, 1995).
Ondanks dat de 'Weber-these' op individueel niveau weinig ondersteuning
krijgt , komt uit onderzoek wel naar voren dat de religieuze betrokkenheid in
katholieke landen hoger is dan in protestantse landen. Landen met een ge16
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mengde religieuze bevolking nemen een tussenpositie in (Dobbelaere, 1995;
Giorgi, 1992). Het dominante geloof in een land heeft klaarblijkelijk invloed
op elke inwoner, ongeacht zijn of haar eigen religieuze overtuiging. Het
dominante geloof van een land zal daarom als een indirecte indicator voor het
proces van individualisering in deze studie worden opgenomen.
Nationale cultuur
Internationale verschillen in religieuze betrokkenheid kunnen ook op een meer
directe wijze aan culturele onderscheiden gerelateerd worden. Volgens Hofstede (1991) zijn er vier fundamentele culturele dimensies waarop landen verschillen: machtafstand, onzekerheidsvermijding, individualisme-collectivisme
en masculiniteit-femininiteit. Alle vier de dimensies kunnen in verband
gebracht worden met landverschillen in religieuze betrokkenheid. Het blijft
wel steeds de vraag in hoeverre de gepostuleerde verbanden een causale
interpretatie verdragen. Misschien lopen de verbanden tussen deze culturele
dimensies en religieuze betrokkenheid precies andersom en heeft religie
bijvoorbeeld bijgedragen aan het ontstaan van een individualistische of masculiene cultuur.
De eerste dimensie, machtafstand, geeft aan hoe samenlevingen met het
gegeven omgaan dat er een ongelijke verdeling bestaat tussen mensen, bijvoorbeeld qua fysieke en psychische capaciteiten, macht, rijkdom en status (Hofstede, 1991: 23-24). Het staat voor "... the extent to which the less powerful
members of institutions and organizatlons wlthin a country expect and accept
that power is distributed unequally. 'Institutions' are the basic elements of
society like the family, school, and the community; 'organizations' are the
places where people work." (ibid.: 28, cursivering in origineel).
In landen met weinig machtafstand heerst de norm dat ongelijkheid geminimaliseerd moet worden, dat iedereen gelijke rechten moet hebben, dat ouders
en kinderen elkaar als gelijken behandelen, dat leidinggevenden op het werk
met ondergeschikten overleggen en dat macht gebaseerd is op expertise.
Daarentegen is de norm in landen met veel machtafstand dat ongelijkheid
geformaliseerd wordt, dat sommigen meer privileges hebben dan anderen, dat
ouders hun kinderen gehoorzaamheid leren, dat ondergeschikten van leidinggevenden verwachten te horen welke taken uit te voeren en dat macht gebaseerd
is op familie, vrienden of charisma (Hofstede, 1984: 94, 1991: 37-43).
Machtafstand hangt negatief samen met het individualiseringsproces (Hofstede,
1984: 213). Daarom wordt verondersteld dat deze culturele dimensie ook
negatief samenhangt met andere deelprocessen van modernisering (zoals
democratisering). Omdat modernisering tot secularisering zou hebben geleid,
wordt verwacht dat een grotere machtafstand samengaat met een lagere
religieuze betrokkenheid.
Onzekerheidsvermijding verwijst naar de mate waarin mensen in samenlevingen met onzekerheid kunnen omgaan: "... the extent to which the members
of a culture feel threatened by uncertain or unknown situations. This feeling
is, among other things, expressed through nervous stress and in a need for
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predictability: a need for written and unwritten rules." (Hofstede, 1991: 113,
cursivering in origineel). Hoe meer een cultuur onzekerheid accepteert als
inherent aan het bestaan, des te meer zij open staat voor relativisme en
empiricisme. In culturen waar men onzekerheid als een bedreiging beschouwt,
legt men de nadruk op wet en gezag en zoekt men naar ultieme en absolute
waarheden (Hofstede, 1984: 140). Onzekerheid leidt tot ongerustheid, religie
is één van de manieren waarop samenlevingen deze ongerustheid kunnen
verlichten. Daarom kan verwacht worden dat de religieuze betrokkenheid
hoger is naarmate mensen in een land moeilijker met onzekerheid kunnen
omgaan.
De derde culturele dimensie waarop samenlevingen verschillen, individualisme-collectivisme, heeft betrekking op de relatie tussen het individu en het
collectief: "Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are loose: everyone is expected to look after himself or herself and his or
her immediate family. Collectivism as its opposite pertains to societies in which
people from birth onwards are integrated into strong, cohesive ingroups, which
throughout people's lifetime continue to protect them in exchange for unquestioning loyalty." (Hofstede, 1991: 51, cursivering in origineel).
In landen met een individualistische cultuur staan de ontwikkeling, identiteit
en zelfstandigheid van het individu centraal; in landen met een collectivistische
cultuur is men georiënteerd op de gemeenschap als geheel en is de identiteit
van het individu geworteld in het sociale systeem (Hofstede, 1984: 171-172).
Verwacht wordt dat landen met een meer individualistische cultuur een lager
niveau van religieuze betrokkenheid te zien geven (vergelijk §3.3.2).
De dimensie masculiniteit-femininiteit, tot slot, is gerelateerd aan de mate
waarin bepaalde gedragingen als typisch mannelijk of vrouwelijk worden
beschouwd en de mate waarin er duidelijk gedefinieerde rolpatronen aanwezig
zijn: "... masculinity pertains to societies in which social gender roles are
clearly distinct (i.e., men are supposed to be assertive, tough, and focused on
material success whereas women are supposed to be more modest, tender, and
concerned with the quality of life); femininity pertains to societies in which
social gender roles overlap (i.e., both men and women are supposed to be
modest, tender, and concerned with the quality of life)." (Hofstede, 1991: 8283, cursivering in origineel).
In landen met een masculiene cultuur zijn besluitvaardigheid, presteren,
economische groei en materieel succes belangrijk en streeft men vooral naar
een samenleving waarin prestatie en competitie centraal staan. In landen met
een feminiene cultuur ligt de nadruk op intuïtie, kwaliteit van leven, zorg voor
anderen en relaties met anderen en streeft men vooral naar een welvaartssamenleving. Masculiniteit-femininiteit is eveneens verbonden met waarden op
het gebied van de man-vrouw relatie, partnerkeuze, gezinssamenstelling en
seksualiteit (Hofstede, 1984: 205, 1991: 96-103, 1996).
17
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Volgens een traditionele interpretatie van het christendom neemt de vrouw
een ondergeschikte rol in binnen de godsdienst en de samenleving. Hofstede
herleidt dit tot het eerste boek van de Bijbel (Genesis), waar Eva wordt
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geschapen uit een rib van Adam: "This text gives clear priority to the male
partner and defines the woman as 'a help meet' (that is, appropriate) for him;
it justifies a society in which there is male dominance." (1991: 101). De
joods-christelijke erfenis floreert volgens Hofstede beter in landen met een
masculiene dan met een feminiene cultuur. Zo wordt God in masculiene
samenlevingen belangrijker gevonden in het dagelijks leven dan in feminiene
samenlevingen (ibid.: 102). Hofstede verklaart dit aan de hand van het
mannelijk godsbeeld (onze 'Vader'). Dit godsbeeld spreekt de bevolking van
een masculiene cultuur, inclusief de vrouwen die met masculiene waarden zijn
opgegroeid, meer aan dan de bevolking van een feminiene cultuur (Hofstede,
1996). In katholieke landen is de cultuur masculiener dan in protestantse
landen. In katholieke landen wordt bijvoorbeeld sterker vastgehouden aan voor
mannen gereserveerde privileges (zoals het priesterschap) dan in protestantse
kerken (ibid.). O m de hiervoor genoemde redenen wordt verwacht dat de
religieuze betrokkenheid hoger zal zijn in een meer masculiene cultuur.
Evaluatie
In deze paragraaf zijn diverse verklaringen van internationale verschillen in
religieuze betrokkenheid aan bod gekomen. Omdat de landen uit deze studie
een relatief hoog niveau van economische ontwikkeling kennen, is de verklaringskracht van economische modernisering beperkt. Wellicht vormen de duur
van het moderniseringsproces en de ontwikkeling van de welvaartsstaat een
zinvol alternatief. Met name de ontwikkeling van de welvaartsstaat lijkt een
relevant kenmerk, omdat Westerse landen in dit opzicht meer van elkaar
verschillen. Daarnaast hebben kerken door de ontwikkeling van de welvaartsstaat invloed verloren op andere sectoren van de samenleving. Daarom vormt
dit landkenmerk een betere operationalisering van het proces van functionele
differentiëring - een centraal begrip in de secularisatietheorie - dan economische modernisering.
De religieuze markttheorie biedt een alternatieve verklaring van landverschillen in religieuze betrokkenheid (uiteengelegd in religieus pluralisme, de
relatie staat-kerk en het dominante geloof van een land). Ondanks het feit dat
er veel kritiek op deze theorie bestaat, is ze de moeite waard om te onderzoeken omdat hierin - in tegenstelling tot de secularisatietheorie - de nadruk wordt
gelegd op het religieuze aanbod in plaats van op de religieuze vraag. Tot slot
wordt in deze studie rekening gehouden met een aantal culturele landverschillen. De door Hofstede onderscheiden nationale culturele dimensies staan
hierbij centraal.

3.3 Micro-onderzoek naar religieuze betrokkenheid
In survey-onderzoek naar individuele determinanten van religieuze betrokkenheid wordt meestal slechts één van de religieuze dimensies van Glock opgenomen, in het bijzonder de rituele dimensie (en dan weer vooral kerklidmaat-

70

schap of kerkgang). Het in deze paragraaf aangehaalde onderzoek heeft dan
ook voornamelijk betrekking op deze rituele dimensie. We delen de in de
onderzoeksliteratuur genoemde factoren die van invloed zijn op religieuze
betrokkenheid in twee groepen in: verklaringen die zich richten op de vraag
wie precies degenen zijn die nog steeds religieus betrokken zijn (§3.3.1); en
verklaringen die zich vooral richten op het waarom van deze betrokkenheid
(§3.3.2).
Omdat er weinig landvergelijkend onderzoek naar individuele
determinanten van religieuze betrokkenheid bestaat, wordt in het meeste
onderzoek impliciet de assumptie gehanteerd dat de uitkomsten generaliseerbaar zijn naar alle moderne Westerse landen.
19

3.3.1 Individuele verklaringsfactoren van religieuze betrokkenheid
In bijna ieder onderzoek naar religieuze betrokkenheid wordt standaard de
invloed van een aantal individuele achtergrondkenmerken - zoals sekse,
leeftijd, urbanisatie en opleiding - geanalyseerd (Feiling, Peters & Schreuder,
1986; Hoge & Roozen, 1979b; Lazerwitz, 1961; Lenski, 1953; Luckmann,
1967). Volgens de moderniseringstheorie is traditionele religiositeit nog vooral
te vinden bij hen die het minst deelnemen aan de moderne samenleving en
hiervan het verst verwijderd zijn, zoals vrouwen, ouderen, plattelanders en
laag opgeleiden (Feiling, Peters & Schreuder, 1986: 78).
Voor een viertal achtergrondkenmerken - sekse, leeftijd, sociaal-economische status en opleiding - lichten we de veronderstelde invloed op de mate van
religieuze betrokkenheid nader toe. Hierdoor zal duidelijk moeten worden
waarom in empirisch onderzoek naar de relatie tussen modernisering en
secularisering gebruik wordt gemaakt van individuele kenmerken.
Sekse
Voor de meeste aspecten van religieuze betrokkenheid wordt consistent een
effect van sekse gevonden, in de zin dat vrouwen religieuzer en kerkelijker
zijn dan mannen (Benson, Donahue & Erickson, 1989; Hoge & Roozen,
1979b; Lenski, 1953; Ulbrich & Wallace, 1984; De Vaus & McAllister,
1987). Over de redenen van dit verschil zijn de meningen verdeeld. Volgens
de 'work-force theory' is het niet deelnemen aan de arbeidsmarkt verbonden
met een hogere kerkgang (Hoge & Roozen, 1979b; De Vaus, 1984). Werkenden hebben minder tijd om bij de kerk betrokken te raken en doen op het werk
reeds voldoende sociale contacten op (De Vaus, 1984). Omdat mannen zich
buitenshuis in een concurrerende omgeving bevinden, zouden ze een persoonlijkheidstype ontwikkelen dat geen behoefte heeft aan religieuze waarden en
normen (Lenski, 1953: 535-536). Voor de persoonlijke identiteitsvorming is
arbeid belangrijker geworden dan religie: "... work force participation can
provide alternative sources of identity, interests, values, legitimations, and
commitments so that religion simply becomes less important." (De Vaus &
McAllister, 1987: 473).
Omdat mannen vooral buitenshuis werken, vaker dan vrouwen, bezoeken ze
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volgens de 'work-force theory' dus minder frequent de kerk. Vrouwen zijn
volgens deze theorie niet van nature religieuzer dan mannen. Het verschil
tussen mannen en vrouwen zou moeten afnemen indien gecontroleerd wordt
voor arbeidsmarktparticipatie, ofwel: werkende mannen en vrouwen gaan in
gelijke mate naar de kerk (hetzelfde geldt voor niet-werkende mannen en
vrouwen). In Amerikaans onderzoek vindt deze verwachting weinig ondersteuning (Hoge & Roozen, 1979b: 44). Vrouwen gaan in dit land regelmatiger
naar de kerk dan mannen, of ze nu full-time, part-time of niet-werken (Lazerwitz, 1961: 303; De Vaus, 1984: 251). Deze theorie gaat wel op in Australië:
werkende vrouwen zijn minder religieus dan niet-werkende vrouwen, en het
verschil tussen mannen en vrouwen neemt af indien gecontroleerd wordt voor
full-time werken (in deeltijd werken maakt weinig verschil). Een mogelijke
verklaring voor het verschil tussen beide landen is dat religie in de Verenigde
Staten een onderdeel is van de dominante cultuur, waardoor religieuze personen op het werk minder druk voelen zich aan niet-religieuze collega's aan te
passen (De Vaus & McAllister, 1987).
Een andere verklaring voor de hoge religieuze betrokkenheid van vrouwen,
de 'child-rearing theory', legt de nadruk op hun zorg voor het opvoeden van
kinderen (Hoge & Roozen, 1979b). Doordat kerken zich bewegen op het
gebied van de religieuze opvoeding - denk aan de zondagsschool - komen
moeders meer in contact met religie in het algemeen en de kerk in het bijzonder dan vaders (Nash & Berger, 1962; De Vaus & McAllister, 1987). Er
bestaat een sterke band tussen godsdienst en het gezin en het zijn met name
vrouwen die op het gezin georiënteerd zijn (De Vaus, 1982).
Wereldwijd geldt dat vrouwen religie belangrijker vinden voor het opvoeden van kinderen dan mannen. Het belang dat hieraan gehecht wordt neemt
eveneens toe met het aantal kinderen dat men heeft (Becker & Verweij, 1998).
Maar verklaart het hebben van kinderen de verschillen in religieuze betrokkenheid tussen mannen en vrouwen? Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vrouwen met kinderen vaker naar de kerk gaan dan vrouwen zonder kinderen,
maar dit verband gaat evenzeer op voor mannen (Hoge & Roozen, 1979b; De
Vaus, 1982). Ook het aantal kinderen is van invloed op de kerkgang (hoe
meer kinderen, des te frequenter), maar ook dat geldt eveneens voor mannen
(De Vaus, 1982). Ook uit het Australische onderzoek van De Vaus en M c A l lister (1987: 477) komt naar voren dat het al dan niet hebben van kinderen
(uitwonend of thuiswonend) geen verklaring vormt voor de religieuze verschillen tussen mannen en vrouwen. Het krijgen van kinderen verhoogt dus de
kerkelijke participatie (vergelijk Hoge & Carroll, 1978; Schepens, 1991: 57),
maar lijkt geen verklaring te vormen voor de hogere religieuze betrokkenheid
van vrouwen.
20

21

Leeftijd
De meeste studies laten een effect van leeftijd zien in de zin dat jongeren
minder kerks en onkerkelijker zijn dan ouderen (Becker & Vink, 1994: 40;
Ter Bogt & V a n Praag, 1992: 156-157; Halman, 1991a: 305; Jongsma-Tiele-
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man, 1991: 49-51). Het is echter de vraag in hoeverre er sprake is van een
leeftijd-, periode- of cohort-effect (Hoge & Roozen, 1979b). Een leeftijd-effect
houdt in dat het ouder worden vanwege bepaalde psychische of sociale
ervaringen gepaard gaat met een verhoogde religieuze betrokkenheid. Periodeeffecten verwijzen naar omstandigheden en gebeurtenissen in een bepaald
tijdvak die invloed uitoefenen op de religieuze betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen. Een cohort- c.q. generatie-effect betekent dat bepaalde historische
omstandigheden de religieuze betrokkenheid van specifieke leeftijdsgroepen
beïnvloeden (ofwel een periode-effect voor een bepaalde leeftijdscategorie).
Verondersteld wordt dat het in een bepaalde periode opgroeien een blijvende
invloed heeft op waarden en gedragspatronen gedurende de rest van de
individuele levensloop (Van den Broek, 1996: 115-131).
Secularisering kan door alle drie de processen tot stand komen, maar
volgens de secularisatietheorie zijn hiervoor periode- en/of cohort-effecten
verantwoordelijk (Chaves, 1989; Sasaki & Suzuki, 1987). Processen als
modernisering en individualisering zijn voorbeelden van mogelijke periodeeffecten. Dezelfde processen kunnen zich als cohort-effecten voordoen wanneer deze vooral van invloed zijn op waarden en gedragingen van bepaalde
geboortejaargangen. Degenen die in Nederland in of vóór de jaren vijftig
geboren zijn, zijn religieus betrokkener dan degenen die in de jaren zestig en
zeventig zijn opgegroeid. Het proces van secularisering zal toenemen naarmate
oudere generaties uitsterven en vervangen worden door jongere generaties
(Nauta, 1995: 139-141; Need & De Graaf, 1996; Peters, 1993: 18-19).
Om de drie effecten te scheiden, zijn gegevens voor meerdere tijdstippen
nodig (Van den Broek, 1996: 118-125; Chaves, 1989). Amerikaans en
Europees onderzoek naar kerkgang wijst uit dat er inderdaad sprake is van
cohort- en/of periode-effecten (Chaves, 1989; Te Grotenhuis, De Graaf &
Peters, 1997; Hoge & Roozen, 1979b; Wingrove & Alston, 1974), al betwisten sommigen deze conclusie voor de Verenigde Staten (Firebaugh & Harley,
1991; Hout & Greeley, 1987). Ook in Nederland lijkt het seculariseringsproces duidelijk het gevolg te zijn van periode- en cohort-effecten (Becker &
Vink, 1994: 52-58; Van den Broek, 1994a; Sasaki & Suzuki, 1987). Peters
brengt dit in verband met de culturele revolutie van de jaren zestig en zeventig
(1993: 20).
Sociaal-economische status
Vanuit de deprivatietheorie (waarover meer in de volgende paragraaf) wordt
verwacht dat personen met een lage sociaal-economische status kerkelijker zijn
dan personen met een hoge sociaal-economische status (Gaede, 1977). In
economisch of sociaal opzicht gedepriveerde personen zouden zich ter compensatie van hun achtergestelde maatschappelijke positie tot de kerk wenden.
In empirisch onderzoek blijkt er echter geen, of zelfs een (zwak) positief
verband te bestaan tussen kerkelijkheid en sociaal-economische status: mensen
uit de middenklasse gaan vaker naar de kerk dan mensen uit de lagere sociaaleconomische klasse (Alston & Mclntosh, 1979; Hoge & Carroll, 1978; Hoge
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& Roozen, 1979b; Lazerwitz, 1961; Mueller & Johnson, 1975; Roof & Hoge,
1980).
Een mogelijke verklaring voor dit omgekeerde verband is de hypothese van
Lenski (1953: 540) dat personen uit de middenklasse sterker geïntegreerd zijn
in de gemeenschap en daarom in het algemeen vaker lid zijn van allerlei,
religieuze en seculiere, vrijwilligersorganisaties. Onderzoek naar deze hypothese levert geen eenduidig beeld op. Soms leidt controle voor lidmaatschap
van andere organisaties inderdaad tot een afname van het verband tussen
sociaal-economische klasse en kerkgang, soms verandert er weinig (Goode,
1966; Lazerwitz, 1961; Mueller & Johnson, 1975: 787). De statusgroep
theorie geeft een andere, maar verwante, verklaring: iedereen w i l in zijn status
bevestigd worden en kerken bekrachtigen vooral de waarden van de hoge- en
middenklasse. Onderzoek naar de motivatie voor kerkbezoek (zoals het willen
ontmoeten van personen uit de eigen klasse) levert niet veel steun op voor
deze theorie (Hoge & Roozen, 1979b).
Opleiding
In de meeste Westerse landen is opleiding negatief gerelateerd aan diverse
religieuze opvattingen en gedragingen (Halman, 1991a: 303-305; Johnson,
1997). Dit negatieve verband kan verklaard worden vanuit de deprivatietheorie. Andere verklaringen benadrukken de inhoud van het onderwijs. Hoog
opgeleiden zouden een lage religieuze betrokkenheid ten toon spreiden omdat
ze vanwege hun opleiding rationeel leren denken. Een hoge opleiding verruimt
het blikveld en vergroot de kennis over andere gewoonten, waarden en
normen, waardoor het geloof gerelativeerd wordt. Hoog opgeleiden worden
daarnaast geconfronteerd met een wetenschappelijk wereldbeeld. Dit wereldbeeld staat in contrast met het religieuze wereldbeeld; om dit individuele
cognitieve conflict op te lossen hebben hoog opgeleiden een grotere kans de
kerk te verlaten (Gadourek, 1989).
Evaluatie
De hiervoor besproken achtergrondkenmerken worden opgenomen in onderzoek naar determinanten van religieuze betrokkenheid omdat deze zijn afgeleid
van het veronderstelde verband tussen modernisering en secularisering.
Vrouwen zijn religieuzer dan mannen omdat ze minder vaak buitenshuis
werken en meer zorg voor de opvoeding van de kinderen dragen dan mannen.
Doordat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen toeneemt, zal het verschil
tussen beide seksen moeten verdwijnen. Ouderen zijn religieuzer dan jongeren
omdat ze in een tijd zijn opgegroeid waarin religie nog een belangrijke rol
speelde in de samenleving. Hoe lager de sociaal-economische status en
opleiding, des te hoger de religieuze betrokkenheid. Omdat modernisering
gepaard gaat met een verbetering van de sociaal-economische omstandigheden
en een stijging van het gemiddeld opleidingsniveau, neemt de religieuze
betrokkenheid door de tijd heen af.
De totale verklaringskracht van dit soort achtergrondkenmerken is echter
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beperkt, in Nederland verklaren achtergrondkenmerken maar tussen de zeven
en vijftien procent van de variantie in religieuze betrokkenheid (Feiling, Peters
& Schreuder, 1986: 93; Verweij & Halman, 1994). Mogelijkerwijs verloopt
het verschil tussen 'traditionele' en 'moderne' personen niet meer langs
sociaal-demografische scheidslijnen. De kleiner geworden tegenstelling tussen
stad en platteland kan hierbij als voorbeeld dienen. Het platteland is in toenemende mate verstedelijkt en via communicatiemiddelen dringt de moderne
leef- en denkwijze elk huishouden binnen (Peters, 1967; S C P , 1996: 390-407).
Ook het aantal forenzen nam toe, waardoor dorpen steeds heterogener zijn
geworden qua bevolkingssamenstelling (Gadourek, 1989).
In deze studie wordt verwacht dat sociaal-demografische kenmerken slechts
in bescheiden mate bijdragen aan de verklaring van internationale verschillen
in religieuze betrokkenheid. Om de verklaringskracht van andere factoren te
vergelijken met deze standaard achtergrondkenmerken, worden ze desondanks
toch in de analyses betrokken.
3.3.2 Micro-theorieën ter verklaring van religieuze betrokkenheid
De in de vorige paragraaf besproken individuele kenmerken worden gebruikt
om na te gaan welke personen al dan niet religieus betrokken zijn. Er zijn
eveneens een aantal micro-theorieën in omloop die meer aandacht besteden aan
het waarom van deze religieuze betrokkenheid. De volgende hiervan komen in
deze paragraaf aan bod: de 'deprivation theory', de 'doctrinal belief theory',
de 'social learning theory', de 'value structure theory' en de 'localism theory'.
'Deprivation theory'
Deze theorie vormt de klassieke verklaring van religieuze betrokkenheid. Ter
compensatie voor hun relatieve achterstand zouden gedepriveerde personen
zich tot de kerk wenden (Roof & Hoge, 1980). Door verschillende ontwikkelingen, zoals het toegenomen onderwijsniveau en aanbod van medische
voorzieningen, is het aantal gedepriveerde - en dus religieus betrokken personen afgenomen. A a n de deprivatietheorie ligt een negatief religiebeeld ten
grondslag: religie als verhullende schijnwerkelijkheid of als uiting van onderontwikkeling.
Volgens Glock en Stark verwijst deprivatie naar: "... any and all of the
ways that an individual or group may be, or feel disadvantaged in comparison
either to other individuals or groups or to an internalized set of standards."
(1970: 246). Deprivatie kan zich dus op objectieve of subjectieve wijze (is of
voelt men zich gedepriveerd) en relatieve of absolute wijze (in vergelijking
met andere personen of met aan zichzelf opgelegde criteria) voordoen. Glock
en Stark (ibid.: 246-248) onderscheiden vijf vormen van deprivatie. Mensen
kunnen in economisch of sociaal opzicht gedepriveerd zijn, waarbij sociale
deprivatie verwijst naar ongelijke verdelingen in prestige, macht en status.
Ook kunnen mensen in fysiek of mentaal opzicht van elkaar afwijken (organische deprivatie). Tot slot onderscheiden Glock en Stark een ethische (conflic22

75

ten tussen de waarden van het individu en de samenleving) en psychische (niet
beschikken over een betekenisvol waardensysteem om het bestaan te interpreteren) vorm van deprivatie.
Onderzoek naar de deprivatietheorie richt zich vooral op de relatie tussen
sociaal-economische status en kerkelijke betrokkenheid (Hoge & Roozen,
1979b), ofwel op objectieve en relatieve economische en sociale deprivatie.
Zoals reeds bleek uit de bespreking van de relatie tussen sociaal-economische
status en religieuze betrokkenheid wordt in onderzoek weinig steun voor de
deprivatietheorie gevonden. Een beperking van dit onderzoek is dat alleen naar
objectieve indicatoren voor deprivatie wordt gekeken (ibid: 52). Maar ook
onderzoek naar subjectieve deprivatie weerlegt de deprivatietheorie: er is geen,
of juist een positief, verband tussen kerkelijke betrokkenheid en de tevredenheid met het (gezins)leven, geluk en het ervaren van anomie (Alston &
Mclntosh, 1979; Ellison, Gay & Glass, 1989; Gee & Veevers, 1990; Hadaway, 1978; Hansen, 1992; Hoge & Carroll, 1978; Hunt & King, 1978; Reed,
1991; Roof & Hoge, 1980).
Een variant van de deprivatietheorie (de 'family surrogate theory') stelt dat
personen zonder gezin, of gezinnen zonder kinderen, ter compensatie de kerk
bezoeken. Maar ook deze theorie vindt nauwelijks ondersteuning in empirisch
onderzoek (Hoge & Carroll, 1978; Hoge & Roozen, 1979b; Roof & Hoge,
1980). Dit onderzoek vindt echter voornamelijk plaats bij mensen die al lid
zijn van een kerk, in vergelijking met onkerkelijken zou deze these wel
enigszins opgaan (Christiano, 1986).
23

'Doctrinal belief theory'
In onderzoek vindt men een sterk positief verband tussen orthodoxe theologische geloofsopvattingen en kerkelijke betrokkenheid. Een persoon met orthodoxe geloofsopvattingen gaat naar de kerk om in zijn of haar opvattingen
bevestigd te worden, vooral als de kerk als verdediger van de enige waarheid
wordt gezien of als men denkt de kerk nodig te hebben om 'gered' te worden
(Hoge & Carroll, 1978; Hoge & Roozen, 1979b).
E r bestaat geen duidelijkheid over de oorzakelijke richting van het verband.
Leiden religieuze overtuigingen tot religieuze gedragingen om deze overtuigingen te bevestigen, of worden religieuze overtuigingen door religieuze gedragingen verworven? In de onderzoekspraktijk bestaat een voorkeur voor het
poneren van een effect van orthodoxie op kerkgang (Gaede, 1977: 251; Hoge
& Carroll, 1978: 120; Hoge, Johnson & Luidens, 1993: 251-252). De idee
hierachter is dat met modernisering samenhangende ontwikkelingen - als het
proces van rationalisering en de opkomst van de empirische wetenschap - er
voor hebben gezorgd dat het geloof in bovennatuurlijke zaken is afgenomen.
Hierdoor verminderde de relevantie van bevestiging van dit geloof tijdens
kerkdiensten: "... religious participation is primarily an affirmation and
celebration of a faith which is grounded in its beliefs. Rather than viewing
ritual participation as a means of effecting transcendent and/or cognitive states,
Christians more generally see religious participation as a celebration of that
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which they already believe. Thus, as the supernatural becomes naturalized and
Christian beliefs are demythologized, the reasons for celebration become few
and the importance of religious participation is greatly reduced." (Gaede,
1977: 251).
'Social learning theory'
Volgens deze theorie is kerkgang een vorm van gedrag dat binnen specifieke
groepen (zoals kerkgenootschappen of regio's) en gezinnen wordt aangeleerd
(Roof & Hoge, 1980). Voorbeelden van gezinsfactoren die mogelijk een rol
spelen, zijn de kerkgang van de ouders, het al dan niet bezoeken van de
zondagsschool, de visie van de ouders op de kerk en de ruimte die kinderen
krijgen om kritiek te leveren (Van Hemert, 1991: 33; Roof & Hoge, 1980).
Onderzoek onder middelbare scholieren met kerkelijke ouders laat zien dat
gezinsfactoren (kerkgang van de ouders en de mate waarin religieuze socialisatie een rol speelt in het gezinsleven) een grotere invloed op hun kerkgang
hebben dan de kerkelijke betrokkenheid van de vrienden waarmee ze omgaan,
of het kerkgenootschap waartoe ze behoren (Benson, Donahue & Erickson,
1989; Erickson, 1992; Hoge & Petrillo, 1978).
Voor het verklaren van secularisering als een proces van afnemende
religieuze betrokkenheid beschouwen we de 'social learning theory' niet als
erg informatief. A l s bijvoorbeeld een dalende kerkgang verklaard wordt door
een dalende kerkgang van ouders, dan rijst de vraag op waarom de kerkgang
van de ouders is afgenomen. Om dezelfde reden hebben we er moeite mee om
kerklidmaatschap te verklaren aan de hand van het kerklidmaatschap van de
partner (Need & De Graaf, 1996), of om iemands huidige kerkgang te verklaren aan de hand van diens kerkgang in het verleden (Te Grotenhuis, De Graaf
& Peters, 1997).
'Value structure theory'
De 'value structure theory' concentreert zich op de relatie tussen waarden,
attitudes en religieuze betrokkenheid. Religieuze uitingen, zoals kerkgang,
worden gezien als "... symbolic representations of broader sets of values,
commitments and meanings." (Roozen, 1976: 1). De kerkelijke betrokkenheid
neemt af wanneer de door de kerk vertegenwoordigde waarden niet meer
aansluiten bij de in de bevolking levende opvattingen (Hoge & Roozen,
1979b). Dat traditionele gelovigen de neiging vertonen zich aan de traditie vast
te houden komt duidelijk tot uiting in hun opinies, attitudes en waarden. Ze
zijn gezagsgetrouw, politiek, economisch en moreel conservatief, hechten
belang aan het gezin en het huwelijk en staan afwijzend tegen actief ingrijpen
in leven en dood (Becker & Vink, 1994; Feiling, Peters & Schreuder, 1983,
1986; Halman & Petterson, 1996; Hayes, 1995a; Hayes & Hornsby-Smith,
1994; Roof & Hoge, 1980; Spruit, 1991).
Het wekt wellicht bevreemding dat bij de bespreking van de 'privatiseringsthese' (§3.1), waarden en attitudes als gevolg in plaats van als determinant van
religieuze betrokkenheid werden opgevoerd. In principe is er een wederzijdse
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beïnvloeding tussen waarden en religieuze betrokkenheid. De idee is dat specifieke waardenveranderingen hebben bijgedragen aan de afname van de religieuze betrokkenheid. Het al dan niet religieus betrokken zijn kan vervolgens
weer een effect hebben op bepaalde waarden en attitudes. De eerste fase van
dit wederzijdse proces is voor het verklaren van secularisering meer opportuun. Zo laat Wuthnow (1976) zien dat de in de jaren zestig ontstane tegencultuur, waarin met seks en drugs werd geëxperimenteerd en waar veel aandacht
werd besteed aan de ontdekking van het innerlijk, een bron van religieuze
verandering kan zijn. Deze tegencultuur werd niet beïnvloed door religieuze
organisaties. Maar het onderschrijven van waarden uit de tegencultuur had wel
een sterke (negatieve) invloed op de religieuze betrokkenheid.
Volgens de 'value structure theory' hebben waarden dus een effect op
religieuze betrokkenheid. A l s er de laatste decennia belangrijke waardenveranderingen hebben plaatsgevonden - zoals de in Nederland sterk toegenomen
acceptatie van abortus (Spruit, 1991: 168) - en als de kerken zich hier afwijzend tegenover hebben opgesteld, dan kunnen deze waardenveranderingen er
toe hebben bijgedragen dat mensen de kerk de rug toe keerden of links lieten
liggen. Het is vervolgens de vraag welke waardenveranderingen zich hebben
voorgedaan en welke waarden een effect op religieuze betrokkenheid hebben.
In de literatuur wordt vooral verwezen naar het toegenomen belang van aan
het proces van individualisering verbonden waardenoriëntaties en naar de
ontwikkeling van post-materialistische waarden (Schreuder & V a n Snippenburg, 1990).
Individualisering is een veranderingsproces dat teruggaat tot het einde van
de Middeleeuwen. Sinds de jaren vijftig en zestig van deze eeuw raakte dit
proces - vanwege structurele ontwikkelingen als de toename van de welvaart,
de stijging van het opleidingsniveau en de toegenomen sociale en geografische
mobiliteit - in een stroomversnelling. Doordat taboes werden doorbroken en
gezagsverhoudingen aangetast, werd de culturele breuk met de voorafgaande
periode algemeen zichtbaar (De Moor, 1994; Peters, 1993: 5-6; Triandis,
1995: 82-86).
Volgens sommigen is individualisering, evenals secularisering, een uiting
van modernisering op cultureel niveau (Ester, Halman & De Moor, 1993a: 3;
Peters, 1993: 4). De overgang van een traditionele naar een moderne samenleving ging gepaard met een desintegratie van verbanden en groeperingen als
gildes, dorpsgemeenschappen en kerkelijke organisaties. Dit betekent niet
noodzakelijkerwijs dat onderlinge afhankelijkheidsrelaties zijn verzwakt, wel
hebben deze een ander karakter gekregen. E r heeft een verandering plaatsgevonden van: "... local, direct, inclusive, multifunctional relations within small
communities and groups to long-distance, indirect, specific, differentiated
relations." (Wilterdink, 1995: 7).
Individualisering kent drie, onderling gerelateerde, aspecten. In relationeel
opzicht is er een toegenomen instabiliteit van sociale relaties. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de veranderde samenstelling van het gezin (minder kinderen,
later trouwen, meer echtscheidingen en meer één-persoons huishoudens), de
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groei van de transport- en communicatiemogelijkheden en de afgenomen
stabiliteit van kerkelijke en politieke lidmaatschappen. In situationeel opzicht is
het aantal gedragsmogelijkheden vergroot, vooral het aanbod van consumptiegoederen is toegenomen. Op normatief niveau is er een verandering van
waarden en normen in de zin dat individuele vrijheid, autonomie, tolerantie en
permissiviteit centraal worden gesteld (ibid.).
Op het niveau van waarden en normen betekent individualisering een
toegenomen waardering van het autonome individu. Zelf-ontplooiing, zelfbewustzijn en persoonlijk geluk worden centrale waarden en het individu w i l
zich bevrijden van traditionele banden en waardensystemen (Ester, Halman &
De Moor, 1993a: 1-7; Peters, 1993: 7; V a n der Ven, 1994). Individualisering
verwijst hier naar de ontwikkeling waarbij de individuele autonomie in alle
maatschappelijke domeinen toeneemt. Individualisme heeft betrekking op de
toegenomen waardering van deze ontwikkeling (Halman & Ester, 1995). Het
is "... de houding die het recht opeist om autonoom te handelen, dat is te
handelen naar eigen gevoel of belang [...]." (Elchardus, Heyvaert & Scheys,
1991: 152).
Er is geen theoretische en empirische overeenstemming over de causale
relatie tussen individualisering en secularisering. Is individualisering een
begeleidend verschijnsel, oorzaak of gevolg van secularisering, of is er sprake
van wederzijdse beïnvloeding (Van der Ven, 1994)? Individualisering zou
gepaard gaan met secularisering omdat "... de godsdienst zijn vanzelfsprekendheid verliest en [...] men in toenemende mate een kritische en afstandelijke houding ten opzichte van kerk en godsdienst gaat innemen." (Peters, 1993:
5). Vooral personen die individuele vrijheid, tolerantie en flexibele morele
codes benadrukken gaan weinig naar kerk (Roozen, 1976). Persoonlijke
morele waarden (de houding ten opzichte van seks voor en buiten het huwelijk, homoseksualiteit en abortus) lijken hierbij belangrijker te zijn dan waarden op het gebied van burgerlijke vrijheden (zoals de persvrijheid en vrijheid
van drukpers) (Perrin, 1989).
Kenmerkend voor het hedendaagse proces van individualisering is haar antiinstitutionele karakter (Zijderveld, 1994). Instituties hebben hun traditionele
gezag en vanzelfsprekendheid verloren en moeten zich in de samenleving
waarmaken (Zijderveld, 1983: 77-79). De relatie tussen het individu en de
sociaal-culturele omgeving is ingrijpend veranderd: wat vroeger vanzelfsprekend was, is nu onderworpen aan individuele reflectie en besluitvorming
(Laermans, 1993). Individuele waarden worden niet gedomineerd door
geïnstitutionaliseerde religiositeit, maar zijn afhankelijk van persoonlijke
voorkeuren (Ester, Halman & De Moor, 1993a: 7).
24

Post-materialisme.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich volgens
Inglehart (1977, 1990, 1997) in geïndustrialiseerde samenlevingen economische, technologische en sociaal-politieke ontwikkelingen voorgedaan waardoor
de cultuur ingrijpend is veranderd. De nadruk ligt niet langer op materialistische waarden zoals materieel welzijn en fysieke zekerheid, maar op post-materialistische waarden zoals de kwaliteit van het leven en zelf-expressie (Ingle-
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hart, 1990: 66, 134). Zijn theorie is gebaseerd op twee hypothesen: 1) individuele prioriteiten weerspiegelen de sociaal-economische omgeving, het meeste
belang wordt gehecht aan zaken waaraan een relatief tekort heerst (de schaarste-hypothese); 2) de basiswaarden van een individu worden gevormd door de
- economische - condities in de jeugd (de socialisatie-hypothese). Uit deze
twee hypothesen volgt dat economische vooruitgang tot een toename van het
onderschrijven van post-materialistische waarden leidt en dat deze verandering
zich geleidelijk aan, via cohortvervanging, voltrekt (ibid.: 68-69).
De door Inglehart beschreven ontwikkeling vormt een onderdeel van een
algemene culturele verandering op religieus, familiaal, seksueel en moreel
gebied. Door de hoge economische welvaart en de opkomst van de welvaartsstaat is het gevoel van zekerheid sterk toegenomen. In de moderne samenleving is het individuele lot minder afhankelijk van oncontroleerbare natuurkrachten dan in de agrarische en vroeg-industriële samenleving. Religie en
absolute culturele normen hebben aan betekenis ingeboet:
"The apparent decline of traditional religious and social norms tends to be linked
with the shift from Materialist toward Postmaterialist values, and both processes
seem to be components of a broad cultural change characterizing the transition from
industrial to postindustrial society. [...] they share a common cause: the unprecedented levels of personal security of contemporary adcanced industrial society, which in
turn can be traced to the postwar economie miracle and the rise of the welfare
state." (Inglehart, 1990: 205).

Uit Ingleharts gegevens komt naar voren dat materialisten religieuzer en
minder moreel permissief (meer weerstand tegen abortus, echtscheiding,
euthanasie, et cetera) zijn dan post-materialisten (ibid.: 185-200). Maar
ondanks de indrukwekkende hoeveelheid kwantitatieve gegevens die hij
presenteert, betwisten sommigen de door hem geconstateerde trend naar postmaterialisme. Inglehart voegt regelmatig gegevens voor landen samen; analyses per land laten echter zien dat zijn voorspellingen tussen 1976 en 1986 wel
opgaan voor Groot-Brittannië, West-Duitsland, Nederland en Denemarken,
maar niet of nauwelijks voor België, Frankrijk, Ierland en Italië (Clarke &
Dutt, 1991). In verscheidene Europese landen is er niet zozeer sprake van een
stijging van het aantal post-materialisten, maar van een daling van het aantal
materialisten (Van den Broek, 1996: 104; Scarbrough, 1995). Opvallend
genoeg neemt volgens gegevens uit het Europese Waardenonderzoek het aantal
post-materialisten tussen 1981 en 1990 in Denemarken en IJsland af, terwijl
juist in ontwikkelde welvaartsstaten post-materialistische waarden populair
zouden moeten zijn (Van den Broek & Heunks, 1993; Halman, 1994).
25

'Localistn theory'
Als laatste van de vijf micro-theorieën volgt de - op
reerde - 'localism' of 'plausibility structure theory'
deze theorie moet elk geloof- en waardensysteem
een gemeenschap van personen die dagelijks met
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Berger en Merton geïnspivan Roof (1972). Volgens
ondersteund worden door
elkaar interacteren. In de

moderne gedifferentieerde pluralistische samenleving is het aantal 'plausibiliteitsstructuren' voor geïnstitutionaliseerde religiositeit echter in aantal en
omvang afgenomen. Ze bestaat nog in lokale gemeenschappen, familie-netwerken en etnische groepen. Voor het verklaren van religieuze betrokkenheid is
inzicht nodig in de individuele relatie tot die lokale gemeenschappen (Roof,
1972, 1976; Roof & Hoge, 1980).
Om dit laatste te onderzoeken ontwikkelt Roof een index voor de mate
waarin personen lokaal georiënteerd zijn. Het blijkt dat lokalisten religieuzer,
kerkelijker en orthodoxer zijn dan kosmopolieten (Roof, 1972, 1976). Daarnaast zijn ze geografisch niet mobiel, onderschrijven ze traditionele opvattingen, zijn ze betrokken in lokale organisaties en gericht op het gezin en directe
woonomgeving (Roof & Hoge, 1980). Niet alleen in de Verenigde Staten,
maar ook in Nederland zijn lokalisten en kosmopolieten te onderscheiden.
Conform de verwachting is de eerste groep geloviger en kerkelijker dan de
laatste groep (Eisinga & Peters, 1989). Eigenlijk zijn er twee soorten lokalisme te onderscheiden; een gerichtheid op waarden die verbonden zijn met een
lokale gemeenschap in het algemeen (cultureel lokalisme) en een gerichtheid
op de lokale gemeenschap waarin men woont in het bijzonder (sociaal lokalisme). In Nederland is cultureel lokalisme voor de verklaring van kerkelijke
betrokkenheid belangrijker dan sociaal lokalisme (Eisinga, Lammers & Peters,
1991).
Evaluatie
Net als voor de achtergrondkenmerken geldt ook voor de theoretische verklaringen dat deze zijn afgeleid van het veronderstelde verband tussen modernisering en secularisering. De idee is bijvoorbeeld dat onder invloed van het
moderniseringsproces de groep gedepriveerde en op de lokale gemeenschap
georiënteerde personen in aantal is afgenomen, hetgeen vervolgens tot een
afname van de religieuze betrokkenheid heeft geleid.
In diverse studies wordt geprobeerd om de verklaringskracht van de
hiervoor genoemde individuele kenmerken en micro-theorieën met elkaar te
vergelijken. Evenals de afzonderlijke studies, zijn ook deze vooral in de
Verenigde Staten uitgevoerd. Het blijkt dat de achtergrondkenmerken, uitgezonderd leeftijd en sekse, net als de 'deprivation theory' weinig van religieuze
betrokkenheid verklaren. De 'social learning theory' is iets belangrijker dan de
'deprivation theory', maar de 'doctrinal belief, de 'value structure' en de
'localism theory' zijn het meest relevant ter verklaring van religieuze betrokkenheid (Alston & Mclntosh, 1979; Dobbelaere, 1995; Eisinga, Lammers &
Peters, 1991; Hoge & Carroll, 1978; Hoge, Johnson & Luidens, 1993; Roof
& Hoge, 1980; Roozen, 1976; Wuthnow, 1976). In dit onderzoek wordt
geprobeerd deze micro-theorieën te toetsen. Vanwege het karakter van het
Europese Waardenonderzoek zal de 'value structure theory' de meeste aandacht krijgen.
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3.4 Hypothesen
In het eerste hoofdstuk is de centrale probleemstelling van deze studie uiteengelegd in een vijftal vraagstellingen. Deze vraagstellingen hebben betrekking
op de mate waarin internationale verschillen in religieuze betrokkenheid
verklaard kunnen worden door kenmerken van landen (vraagstelling 1-2) en
kenmerken van individuen (vraagstelling 3-5). Op basis van het in paragraaf
§3.2 en §3.3 beschreven onderzoek naar determinanten van religieuze betrokkenheid, zijn we inmiddels in staat deze kenmerken nader in te vullen. In deze
paragraaf wordt een aantal hypothesen geformuleerd die in de hoofdstukken
vijf en zes onderzocht zullen worden. In hoofdstuk vier worden de operationaliseringen van de in de hypothesen gebezigde begrippen gepresenteerd.
3.4.1 Macro-hypothesen
In veel landvergelijkend onderzoek naar religieuze betrokkenheid worden
alleen verschillen in economische modernisering in ogenschouw genomen. In
deze studie zal ook de invloed van een negental andere landkenmerken (zie
§3.2.3) bestudeerd worden. De eerste drie hypothesen verwijzen naar aspecten
van het moderniseringsproces. Vervolgens wordt een drietal hypothesen
onderscheiden om de religieuze markttheorie te toetsen. Tenslotte zijn vier
hypothesen gebaseerd op het onderzoek van Hofstede naar nationale culturele
dimensies. In het vijfde hoofdstuk zullen de hypothesen getoetst worden en zal
de onderlinge verklaringskracht vergeleken worden. Dit is nodig omdat met
name in het onderzoek naar de religieuze markttheorie, andere theorieën
buiten beschouwing worden gelaten. De volgende tien hypothesen worden aan
de orde gesteld:
H l : Hoe hoger de mate van economische modernisering, des te lager de
religieuze betrokkenheid.
H2: Hoe langer de duur van het moderniseringsproces, des te lager de religieuze betrokkenheid.
H3: Hoe sterker een land zich tot een welvaartsstaat heeft ontwikkeld, des
te lager de religieuze betrokkenheid.
H4: Hoe hoger de mate van religieus pluralisme, des te hoger de religieuze
betrokkenheid.
H5: De religieuze betrokkenheid in een land is lager naarmate de staat de
religieuze markt sterker reguleert.
H6: In katholieke landen is de religieuze betrokkenheid hoger dan in protestantse landen.
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H7: De religieuze betrokkenheid in een land is hoger naarmate de machtafstand groter is.
H8: De religieuze betrokkenheid in een land is hoger naarmate men moeilijker met onzekerheid kan omgaan.
H9: In landen met een collectivistische cultuur is de religieuze betrokkenheid hoger dan in landen met een individualistische cultuur.
H10: In landen met een masculiene cultuur is de religieuze betrokkenheid
hoger dan in landen met een feminiene cultuur.
3.4.2 Micro-hypothesen
In empirisch studies naar religieuze betrokkenheid wordt meestal de invloed
van individuele kenmerken onderzocht. Sommige van deze kenmerken worden
standaard opgenomen (§3.3.1), andere zijn uit meer uitgewerkte theorieën
afgeleid (§3.3.2). Ondanks dat voor veel van deze kenmerken reeds bekend is
in hoeverre deze gerelateerd zijn aan religieuze betrokkenheid, zal ook in deze
studie een grote hoeveelheid individuele kenmerken opgenomen worden
(hoofdstuk 6). Hiervoor zijn een aantal redenen te geven. Ten eerste dienen de
kenmerken die standaard worden opgenomen als referentiepunt voor het
bepalen van de verklaringskracht van de andere individuele kenmerken
(wellicht hangen bepaalde achtergrondkenmerken en waardenoriëntaties sterk
samen waardoor beide tegelijkertijd in de analyses moeten worden betrokken).
Ten tweede zijn er wel veel studies naar individuele determinanten van
religieuze betrokkenheid, maar vaak wordt slechts een beperkt aantal verklaringen onderzocht. Tot slot zijn veel van de studies uitgevoerd in de Verenigde Staten, een land waarvan men zich af kan vragen in hoeverre de secularisatietheorie er van toepassing is. Daarom is het zinvol om voor meerdere
Westerse landen te onderzoeken welke individuele kenmerken op religieuze
betrokkenheid van invloed zijn.
De eerste drie micro-hypothesen volgen uit de stelling dat religieuze betrokkenheid het hoogst is bij hen die het minst deelnemen aan de moderne samenleving, zoals personen die op het platteland wonen, ouderen en vrouwen. De
hoge religieuze betrokkenheid van vrouwen zou voornamelijk verklaard
worden doordat ze minder aan de arbeidsmarkt deelnemen en meer bij de
opvoeding van de kinderen zijn betrokken dan mannen. Door deze sociaaldemografische kenmerken te relateren aan religieuze betrokkenheid wordt de
relatie modernisering-secularisering op micro-niveau geoperationaliseerd. De
trek van het platteland naar de stad, de toegenomen deelname van vrouwen
aan de arbeidsmarkt en de afname van het aantal kinderen (en de toegenomen
gedeelde zorg voor de kinderen) zijn deelprocessen van modernisering.
Stedelingen, werkende vrouwen en personen met weinig kinderen zouden
dientengevolge slechts in beperkte mate religieus betrokken moeten zijn.
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Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat hoe ouder men is, des te meer men
traditionele opvattingen en gedragingen deelt.
H l : Hoe geürbaniseerder de woonplaats, des te lager de religieuze betrokkenheid.
H2: Hoe hoger de leeftijd, des te hoger de religieuze betrokkenheid.
H 3 : Vrouwen zijn meer religieus betrokken dan mannen, maar dit verband
verdwijnt indien gecontroleerd wordt voor de arbeidsmarktdeelname van
vrouwen of voor hun zorg voor de opvoeding van kinderen.
De algemene stijging van het opleidings-, inkomens- en beroepsniveau vormt
eveneens een onderdeel van het moderniseringsproces. Vandaar de verwachting dat een hoge sociaal-economische status de religieuze betrokkenheid
verminderd (hypothese 4). Het verband tussen sociaal-economische status en
religieuze betrokkenheid zal gecontroleerd worden voor lidmaatschap van
vrijwilligersorganisaties. Dit individuele kenmerk zou het in onderzoek
geconstateerde onverwachte positieve verband tussen sociaal-economische
status en religieuze betrokkenheid verklaren (er zou dus alleen een indirect
effect bestaan tussen sociaal-economische status en religieuze betrokkenheid).
Hypothese vier kan ook worden afgeleid uit de deprivatietheorie. De twee
hierop volgende hypothesen staan in het teken van een variant van de deprivatietheorie (de 'family surrogate theory') en de mate van subjectieve deprivatie
(hypothese 5 en 6).
H4: Hoe hoger de sociaal-economische status, des te lager de religieuze
betrokkenheid, dit verband verdwijnt indien gecontroleerd wordt voor
lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties.
H5: Personen die niet in gezinsverband leven zijn meer religieus betrokken
dan personen die wel in gezinsverband leven.
H6: Hoe hoger de mate van subjectieve deprivatie, des te hoger de religieuze betrokkenheid.
Naast de deprivatietheorie zijn nog een aantal micro-theorieën onderscheiden
(zie §3.3.2). Omdat we gebonden zijn aan het Europese Waardenonderzoek,
zijn we niet in staat al deze theorieën te onderzoeken. Het ontbreekt met name
aan gegevens om de 'social learning theory' te toetsen. Maar omdat deze
theorie weinig zinvol geacht wordt voor het verklaren van de afnemende
religieuze betrokkenheid is dat geen al te groot bezwaar. Het toetsen van de
'localism theory' is daarnaast slecht in beperkte mate mogelijk.
Hypothesen zeven en acht verwijzen naar respectievelijk de 'doctrinal belief
theory' en de 'localism theory'. Het Europese Waardenonderzoek biedt vooral
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gelegenheid onderzoek te doen naar de 'value structure theory'. Deze theorie
blijkt één van de belangrijkste verklaringen te vormen van religieuze betrokkenheid, maar het is nog niet geheel duidelijk welke waarden wel en welke
waarden niet van belang zijn. Twee waardenveranderingen zijn in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod gekomen: de toegenomen waardering van individualisering (hypothese 9) en van post-materialistische waarden (hypothese 10). In
de huidige cultuur zouden instituties hun traditionele gezag hebben verloren.
Het individu w i l op basis van de eigen subjectieve ervaring en voorkeuren
beslissingen nemen. Daarom wordt verwacht dat personen met veel vertrouwen in instituties het meest traditioneel religieus betrokken zijn (hypothese
11). Een ander kenmerk van de moderne cultuur is het planmatig ter hand
nemen van zaken die eerst aan het toeval of natuurlijk verloop werden overgelaten. Hierdoor ontstaat een toenemend gevoel van berekenbaarheid en
beheersbaarheid. Dit staat mogelijkerwijs haaks op het geloof in bovennatuurlijke zaken waar de mens geen invloed op kan uitoefenen (hypothese 12).
Uit onderzoek komt naar voren dat personen met traditionele, behoudende
opvattingen religieuzer zijn dan personen met moderne, progressieve opvattingen (hypothese 13). Tussen waarden en religieuze betrokkenheid bestaat een
wederzijdse relatie. Voor het verklaren van afnemende religieuze betrokkenheid ligt het echter het meest voor de hand te veronderstellen dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de dominante waarden van een samenleving ,
hetgeen heeft bijgedragen aan de daling van de religieuze betrokkenheid.
26

H7: Hoe sterker het geloof in orthodoxe geloofsopvattingen, des te hoger
de religieuze betrokkenheid.
H8: Hoe sterker men gericht is op de lokale gemeenschap, des te hoger de
religieuze betrokkenheid.
H9: Hoe sterker de waardering van individualistische waarden, des te lager
de religieuze betrokkenheid.
H10: Post-materialisten zijn minder religieus betrokken dan materialisten.
H l l : Hoe meer vertrouwen men heeft in instituties, des te hoger de religieuze betrokkenheid.
H12: Hoe rationalistischer de opvattingen die men erop na houdt, des te
lager de religieuze betrokkenheid.
H13: Personen met traditionele morele opvattingen zijn meer religieus
betrokken dan personen met moderne morele opvattingen.
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3.5 Samenvatting en discussie
Onderzoek naar religieuze betrokkenheid op het niveau van het individu wijst
uit dat er niet zozeer overeenstemming is over het aantal religieuze dimensies,
maar wel over het feit dat religie een multi-dimensioneel verschijnsel is. Van
de dimensies van Glock lijkt de gevolgdimensie minder geschikt voor deze
studie omdat deze dimensie niet zozeer een onderdeel vormt van religieuze
betrokkenheid, maar hieruit voortkomt. Uit onderzoek naar deze dimensie
komt overigens naar voren dat religieuze betrokkenheid in de Westerse wereld
nog altijd invloed heeft op andere domeinen van het leven, met name op het
terrein van de private waarden en attitudes (op het gebied van het gezin,
huwelijk, seksualiteit en moraal).
Het blijkt dat de kerkelijkheid en kerksheid in de meeste Westerse landen
afneemt, al zijn er wel variaties waar te nemen in het tempo van deze ontwikkelingen. Hetzelfde geldt voor andere indicatoren van religieuze betrokkenheid, in sommige gevallen is er zelfs helemaal geen sprake van een afname.
De Verenigde Staten vormen de grootste uitzondering, hier neemt de religieuze betrokkenheid in het geheel niet af. Auteurs die de secularisatietheorie om
deze reden bekritiseren hebben gelijk, maar om hieruit af te leiden dat de
secularisatietheorie in zijn geheel verworpen moet worden gaat te ver. In dat
geval worden ontwikkelingen in de Westerse wereld buiten de Verenigde
Staten genegeerd (Bibby, 1993: 103). Het is onvruchtbaar om op basis van één
casus een hele theorie te verwerpen, ondanks de centrale rol van de Verenigde
Staten binnen de Westerse wereld.
De these van interne secularisering vormt een mogelijke verklaring voor de
religieuze situatie in de Verenigde Staten. Maar deze these is tot nu toe
nauwelijks empirisch onderzocht. Daarnaast is het verwijzen naar secularisering op het niveau van de religieuze organisatie (waar de these van interne
secularisering op neer komt) geen afdoende argument om desecularisering op
het niveau van het individu te negeren. Ontwikkelingen op eenzelfde niveau
moeten eenduidig geïnterpreteerd worden. Het is vreemd om een daling van de
kerkgang in bijvoorbeeld Engeland als uiting te zien van secularisering,
evenals een stijging of een gelijkblijvende kerkgang in de Verenigde Staten
(Hornsby-Smith, 1992). Indien secularisering een proces is dat zich op drie
niveaus afspeelt dan is het mogelijk dat zich op die niveaus aan elkaar tegengestelde ontwikkelingen voordoen.
Als naar de religieuze situatie in de gehele wereld gekeken wordt, zijn niet
zozeer de Verenigde Staten de uitzondering maar Europa. Het is juist de lage
religieuze betrokkenheid in - delen van - Europa die verklaring behoeft (Casanova, 1994: 28; Greeley, 1989: 117, 1991; Martin, 1991). Secularisering
moet in onderzoek niet louter gerelateerd worden aan processen als urbanisering, industrialisering en economische groei. In dat geval komt men niet
verder dan te constateren dat de Verenigde Staten een uitzondering zijn op de
secularisatiethese (Casanova, 1994: 25). Hoe graag men ook een eenvoudig
antwoord w i l op de vraag of de secularisatietheorie al dan niet opgaat, beide
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posities zijn extreme standpunten. A a n de ene kant is secularisering zeker geen
"... religious faith of the secularized", zoals Greeley (1995: 39) beweert. Aan
de andere kant is het ook geen onvermijdelijk onomkeerbaar lineair proces
(Gilbert, 1994). M e n moet rekening houden met het temporele en historische
kader waarbinnen het seculariseringsproces zich afspeelt:
"... discontinuities in the secularization process need to be acknowledged as the rule,
not the exception, in religious change. Theories of secularization cannot rest content
in focusing on only the more continuous effects of modernization or gradual
evolutionary processes within religious institutions." (Wuthnow: 1976: 863); "...
secularization theories should be stripped of their mechanical evolutionist implications: the secularization process is neither unidimensional nor inevitable and varies in
pace, incidence, and impact from place to place [...]." (Dobbelaere, 1987: 116).

In deze studie sluiten we hierbij aan door de aandacht te vestigen op de
nationale context van het seculariseringsproces. De variatie binnen de Westerse wereld in de mate van religieuze betrokkenheid wordt als uitgangspunt
genomen. Met behulp van verscheidene sociaal-culturele en institutionele
verklaringsfactoren zal in het vijfde hoofdstuk gepoogd worden deze variatie te
interpreteren.
In de literatuur worden ook diverse individuele factoren genoemd die op de
religieuze betrokkenheid van invloed zijn. Deze micro-verklaringen zijn
afgeleid van de op macro-niveau veronderstelde relatie russen modernisering
en secularisering. Resultaten uit onderzoek ondersteunen over het algemeen de
uit de secularisatie-theorie afgeleide voorspellingen, al zijn sommige sociaaldemografische kenmerken en micro-theorieën belangrijker dan andere. Vooral
leeftijd en sekse en de 'doctrinal belief theory', de 'value structure theory' en
de 'localism theory' lijken van belang. Door in hoofdstuk zes een groot aantal
van deze micro-verklaringen in dit onderzoek op te nemen, kan een beter
inzicht in de onderlinge verklaringskracht verkregen worden. Ook zal in dit
hoofdstuk nagegaan worden in hoeverre micro-kenmerken landverschillen in
religieuze betrokkenheid verklaren.
Veel onderzoek vindt in de Verenigde Staten plaats (en dan nog eens onder
beperkte deelpopulaties als studenten, protestanten of jongeren). Gezien de
bijzondere religieuze situatie in dit land wordt mogelijkerwijs het belang van
bepaalde verklaringen over- of onderschat. Het Europese Waardenonderzoek
biedt een uitgelezen mogelijkheid micro-verklaringen voor vele Westerse
landen tezamen en voor elk land afzonderlijk te toetsen (hoofdstuk 6).
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Noten
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

In Gallup opinie-onderzoek werd aan inwoners van de Verenigde Staten gevraagd of ze
van mening zijn dat religie aan invloed won of verloor in de Amerikaanse samenleving.
Tussen 1965 en 1970 slonk het percentage dat denkt dat religie aan invloed wint (van
33% naar 14%) en groeide het percentage dat denkt dat religie aan invloed verliest (van
45% naar 75%) (Gallup, 1972).
In principe verwijst elk onderzoek waarin religieuze betrokkenheid als onafhankelijke
variabele wordt opgenomen naar deze gevolgdimensie.
Glock (1974: 180) haalt Lenski's studie aan als een goed voorbeeld van onderzoek naar
zijn gevolgdimensie.
Van oudsher zijn religie en het gezin sterk met elkaar verbonden. In Westerse samenlevingen ondersteunen religieuze symbolen traditionele gezinsopvattingen en vindt
religieuze socialisatie vooral binnen het gezin plaats (Christiano, 1986). Het tot
bepaalde religieuze gemeenschappen behoren beïnvloedt de selectie van huwelijkspartners, de gewenste en actuele gezinssamenstelling, de relatie tussen man en vrouw en
seksuele attitudes en gedragingen (Ellison & Sherkat, 1993).
Een voorbeeld van een één-traps-vraag is: "Tot welke kerk, godsdienstige of levensbeschouwelijke groepering rekent U zichzelf hoofdzakelijk?" (Oudhof & Beets, 1982: 12).
Een voorbeeld van ee twee-traps-vraag is: "Beschouwt U zichzelf als behorend tot een
kerkgenootschap? Indien wel: Welk kerkgenootschap is dat?" (ibid.). Bij het gebruik
van een twee-traps-vraag is het percentage onkerkelijken het hoogst (Oudhof & Beets,
1982; Oudhof & Pannekoek, 1988). Daarnaast neemt het verschil tussen beide vraagstellingen toe door de tijd (Eisinga & Felling, 1990: 110). Waarschijnlijk is het
percentage onkerkelijken bij een één-traps-vraag het laagst omdat het kerklidmaatschap
als een gegeven wordt beschouwd. Dit verhoogt de kans op sociaal-wenselijke antwoorden (ibid.: 111). Daarom verdient een twee-traps-vraag de voorkeur.
Denemarken - kerkstatistieken (Riis, 1988: 46-48). Finland - survey-data (Sihvo, 1988:
77). De Verenigde Staten - kerkstatistieken (McGuire, 1981: 220). Ierland - 1911-1971:
census data, het aantal katholieken en leden van andere denominaties gedeeld door de
totale bevolkingsomvang (Currie, Gilbert & Horsley, 1977: 220); 1991: survey-data
(Becker & Vink, 1994: 30). Australië - census data, het percentage kerkelijken minus
personen zonder religie en personen die geen antwoord wilden geven (McCallum, 1987:
410). Canada - census data, het percentage protestanten en katholieken ten opzichte van
de totale bevolking (Beyer, 1997: 281). Verenigd Koninkrijk - kerkstatistieken, het
percentage dat lid is van de katholieke kerk of van één van de gevestigde protestantse
kerken (Davie, 1994: 48). Als ook rekening wordt gehouden met aanhangers van andere
religies, zoals de Scientology kerk, het hindoeïsme of de Islam, is het percentage stabiel
(ongeveer 71%). De cijfers voor het percentage actieve kerkelijken liggen overigens
aanmerkelijk lager, zo rond de vijftien tot twintig procent. Zwitserland - databron
onbekend, het percentage protestanten en katholieken (Krüggeler, 1994: 1-2). NoordIerland - census data, het aantal katholieken, protestanten en leden van andere denominaties gedeeld door de totale bevolkingsomvang. De categorie 'not stated' (gedeeld door
de totale bevolkingsomvang) blijft over. Het is niet duidelijk uit welke groepen (onkerkelijken, personen die geen antwoord gaven of niet onderzocht werden) deze categorie
bestaat (Brierley, 1988: 545). Deze onduidelijkheid verklaart mogelijk de afwijking van
cijfers voor 1971 en 1981 in vergelijking met de cijfers uit het Europese Waardenonderzoek (Tabel 1.1).
In Denemarken ging in 1923 in de districten buiten Kopenhagen tussen de dertien en
zeven procent wekelijks naar de kerk, in 1967 tussen de zeven en twee procent (Riis,
1988: 50). In Zweden ging in 1900 op een gemiddelde zondag ongeveer zeventien
procent van de bevolking naar de kerk, in 1962 nog maar vier a vijf procent (Tomas-
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son, 1968: 494).
Indien anders vermeld, zijn de gegevens in deze tabel afkomstig uit survey-onderzoek
en hebben ze betrekking op de totale bevolking. België - regelmatig kerkbezoek van
katholieken gedurende het weekend (Dobbelaere, 1988: 46, 151). Het kerkbezoek van
de totale bevolking ligt, volgens kerkstatistieken, hier weer onder (Voyé & Dobbelaere,
1994: 91-93). Canada - het percentage personen dat de afgelopen zeven dagen een
kerk, synagoge of andere bidplek bezocht (Beyer, 1997: 283; M o l , 1989: 200; Zylberberg & Cöté, 1993: 544). West-Duitsland - 1963-1988: regelmatige kerkgang, databron
niet bekend (Voyé & Dobbelaere, 1994: 93); 1991: het percentage dat eens of vaker per
week naar de kerk gaat (Becker & Vink, 1994: 30). Frankrijk - regelmatige kerkgang,
databron niet bekend (Voyé & Dobbelaere, 1994: 93). Finland - 1968: kerkgang in een
'typische' week (Gallup, 1972); 1976-1985: wekelijks kerkgang van Lutheranen,
kerkstatistieken (Sihvo, 1988: 80). Verenigde Staten - 1939 en 1947: kerkgang tijdens
de afgelopen zeven dagen (Rigney, Machalek & Goodman, 1978: 383); 1957: kerkgang
tijdens de afgelopen zeven dagen (Hertel & Nelsen, 1974: 417); 1958 en 1971:
percentage wekelijkse kerkgang (McGuire, 1981: 221); 1959-1970: kerkgang tijdens de
afgelopen zeven dagen (Gallup, 1972); 1974-1982: het percentage dat (bijna) elke week
naar de kerk gaat (Sasaki & Suzuki, 1987: 1065). Noorwegen - 1968: kerkgang in een
'typische' week (Gallup, 1972); 1991: het percentage dat eens of vaker per week naar
de kerk gaat (Becker & Vink, 1994: 30). Nederland - 1966: het percentage dat regelmatig, bijvoorbeeld vrijwel iedere week, naar de kerk gaat (Zeegers, Dekker & Peters,
1967: 161, 307); 1979: het percentage dat regelmatig, bijvoorbeeld vrijwel iedere week,
naar de kerk gaat (Goddijn, Smets & Van Tillo, 1979: 46, 170); 1981: het percentage
dat eens of meer dan eens per week naar de kerk gaat (Halman, 1981: 13); 1985: het
percentage dat ongeveer eens per week naar de kerk gaat (Felling, Peters & Schreuder,
1987: 62); 1990: het percentage dat ongeveer eens per week naar de kerk gaat (Eisinga
e.a., 1992: 63).
Felling, Peters en Schreuder (1986, 1987) combineren deze indicatoren met andere
aspecten van de rituele dimensie - zoals het kerklidmaatschap in het verleden en het
kerklidmaatschap van de ouders - tot een typologie. Het blijkt dat de Nederlandse
toename in onkerkelijkheid vooral bestaat uit een afname van het percentage modale
leden (kerkleden die zeker eens per maand naar de kerk gaan maar zich verder niet
actief voor de kerk inzetten) en een toename van het percentage ex-leden (personen die
in het verleden wel lid waren van een kerk) (Verweij & Halman, 1994: 222-225).
Binnen Europa neemt Nederland een bijzondere positie in. Enerzijds kent ons land de
grootste groep onkerkelijken, anderzijds bestaan de kerkelijken vooral uit kernleden (zij
die regelmatig naar de kerk gaan en zich actief voor de kerk inzetten) (Halman & De
Moor, 1993: 44).
In 1881 werkte in Engeland minder dan acht procent van de beroepsbevolking nog in de
landbouw, in vergelijking tot zo'n vijftig procent in de Verenigde Staten. Daarnaast
woonde in 1851 de helft van de Engelse bevolking reeds in (grote) steden terwijl de
Verenigde Staten dit punt pas na de Eerste Wereldoorlog bereikte (Wallis & Bruce,
1991: 28). Door deze late industrialisering en urbanisering zijn religieuze wereldbeelden
in de Verenigde Staten langer ondersteund door kleinschalige landelijke gemeenschappen dan in de meeste delen van West-Europa (ibid.).
Greeley is het hier niet mee eens: "As the most advanced industrial society in the
world, however, America ought to be a prime target for 'secularization'." (1995: 30).
Warner gaat nog een stap verder door te stellen dat de religieuze situatie in de Verenigde Staten niet als uitzondering, maar als regel gezien moet worden: "Comparative
institutional research, unburdened of the secularization expectations of the older
paradigm, will serve to demystify the concept of American exceptionalism [...]. Until
that has been accomplished, the exception may well be taken as the rule." (1993: 1081-
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1082).
12. Marsh (1967: 329-336) waagt een poging, maar Westerse landen nemen op zijn schaal
nagenoeg dezelfde positie in.
13. Het is echter de vraag of Berger het wel over dezelfde vorm van pluralisme heeft. Naar
onze mening verwijst hij voornamelijk naar de concurrentie van religieuze tradities met
ideologieën en waardensystemen zoals het nationalisme en individualisme.
14. Stark en Iannaccone (1996) proberen de niet met hun theorie overeenkomende religieuze
situatie in Nederland, maar ook die in Ierland en Quebec, op te vangen door aanvullende proposities te formuleren. Maar Lechner (1996b) laat in een reactie hierop duidelijk
zien dat zij hiermee van hun oorspronkelijke theorie afwijken en de religieuze markttheorie immuun maken voor weerlegging.
15. Vergelijk de volgende drie proposities (Stark & Iannaccone, 1994: 232-233): "The
capacity of a single religious firm to monopolize a religious economy depends upon the
degree to which the state uses coercive force to regulate the religious economy"; "To
the degree that a religious economy is unregulated, it will tend to be very pluralistic";
"To the degree that a religious economy is competitive and pluralistic, overall levels of
religious participation will tend to be high. Conversely, to the degree that a religious
economy is monopolized by one or two state-supported firms, overall levels of participation will tend to be low.".
16. Protestanten en katholieken verschillen weinig wat betreft hun sociaal-economische
positie en sociale mobiliteit (Bouma, 1973; Greeley, 1964, 1989: 77-80; Winter, 1974).
Ook onderzoek waarin gepoogd wordt elementen van de protestantse ethiek te meten werk als roeping beschouwen, ascetische en rationele normen aanhangen, et cetera leidt niet of nauwelijks tot ondersteuning van de Weber-these (Blackwood, 1979;
Davidson & Caddell, 1994; Lindseth & Listhaug, 1994; Ter Voert, 1993, 1994).
Aangezien Weber zelf reeds stelde dat religie enkel een rol speelde bij het ontstaan van
het kapitalisme, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Weber-these geen betrekking
heeft op de twintigste eeuw (Ter Voert, 1994: 25-26).
17. "Technology [...] helps to avoid uncertainties caused by nature. Laws and rules try to
prevent uncertainties in the behavior of other people. Religion is a way of relating to
the transcendental forces that are assumed to control man's personal future. Religion
helps in the acceptance of the uncertainties one cannot defend oneself against, and some
religions offer the ultimate certainty of a life after death or of victory over one's
opponents." (Hofstede, 1991: 110).
18. Een longitudinale analyse is eigenlijk een vereiste om de relatie tussen religieuze
betrokkenheid en onzekerheidsvermijding vast te stellen. Het zich tot religie wenden om
de onzekerheid te doen afnemen kan namelijk tot een daling van die onzekerheid leiden.
Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat religie een middel is om met de onzekerheid om te
gaan, maar dat de gevoelens van onzekerheid daardoor niet verdwijnen.
19. Onderzoek naar zij die het geloof verlaten geeft additioneel inzicht in verklaringen van
religieuze betrokkenheid. Zo blijkt in Nederland dat hoe jonger (vooral tussen het
vijftiende en twintigste levensjaar), hoe hoger opgeleid, hoe hoger de opleiding van de
ouders en hoe groter het verschil met de opleiding van de vader, des te groter de kans
de kerk te verlaten. Daarnaast speelt de (on)kerkelijkheid van de partner een belangrijke
rol (Need & De Graaf, 1996; Schepens, 1991: 28-40; Van der Slik, De Graaf & Peters,
1995). Uit onderzoek in de Verenigde Staten komt naar voren dat vooral jongeren,
mannen, personen met weinig vertrouwen in de geestelijkheid en moreel permissieven
de kerk verlaten (Tamney, Powell & Johnson, 1989).
20. De situatie in Nederland lijkt op die in Australië. Uit de Familie-enquête 1992/1993
blijkt dat vrouwen vaker naar de kerk gaan dan mannen. Dit verschil verdwijnt indien
gecontroleerd wordt voor arbeidsmarktdeelname. Mannen en vrouwen met een baan
gaan minder vaak naar de kerk gaan dan mannen en vrouwen zonder baan (Sanders &
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Hak, 1994: 377).
21. Beide verklaringen benadrukken de sociaal-structurele positie van vrouwen in de
samenleving. Daarnaast zijn er ook psychologische theorieën en socialisatietheorieën die
de hoge religieuze betrokkenheid van vrouwen verklaren, maar deze worden slechts in
beperkte mate empirisch onderzocht (De Vaus & McAllister, 1987: 472; Walter, 1990:
85).
22. Deze visies worden vertegenwoordigd door Marx en door Freud. Bij Marx is religie
een compensatie voor de maatschappelijke positie van het individu en verhult ze
onderliggende klassenconflicten. Freud relateert religieuze behoeften aan gevoelens van
hulpeloosheid en aan de behoefte aan een beschermende vader tijdens de kinderjaren
(Fuller, 1986).
23. Relatief in de zin dat bijvoorbeeld het individuele inkomen vergeleken wordt met de
inkomensverdeling in de populatie, niet door te vragen of men zijn of haar inkomen als
laag beschouwt in vergelijking met anderen.
24. Zo neemt door de tijd heen het belang van opvoedingsdoelen als gehoorzaamheid af en
het belang van onafhankelijkheid en zelfstandigheid toe (Alwin, 1984; Ester, Halman &
De Moor, 1993b: 119).
25. De verwarring over de vraag of post-materialisme al dan niet toeneemt wordt deels
veroorzaakt door de diverse manieren waarop een post-materialisme schaal - waarvan
sommigen een vertekend beeld geven (Scarbrough, 1995: 157) - kan worden geconstrueerd. Het werk van Inglehart wordt ook vanuit andere gezichtspunten bekritiseerd. Er
bestaat bijvoorbeeld kritiek op de veronderstelde stabiliteit van eenmaal in de jeugd
aangeleerde waardenpatronen (Clarke & Dutt, 1991) en op de gevoeligheid van zijn
verkorte schaal voor korte termijn veranderingen in economische omstandigheden (Van
den Broek, 1996: 105; Clarke & Dutt, 1991).
26. Zo nam in bijna alle landen van dit onderzoek de goedkeuring van bijvoorbeeld
homoseksualiteit, echtscheiding en euthanasie toe (Halman & Vloet, 1994: 96).
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HOOFDSTUK 4
Operationalisering van Kernbegrippen

Voor de beantwoording van de vijf onderzoeksvragen uit het eerste hoofdstuk
dient een aantal landkenmerken en individuele kenmerken te worden geïdentificeerd die mogelijk in staat zijn om internationale verschillen in religieuze
betrokkenheid te verklaren. In het vorige hoofdstuk is hiertoe een aanzet
gegeven door een aantal macro- en micro-hypothesen te formuleren. Dit
hoofdstuk staat in het teken van de operationalisering van de theoretische
begrippen uit deze hypothesen.
De empirische waarnemingen met betrekking tot de variabelen uit de microhypothesen zijn ontleend aan het Europese Waardenonderzoek (EVS) uit 1990.
In het macro-gedeelte van deze studie wordt de zestien deelnemende landen op
elk van de religieuze variabelen een geaggregeerde score toegekend, die vervolgens aan een aantal landkenmerken gerelateerd worden. Deze landkenmerken zijn deels op de EVS-studie en deels op andere databronnen gebaseerd.
Dit hoofdstuk vangt aan met enige informatie over het Europese Waardenonderzoek en een discussie over vergelijkingsproblemen bij internationaal vergelijkend onderzoek (§4.1). Vervolgens worden de operationaliseringen van de
religieuze variabelen (§4.2) en de landkenmerken (§4.3) gepresenteerd. Tot
slot komen de operationaliseringen van de micro-kenmerken, onderverdeeld in
sociaal-demografische kenmerken (§4.4) en individuele waardenoriëntaties
(§4.5), aan de orde. Een korte vooruitblik op de komende hoofdstukken besluit dit hoofdstuk (§4.6).

4.1 Data
Het Europese Waardenonderzoek 1990
Kwam in het eerste hoofdstuk reeds de ontstaansgeschiedenis van het Europese
Waardenonderzoek aan de orde, in deze paragraaf wordt langer stilgestaan bij
enkele technische aspecten van deze studie (Halman, 1991a; Halman & Vloet,
1994; World Values Study Group, 1994). De dataverzameling vond plaats
door middel van een vragenlijst die in de loop van 1990 mondeling werd
afgenomen door diverse nationale onderzoeksinstituten (zie: Ester, Halman &
De Moor, 1993b: 274-299; I V A , 1990). Er werden nationale representatieve
steekproeven getrokken uit de populatie van 18 jaar en ouder, maar helaas
werd (evenals in 1981) niet in alle landen dezelfde steekproefmethode toegepast: in elf landen werd gebruik gemaakt van ('stratified multi-stage') random
steekproeftrekking en in vijf landen van quota steekproeftrekking (op basis van
sekse, leeftijd, beroep en regio) (Tabel 4.1). Deze variatie heeft te maken met
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het feit dat in sommige landen quota steekproeftrekking de enige mogelijke of
de gebruikelijke wijze van steekproeftrekken bleek (Ester, Halman & De
Moor, 1993b: 27). Met name wat betreft de quota steekproeven heeft men
geen zekerheid over de representativiteit van de gegevens (Halman, 1991a:
43). In negen landen zijn de data gewogen (naar variabelen zoals leeftijd,
sekse en opleiding) om te corrigeren voor afwijkingen van kenmerken van de
nationale populatie.
Tabel 4.1 Landen, steekproefomvang (N), steekproefmethode, weging,
tijdstip en onderzoeksinstituut, E V S 1990
Land

N

steekproef weging tijdstip

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Spanje
Portugal
Nederland
België
Denemarken

1002
1484
2101
2018
2637
1185
1017
2792
1030

quota
random
quota
random
quota
quota
random
quota
random

nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee

juni-juli
juni-september
april-mei
oktober-november
april-mei
mei-juli
juni-september
mei
april-mei

Noorwegen

1239

random

nee

maart-juni

Zweden
Noord-Ierland

1047
304

random
random

nee
nee

april-mei
juli-september

Ierland

1000

random

nee

juli-oktober

Verenigde Staten
Canada
IJsland

1839
1730
702

random
random
random

ja
ja
nee

mei-juni
mei-juni
april

instituut
Faits et Opinion
Gallup
Institute für Demoskopie
University of Trento
DATA SA
Euro Exansao SA
IVA
Dimarso
Danish National Institute
of Social Research
Norwegian Central Bureau of Statistics
SIFO
Economic
and
Social
Research Institute
Economic
and
Social
Research Institute
Gallup
Gallup
University of Iceland

Bron: Halman en Vloet (1994: 5-7).

Het ontbreekt het Europese Waardenonderzoek aan een centraal document
waarin exact uit de doeken wordt gedaan hoe de steekproeftrekkingen zijn
uitgevoerd en hoe de data zijn gewogen. De informatie hierover is verspreid
over diverse (landen)studies en de bij het onderzoek betrokken nationale
onderzoeksbureaus. Daarnaast is er, helaas, weinig bekend over de non-respons.
Vergelijkingsproblemen
In de EVS-studie is zoveel mogelijk geprobeerd in elk land dezelfde onderzoeksmethode toe te passen (qua steekproefmethode, type vragenlijst, volgorde
van de vragen, et cetera). Naast de vergelijkbaarheid van de onderzoeksmethode, spelen in internationale studies nog een aantal problemen die invloed
uitoefenen op de vergelijkbaarheid van de resultaten: het probleem van de
'functional equivalence', de 'conceptual equivalence' en de 'metric equivalen94

ce' (Malpass & Poortinga, 1986: 66-67).
Wat betreft de functionele equivalentie geldt dat bepaalde activiteiten in
verschillende samenlevingen dezelfde functies moeten vervullen om vergeleken
te mogen worden. Voorlopig wordt ervan uit gegaan dat religieuze betrokkenheid in alle landen van dit onderzoek hetzelfde betekent. In het volgende
hoofdstuk zal echter blijken dat dit met name ten aanzien van de functie van
kerklidmaatschap betwijfeld mag worden.
Ten tweede moeten de gebezigde begrippen en concepten in de diverse
landen dezelfde betekenis hebben. De vraag of dat zo is wordt pregnanter
naarmate men landen vergelijkt die sterker van elkaar afwijken, bijvoorbeeld
qua economische ontwikkeling of qua politiek systeem (Uusitalo, 1984: 405).
Zo is een vraag naar deelname aan demonstraties (als indicator van onconventionele politieke participatie) weinig zinvol in landen met dictatoriale regimes
(Alwin e.a., 1994: 31). Indien men zich beperkt tot geïndustrialiseerde Westerse landen met democratische politieke stelsels zijn de vergelijkingsproblemen dus bij voorbaat enigszins beperkt (Halman, 1991a: 38). Hiertegenover
staat onmiddellijk het nadeel dat het bij een beperkt aantal op elkaar gelijkende
landen moeilijker is om de effecten van macro-kenmerken vast te stellen
(Uusitalo, 1984: 405). Voor het onderling vergelijken van de invloed van
macro-kenmerken is een omvangrijke hoeveelheid landen noodzakelijk. Zo
kunnen er bijvoorbeeld nooit meer variabelen dan cases opgenomen worden
(King, Keohane & Verba, 1994: 121).
Aangezien deze studie over Westerse samenlevingen handelt lijkt aan deze
eis van conceptuele vergelijkbaarheid voldaan. In wereldwijd perspectief
bezien vormen Noord-Amerika en Noord-, West-, Zuid-Europa - in economisch, demografisch, cultureel en politiek opzicht - een duidelijk coherent
geheel (Estes, 1997; Haller, 1990; Verweij & Becker, 1997). Tegelijkertijd
bestaat er tussen deze Westerse samenlevingen genoeg variatie om verschillen
in religieuze betrokkenheid te kunnen relateren aan specifieke landkenmerken.'
Doordat in deze studie slechts een beperkt aantal landen wordt gebruikt, is het
wel moeilijk om tot definitieve conclusies te komen (Listhaug, 1995: 112;
Ragin, 1981: 109). Hier moet bij het interpreteren van de resultaten rekening
mee worden gehouden.
Ten derde moeten de theoretische begrippen omwille van metrische equivalentie omgezet worden in empirische variabelen met dezelfde metrische eigenschappen. Het is niet geheel duidelijk wanneer dat het geval is (Malpass &
Poortinga, 1986: 67). In de operationaliseringsfase van de EVS-studie is op
twee manieren geprobeerd de internationale vergelijkbaarheid van de empirische indicatoren te garanderen. Ten eerste door bij de organisatie en uitvoering van de EVS-studie wetenschappers te betrekken die bekend zijn met de
taal en cultuur van de landen uit het onderzoek (Halman, 1991a: 41). Ten
tweede door de vragenlijst voor afname uitgebreid te testen. Op basis van een
aantal exploratieve studies - diepte-interviews met personen met inzicht in
ontwikkelingen in de samenleving (zoals journalisten en leraren), groepsdiscussies met personen uit sociaal gedepriveerde groepen (zoals werklozen en
2

95

minderheden) en een archiefstudie naar databases met vragen en items over
waarden - werd een voorlopige vragenlijst geconstrueerd, die in vier landen
werd uitgetest (Groot-Brittannië, Frankrijk, West-Duitsland en Spanje), hetgeen op onderdelen tot een herformulering van de vragenlijst leidde.
Ter verhoging van de validiteit en betrouwbaarheid van de micro-variabelen
- met name van de religieuze dimensies en waardenoriëntaties - is zoveel
mogelijk geprobeerd schalen te construeren (Swanborn, 1987: 167-182). Bij
vergelijkingsproblemen met schalen is soms de toevlucht tot enkelvoudige
items genomen. Bij de constructie van de schalen is voortgebouwd op resultaten uit eerdere studies die gebruik maakten van het Europese Waardenonderzoek (Ester, Halman & De Moor, 1993b; Halman, 1991a; Halman & Vloet,
1994). Dit betekent dat over het algemeen niet opnieuw is onderzocht hoeveel
en welke religieuze dimensies en waardenoriëntaties er zijn te onderscheiden.
Voor verscheidene schalen is gebruik gemaakt van principale factoranalyse
( P A F in Spssx). De hier gevolgde procedure verliep als volgt. Op basis van
eerder onderzoek werd bepaald welke items in de diverse landen één dimensie
vormden. Vervolgens werd op de geaggregeerde gegevens een factoranalyse
uitgevoerd en nagegaan of deze items in alle afzonderlijke landen een betrouwbare schaal vormden. Om de individuele scores op deze factor te mogen
vergelijken is het noodzakelijk dat de factorladingen in alle landen vergelijkbare waarden aannemen (dat w i l zeggen statistisch niet significant van elkaar
afwijken). Om te onderzoeken of dit het geval was, is gebruik gemaakt van
'multi-group comparisons' in L I S R E L (Jöreskog & Sörbom, 1993).

4.2 Religieuze variabelen
In de vorige hoofdstukken bleek dat religieuze betrokkenheid een multidimensioneel begrip is. Het Europese Waardenonderzoek bevat een zevental religieuze variabelen die in deze studie gebruikt worden om religieuze betrokkenheid te meten (Tabel 4.2). V a n de vijf door Glock (1974) beschreven religieuze dimensies (zie §2.2.1 en §3.1) zijn de intellectuele en gevolgdimensie voor
deze studie niet relevant. De intellectuele dimensie van Glock wordt nauwelijks in empirisch onderzoek gebruikt, aangezien ook niet religieus betrokken
personen over religieuze kennis kunnen bezitten. De gevolgdimensie is niet
zozeer een uiting maar een consequentie van religieuze betrokkenheid. Drie
religieuze variabelen uit de EVS-studie - kerklidmaatschap, kerkgang en het
belang van religieuze riten - behoren tot de rituele dimensie. De variabelen
vertrouwen in de kerk en religiositeit zijn als aspecten van de ervaringsdimensie te beschouwen. Orthodoxie behoort duidelijk tot de ideologische dimensie,
ook de christelijke visie op leven dood en lijden kunnen hiertoe gerekend
worden.
Elk van de zeven religieuze variabelen zal nader toegelicht worden. Kerklidmaatschap is gemeten met een zogenaamde twee-traps-vraag. A l s men zichzelf
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als lid van een religieuze gemeenschap beschouwt, kan men vervolgens aangeven of men zich rekent tot de katholieken, protestanten, joden, moslims,
hindoes of boeddhisten. Het is niet onrealistisch om te veronderstellen dat het
aantal moslims in survey-onderzoek vanwege taalproblemen onderschat wordt.
Tabel 4.2 Zeven religieuze variabelen, EVS 1990
Variabele

Type

Codes Interpretatie

• kerklidmaatschap
• kerkgang
• belang van religieuze riten'
• vertrouwen in de kerk
• religiositeit
• orthodoxie
• christelijke visie op leven,
dood en lijden

twee-traps-vraag
item
index
factorschaal
factorschaal
Mokkenschaal
factorschaal

0-1
1-7
0-3

0-6

nee-ja, vervolgens een keuze
weinig-vaak
niet belangrijk-zeer belangrijk
hoe hoger, des te meer vertrouwen
hoe hoger, des te religieuzer
niet orthodox-zeer orthodox
hoe hoger, des te christelijker

1. exclusief IJsland

Kerkgang is een enkelvoudig item. Met behulp van zeven antwoordcategorieën
kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe vaak men een godsdienstoefening bijwoont, gelegenheden als huwelijk, begrafenis en doop niet
meegerekend: (praktisch) nooit, minder vaak dan één keer per jaar, één keer
per jaar, alleen met Kerstmis/Pasen of andere bijzondere kerkelijke feestdagen, eens per maand, eens per week, méér dan eens per week.
Het belang van religieuze riten is een index die het persoonlijk belang meet
dat men hecht aan het houden van godsdienstige plechtigheden bij rituele
passages in het leven als de geboorte, het huwelijk en de dood (de index loopt
van niet belangrijk tot wel belangrijk bij alle drie de rituele passages). Deze
schaal is in elk land betrouwbaar (Tabel A . l , Bijlage), behalve in IJsland (een
betrouwbaarheid van .57). Dit land wordt bij onderzoek naar deze religieuze
schaal dan ook niet in de analyses meegenomen.
Vertrouwen in de kerk betreft een factorschaal ( P A F , 'listwise' verwijdering
van ontbrekende cases) en staat voor de mate waarin respondenten vinden dat
hun kerk adequaat reageert op: a) 'De morele problemen en noden van de
individuele mens'; b) 'De problemen rond het gezinsleven'; c) 'De geestelijke
behoeften van de mens'; d) 'De sociale problemen waar ons land nu mee te
maken heeft'. De antwoordcategorieën waren 'nee', 'weet niet' en 'ja'. Deze
vier items laden hoog op één factor (respectievelijk .83, .82, .61, .69; de
factor verklaart 55% van de gemeenschappelijke variantie van de items) en
vormen een redelijk betrouwbare schaal (Tabel A . l , Bijlage). Met behulp van
in L I S R E L getoetste modellen is nagegaan of vertrouwen in de kerk een
internationaal vergelijkbaar construct betreft. Dat w i l zeggen, of dezelfde
items op dezelfde factor laden (gelijke structuur) en of de ladingen over de
landen vergelijkbaar zijn. Dit laatste blijkt inderdaad het geval.
Religiositeit verwijst naar een algemeen, niet-institutioneel gebonden reli3

4
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gieus gevoel en wordt afgeleid uit de antwoorden op een vijftal vragen (bijvoorbeeld of men zichzelf als een gelovig persoon beschouwt). Uit factoranalyse ( P A F , 'listwise deletion') blijkt dat de vijf vragen sterk op één factor
laden (ladingen respectievelijk .73, .74, .90, .82 en .66; verklaarde variantie
60%). De factor vormt in alle landen een redelijk betrouwbare schaal (Tabel
A . l , Bijlage). Net zoals vertrouwen in de kerk is religiositeit een internationaal vergelijkbare schaal.
Orthodoxie. De eerste orthodoxie-schaal uit 1966 - ontworpen door Glock
en Stark - bestond uit het geloof in het bestaan van God, in de duivel, in de
heiligheid van Jezus en in bijbelse wonderen (in Hoge & Carroll, 1978: 117).
Inmiddels is er een omvangrijke hoeveelheid orthodoxie-schalen ontwikkeld,
maar het lijkt erop dat het een uni-dimensionaal begrip betreft (Fullerton &
Hunsberger, 1982). In het Europese Waardenonderzoek wordt naar het geloof
in de volgende acht orthodoxe geloofsovertuigingen geïnformeerd (dichotome
antwoordmogelijkheden): a) ' G o d ' ; b) 'een leven na de dood'; c) 'dat de mens
een ziel heeft'; d) 'de duivel'; e) 'de hel'; f) 'de hemel'; g) 'de zonde'; h) 'de
verrijzenis van de doden'.
Met behulp van een Mokken-schaalanalyse (Debets & Brouwer, 1988) is
onderzocht of deze geloofsovertuigingen langs een orthodoxie-continuüm te
ordenen zijn. Op basis van de geaggregeerde gegevens blijkt dat men het
minst instemt met item (e) (26%) en vervolgens met item (d) (29%), (h)
(37%), (f) (46%), (b) (46%), (g) (57%), (c) (63%) en (a) (73%). Er is sprake
van een goede Mokkenschaal als een persoon die bijvoorbeeld gelooft in de
zonde (g), ook gelooft in een ziel (c) en God (a) maar niet in de andere geloofsovertuigingen. Qua percentage positieve antwoorden zijn de items goed
verdeeld, deze lopen van laag tot hoog en geen van de items wordt door bijna
iedereen onderschreven of afgewezen. Wel doet zich met betrekking tot de
items (f) en (b) het probleem voor dat niet duidelijk wordt welk het 'meest
orthodox' is. De acht items vormen een goede Mokkenschaal: Loevingers
coëfficiënt H voor de totale schaal is .72, ook de H-waarden voor de afzonderlijke items zijn >.50 (zwakke schaal: . 3 0 < H < . 4 0 , redelijke schaal:
. 4 0 < H < . 5 0 , sterke schaal: . 5 0 < H ) (Debets & Brouwer, 1988: 22).
Analyses per land laten zien dat de acht items overal goede schalen vormen.
De volgorde van de items in de zestien landen vormt echter een probleem, in
de zin dat in het totaal maar liefst twaalf verschillende patronen worden gevonden. Deze grote hoeveelheid aan patronen wordt vooral veroorzaakt door
de items (f)-(b) en (g)-(c), daarom zijn - enigszins arbitrair - het geloof in de
hemel (f) en een ziel (c) verwijderd uit verdere analyses. De zes items vormen
een sterke orthodoxie-schaal ( H > . 5 0 voor de totale schaal en voor de afzonderlijke items).
Nog steeds is het patroon evenwel niet in alle landen gelijk, maar het aantal
schendingen is aanzienlijk verminderd. In tien van de zestien landen is het
geloof in God het minst een uiting van orthodoxie, dan het geloof in de zonde,
in een leven na de dood, in de verrijzenis van de doden, in de duivel en in de
hel (Tabel A . 2 , Bijlage). Voor de constructie van de orthodoxie-schaal hebben
5
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deze schendingen geen gevolg. Deze index loopt van 0-6, waarbij nul staat
voor het instemmen met geen en zes voor het instemmen met alle orthodoxe
geloofsopvattingen. De zes items vormen in alle landen een betrouwbare
schaal (Tabel A . l , Bijlage). De schendingen hebben overigens wel gevolgen
voor de interpretatie van de schaal: uit de individuele totaalscore kan men niet
afleiden met welke geloofsopvattingen deze persoon instemt, hiervoor moet
met het land van herkomst van de respondent rekening worden gehouden.
Problematisch is het grote aantal personen dat op één of meerdere van de
zes geloofsovertuigingen geen antwoord gaf. In elk land gaat het om ongeveer
dertig procent non-respons. Dit roept de vraag op of deze orthodoxie-schaal
wel recht doet aan de diversiteit aan geloofsbelevingen in de moderne samenleving.
Christelijke visie op leven, dood en lijden staat voor een christelijke levensbeschouwing en omvat een drietal uitspraken (factorladingen respectievelijk
.72, .81 en .77; verklaarde variantie 59%): 'Het leven is alleen zinvol omdat
God bestaat'; 'De dood heeft alleen betekenis als je gelooft in G o d ' ; 'Leed en
lijden krijgen voor mij pas betekenis als je gelooft in G o d ' . De uitspraken
vormen een redelijk betrouwbare schaal (Tabel A . l , Bijlage). Omdat deze
schaal slechts uit drie items bestaat, is het niet mogelijk de internationale
vergelijkbaarheid van de factorladingen te toetsen (verzadigd model).
Het was niet mogelijk om op basis van het Europese Waardenonderzoek
een niet-christelijke levensbeschouwing te ontrafelen (Halman & Vloet, 1992:
13). Dit bevestigd de bevinding uit ander onderzoek dat alleen de christelijke
levensbeschouwing een coherent geheel van overtuigingen en opvattingen
vormt (zie Feiling, Peters & Schreuder, 1986: 56-59; Thung e.a., 1985: 112).
8

4.3

Macro-kenmerken

Eén van de problemen bij landvergelijkende studies betreft het enorme scala
aan economische, politieke, historische en culturele omstandigheden die ter
verklaring van verschillen tussen landen naar voren gebracht kunnen worden.
In deze studie is de aandacht gericht op de in het vorige hoofdstuk besproken
factoren die een rol spelen in theoretische verklaringen (§3.2.3). In hoofdstuk
drie zijn tien macro-hypothesen geformuleerd, waarin landkenmerken aan de
mate van religieuze betrokkenheid gerelateerd worden (§3.4.1). Voor negen
van deze hypothesen zal het landkenmerk geoperationaliseerd worden met één
indicator, voor één landkenmerk (religieus pluralisme) zullen twee indicatoren
gebruikt worden.
Economische modernisering
De verwachting is dat een hogere mate van economische modernisering met
een lagere religieuze betrokkenheid gepaard gaat. Het is vervolgens de vraag
of economische modernisering met behulp van één of meerdere indicatoren
geoperationaliseerd moet worden. Regelmatig voegt men in empirisch onder-
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zoek meerdere indicatoren samen tot een schaal (zoals Banks, 1981). Vanwege
de zeer hoge onderlinge correlaties tussen die indicatoren (minstens .85), kan
er mee worden volstaan economische modernisering met één indicator te
operationaliseren, zoals het bruto nationaal produkt per persoon (Lane &
Ersson, 1987: 51; Puijenbroek & Van Snippenburg, 1984). Bovendien heeft
het bruto nationaal produkt een heldere betekenis en is het relatief goed internationaal vergelijkbaar (Van Snippenburg, 1986: 97). Daarom wordt economische modernisering hier met dit ene item geïndiceerd. Rekening houdend met
verschillen in koopkracht is de Verenigde Staten het economisch meest gemoderniseerde land, gevolgd door Canada (Tabel 4.3).
Tabel 4.3 Bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking in 1988 (in
US $, PPP adjusted, 14 landen); duur modernisering in 1990 (15 landen);
uitgaven aan sociale zekerheid als percentage van het bruto nationaal
produkt in 1990 (13 landen)
LAND

BNP88"

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Spanje
Portugal
Nederland
België
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Ierland
Verenigde Staten
Canada
IJsland

b

duur modernisering
in jaren

12803
12340
13323
12254
8681
6297
12252
11802
13241
15405
13771
7541
18338
17216

a. Bron: O E C D (Rose, 1991:

201
214
187
185
178
168
195
195
183
181
181
120
214
199
116

0

uitgaven sociale zekerheid
%
19.95
12.11
14.17
18.72
12.63
22.33
22.19
15.96
18.15
23.65
15.75
6.77
8.66

194). Bij het berekenen van het bruto nationaal produkt per persoon wordt rekening gehouden met

de officiële wisselkoersen en verschillen in koopkracht.
b. Alle gegevens, behalve voor Portugal (Black, 1966: 91), zijn afkomstig uit Van Snippenburg {1986: 168). Omdat zijn gegevens
betrekking hebben op 1969 is er telkens 21 jaar bij opgeteld.
c. De uitgaven aan sociale zekerheid staan voor: "Housing, amenities; social security and welfare cover expenditure on housing
[...]

such as income-related schemes; on provision and support of housing and slum-clearance activities; on community develop-

ment; and on sanitation services. These categories also cover compensation for loss of income to the sick and temporarily disabled;
payments to the elderly, the permanently disabled, and the unemployed; family, maternity, and child allowances; and the cost of
welfare services, such as care of the aged, the disabled, and children. Many expenditures relevant to environmental defense, such
as pollution abatement, water supply, sanitary affairs, and refuse collection, are included indistinguishably in this category."
{World Bank. 1992: 292),

Het percentage hieraan uitgegeven is vermenigvuldigd met het percentage totale uitgaven ten opzichte

van het bruto nationaal produkt (ibid.: 239). Voor België moest noodgedwongen gegevens uit 1981 gebruikt worden {World Bank
1984:

269).

Duur van het moderniseringsproces
Van Snippenburg (1986: 91) gebruikt voor de duur van het moderniseringsproces, zich baserend op Black (1966), het aantal jaren dat sinds de aanvang van
het economische en politieke moderniseringsproces verstreken is (Tabel 4.3).

9

100

Ondanks het feit dat het welhaast onmogelijk lijkt één tijdstip aan
waarin 'het' moderniseringsproces inzette, zal de relatie van deze
met indicatoren van religieuze betrokkenheid worden onderzocht. De
gende gedachte is dat religieuze betrokkenheid lager is naarmate het
seringsproces langer geleden inzette.

te geven
variabele
achterligmoderni-

Welvaartsstaat
De ontwikkeling van de welvaartsstaat zou hebben bijgedragen aan de daling
van de religieuze betrokkenheid. De mate waarin een land zich tot een moderne welvaartsstaat heeft ontwikkeld wordt gemeten met behulp van het percentage van het bruto nationaal produkt dat in 1990 aan sociale voorzieningen
werd uitgegeven. Hieronder vallen onder andere de uitgaven aan uitkeringen
ten behoeve van ziekte, ouderdom of werkloosheid (Tabel 4.3).
Religieus pluralisme
De voorspelling luidt dat hoe pluralistischer de religieuze markt, des te hoger
de religieuze betrokkenheid. Voor het meten van religieus pluralisme gebruikt
Iannaccone de zogenaamde 'Herfindahl index' , die berust op de kans dat:
"... two people, selected at random from those claiming a religious affiliation,
share the same religion." (1991: 166). Hoe hoger de score op deze index, die
varieert van nul tot één (Tabel 4.4), des te groter de kans dat twee personen
die tot een kerk behoren tot dezelfde kerk behoren. Ofwel: hoe hoger de score
op de Herfindahl index, hoe minder competitie tussen religieuze organisaties
en hoe lager de religieuze betrokkenheid. In deze studie is de Herfindahl index
berekend op basis van gegevens uit het Europese Waardenonderzoek (Tabel
A . 3 , Bijlage). Omdat de diverse protestantse denominaties hierin niet op
adequate wijze onderscheiden zijn wordt de religieuze heterogeniteit van
landen als Canada en de Verenigde Staten onderschat, hetgeen tot een onderschatting van het effect van de Herfindahl index op religieuze betrokkenheid
kan leiden.
Een andere mogelijkheid om religieus pluralisme te meten is door na te
gaan hoeveel kerkgenootschappen zich in een land bevinden (Tabel 4.4). De
achterliggende gedachte is dat naarmate men uit meer kerkgenootschappen kan
kiezen, er meer religieuze competitie zal zijn, en, in het verlengde, dat de
religieuze betrokkenheid hoger is.
10
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Relatie staat-kerk
Volgens Chaves en Cann (1992) heeft de relatie tussen de staat en de kerk
meer invloed op religieuze betrokkenheid dan de mate van religieus pluralisme. O m deze stelling te onderzoeken ontwierpen ze een schaal bestaande uit
zes items (Tabel 4.4). Per land werd onder andere nagegaan of er een officiële
staatskerk is, of de staat de salarissen van kerkpersoneel betaalt, of de staat
invloed heeft op kerkelijke benoemingen en of er belasting wordt geheven ten
gunste van kerkelijke organisaties. De verwachting is dat hoe hoger de score
op deze schaal, hoe groter de staatsregulatie van religie en des te lager de
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religieuze betrokkenheid.
Deze maat en de Herfindahl index hangen sterk samen, hoe hoger de invloed van de staat op de kerk des te minder het religieus pluralisme: r=.52
(ibid.: 289). Maar vanwege de uitzonderingspositie van de katholieke landen is
er geen één op één relatie. Het onderzoek van Chaves en Cann beperkt zich
tot kerkgang, in deze studie zal ook voor andere indicatoren van religieuze
betrokkenheid onderzocht worden of de relatie tussen de staat en kerk belangrijker is dan de mate van religieus pluralisme.
Tabel 4.4 Relatie staat-kerk (15 landen); het aantal denominaties in 1980
(15 landen); het percentage katholieken t.o.v. de protestanten in 1990 (16
landen); Herfindahl index (11) voor 1990 (16 landen)
LAND

a

relatie staat-kerk

aantal
denominaties

percentage
katholieken'

6

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Spanje
Portugal
Nederland
België
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Noord-Ierland
Ierland
Verenigde staten
Canada
IJsland
a. Bron: Chaves en Cann (1992: 284).

1
3
3
3
2
2
0
3
5
5
6

315
530
260
230
152
42
240
87
56
45
117

0
0
0
4

36
2050
330
16

H;

97.8
15.4
50.9
98.6
99.8
99.7
62.8
98.9
.8
.9
.8
32.4
97.0
41.6
59.2
.7

1

.884
.699
.491
.967
.979
.951
.456
.925
.953
.941
.929
.554
.939
.395
.466
.932

Voor de score voor Portugal en IJsland maken we, evenals Chaves en Cann. gebruik van

Barrett (1982: 369, 576-577). Hoe hoger de score op deze schaal (0-6). des te sterker de invloed van de staat op de kerk.
b. Bron: Barrett (1982: 172.

216,

265,

301,

321.

369.

396,

411,

513,

538,

577,

632,

649,

709,

725).

Barrett nam Groot-

Brittannië en Noord-Ierland samen (1982: 709).
c. Bron: E V S 1990.
d. Bron: E V S 1990.

Verhouding katholieken-protestanten
In katholieke landen zou de religieuze betrokkenheid hoger zijn dan in protestantse landen (Tabel 4.4). Enerzijds wordt dit landkenmerk opgenomen ter
controle voor de effecten van religieus pluralisme en de relatie tussen de staat
en de kerk, anderzijds vormt het een indirecte indicator voor de mate van
individualisering. Voor dit landkenmerk wordt gebruik gemaakt van de E V S
gegevens door het percentage katholieken te delen door het percentage katholieken plus protestanten (Tabel A . 3 , Bijlage).
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Nationale cultuur
Het onderzoek van Hofstede naar nationale culturele dimensies is één van de
invloedrijkste studies op dit gebied (Schwartz, 1994: 86-94). Hij bestudeerde
een grote steekproef (meer dan honderdduizend respondenten) uit het personeelsbestand van een multinational (IBM), verspreid over tientallen landen. De
data werden eind jaren zestig en begin jaren zeventig verzameld. Hofstede
gebruikte alleen items waarop landen door de tijd heen een relatief stabiele
positie innamen. In de analyses werd met de gemiddelde scores over beide
onderzoeksronden verder gewerkt, zodat zijn gegevens ruwweg op 1970
betrekking hebben (Hofstede, 1984: 54-55). Dat de gegevens van Hofstede
geen betrekking hebben op 1990 is geen bezwaar, indien zijn verwachting dat
landen niet of nauwelijks convergeren juist is (Hofstede, 1991: 47, 77, 105,
238). Empirisch onderzoek om deze verwachting te toetsen zou welkom zijn
maar helaas is dat door gebrek aan longitudinaal landvergelijkend onderzoek
naar waardenoriëntaties niet mogelijk.
De vragenlijst van Hofstede heeft voornamelijk betrekking op houdingen en
oriëntaties ten aanzien van arbeid (1984: 283-286). Op basis hiervan kwam hij
tot een viertal culturele dimensies waarop samenlevingen verschillen. Per
dimensie werd vervolgens een index gecreëerd: de machtafstandsindex, de
onzekerheidsvermijdingsindex, de individualisme-index en de masculiniteitsindex (Tabel 4.5). De machtafstandsindex en de onzekerheidsvermijdingsindex
bestaan uit drie items, de individualisme-index uit zes items en de masculiniteitsindex uit acht items (Hofstede, 1991: 25, 51-52, 81-82, 111-112).
13

Tabel 4.5 Nationale culturele dimensies (14 landen)
LAND

machtafstand

68
35
35
50
57
63
38
65
18
31
31
28
40
39

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Spanje
Portugal
Nederland
België
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Ierland
Verenigde Staten
Canada
Bron: Hofstede (1984: 77. 122,

158,

onzekerheidsvermijding

individualisme

masculiniteit

86
35
65
75
86
104
53
94
23
50
29
35
46
48

71
89
67
76
51
27
80
75
74
69
71
70
91
80

43
66
66
70
42
31
14
54
16
8
5
68
62
52

189), Hoe hoger de score op een index: des te groter de machtafsland, des Ie moeilijker met

onzekerheid omgegaan wordt, des te individualistischer en des te masculiener de cultuur.

De interpretatie van de vier culturele dimensies is als volgt. In landen met een
grote machtafstand zijn medewerkers angstig om het met hun baas oneens te
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zijn. Daarnaast zijn ondergeschikten van mening dat hun baas een autocratische leiderschapsstijl hanteert, hetgeen overigens positief gewaardeerd wordt.
In landen waar men moeilijk met onzekerheid kan omgaan heerst op het werk
veel spanning, blijft men lang bij hetzelfde bedrijf in dienst en mogen bedrijfsregels niet overtreden worden, ongeacht de mening van de werknemer. In
individualistische culturen wordt in het werk veel belang gehecht aan vrije tijd,
vrijheid en uitdaging. In collectivistische culturen wordt in het werk meer de
nadruk gelegd op training, werkomstandigheden en het volledig kunnen benutten van kennis en vaardigheden. In een masculiene cultuur zijn zaken als
inkomen, erkenning en promotie belangrijker werkdoelen dan bijvoorbeeld een
goede relatie met de chef, onderling samenwerken en prettig wonen in de
omgeving (Hofstede, 1994: 40, 71-72, 108-109, 143). De verwachting is dat
hoe groter de machtafstand, hoe moeilijker men met onzekerheid kan omgaan
en hoe collectivistischer en masculiener de cultuur, des te hoger de religieuze
betrokkenheid (zie hoofdstuk 3).
Vervolgens gaf Hofstede deze vier dimensies een ruimere interpretatie dan
het domein arbeid alleen, door ze aan resultaten van tal van andere (kwantitatieve en kwalitatieve) studies te relateren. Daarbij komt dat de door Hofstede
onderscheiden culturele dimensies grotendeels overeenkomen met eerder in de
literatuur voorgestelde basisproblemen waar elke samenleving mee om dient te
gaan (Hofstede, 1984: 36-37). Desondanks zou het interessant zijn om na te
gaan of dezelfde vier dimensies naar voren komen indien een vragenlijst wordt
ontworpen die betrekking heeft op bijvoorbeeld alleen maar primaire relaties
of politiek. Zo blijkt uit de EVS-studie dat individualisme geen overkoepelende waardenoriêntatie betreft, maar dat per waardedomein een ander meetinstrument gebruikt dient te worden (Halman & Ester, 1995).

4.4 Sociaal-demografische kenmerken
N u volgt een overzicht van de sociaal-demografische kenmerken die gebruikt
zullen worden om de eerste zes micro-hypothesen uit hoofdstuk drie te toetsen
(§3.4.2). Hoe deze kenmerken per land verdeeld zijn, valt te lezen in Tabel
A . 4 (Bijlage). De eerste groep kenmerken speelt een rol in hypothese één tot
en met drie. De idee achter deze hypothesen is dat de mate van religieuze
betrokkenheid het hoogst is bij hen die het minst deelnemen aan de moderne
samenleving, zoals zij die op het platteland wonen, ouderen en vrouwen. Om
de hoge religieuze betrokkenheid van vrouwen te verklaren, zal het verband
tussen religieuze betrokkenheid en sekse gecontroleerd worden voor de arbeidsmarktdeelname en het aantal kinderen (de verwachting is dat zij die aan
de arbeidsmarkt deelnemen een lagere, en personen met kinderen een hogere
religieuze betrokkenheid ten toon spreiden).
De eerste drie empirische variabelen - urbanisatie' , leeftijd en sekse spreken voor zich. De variabele arbeidsmarktdeelname bestaat uit een categorie full-time werkenden (personen met een baan van dertig uur of meer per
4
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week en zelfstandigen), een categorie part-time werkenden (minder dan dertig
uur per week) en een categorie niet-werkenden (huisvrouwen zonder ander
werk, werklozen en de groep 'anders'). De stelling is dat hoe minder uren
men betaald werk verricht, des te minder contact met andersdenkende personen, des te minder de ontwikkeling van een instrumentele werkoriëntatie en
des te hoger de religieuze betrokkenheid (de EVS-studie biedt te weinig aanknopingspunten om ook rekening te houden met het verrichten van onbetaalde
arbeid). Om te onderzoeken of de hoge religieuze betrokkenheid van vrouwen
verklaard wordt door hun grotere verantwoordelijkheid voor de zorg van
kinderen, houden we, vergelijk De Vaus (1982), ook rekening met het aantal
kinderen. Omdat in de EVS-studie geen gegevens aanwezig zijn over wie zorg
draagt voor de opvoeding van kinderen, gaan we ervan uit dat dit de vrouw
betreft.
15

Tabel 4.6 De sociaal-demografische achtergrondkenmerken, E V S 1990
Variabele

Type

Codes

MODERNISERING
• urbanisatie'

item

1-8

•
•
•
•

item
item
item
item

18-94
0-1
1-3
0-6

populatie-omvang woonplaats: 1) <2.000, 2) 25.000, 3) 5-10.000, 4) 10-20.000, 5) 20-50.000,
6) 50-100.000, 7) 100-500.000, 8) > 500.000
jong-oud
man-vrouw
1) niet-werkend, 2) part-time, 3) full-time
geen kinderen-zes of meer kinderen

item
item
item
index

1- 11
1- 10
I- 13
0- 15

laag-hoog
laag-hoog
laag-hoog
lid van geen één-lid van alle vijftien

item
index

0- 1
1- 10

ongehuwd-gehuwd
ongelukkig-gelukkig

leeftijd
sekse
arbeidsmarktdeelname
aantal kinderen

DEPRIVATIE
• opleiding
• inkomen
• sociale klasse
• lidmaatschap vrijwilligersorganisatie
• burgerlijke staat
• geluk
2

Interpretatie

1. exclusief IJsland vanwege het gebrek aan variatie
2. exclusief Canada

De tweede groep kenmerken is bedoeld om hypothesen vier tot en met zes,
geïnspireerd op de deprivatietheorie, te toetsen (§3.4.2). Volgens hypothese
vier gaat een hoge sociaal-economische status samen met een lage religieuze
betrokkenheid. Dit verband zou echter verdwijnen indien gecontroleerd wordt
voor lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties (omdat er sprake zou zijn van
een indirect effect tussen sociaal-economische status en religieuze betrokkenheid). In deze studie wordt sociaal-economische status door middel van een
drietal variabelen geoperationaliseerd: opleiding, inkomen en sociale klasse.
De opleidingssystemen van de verschillende landen zijn moeilijk te vergelijken. Daarom is in het EVS-onderzoek gevraagd naar de leeftijd waarop de
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hoogst gevolgde full-time opleiding beëindigd werd, c.q. zou worden (van
'heeft nooit een opleiding gevolgd' en 'op 12 jarige leeftijd of jonger' tot '21
jaar of ouder'). Een beperking van deze operationalisering is dat degene die
op latere leeftijd een studie heeft afgerond (bijvoorbeeld de 'moeder mavo'),
nu onder de hoogst opgeleide categorie valt. Dit had ondervangen kunnen
worden door te vragen naar het aantal jaren gevolgde scholing (Treiman &
Y i p , 1989: 378).
Inkomen is gemeten door elke respondent een lijst met tien inkomensgroepen voor te leggen, met de vraag tot welke het bruto huishoudinkomen behoort. In Nederland varieerden deze inkomensgroepen van 'minder dan F .
17.800 per jaar', tot 'meer dan F 86.300 per jaar'. Dat inkomen nog immer
een gevoelig gespreksonderwerp is blijkt onder andere uit de grote groep
weigeraars: gemiddeld ongeveer 18% (in twaalf landen ligt de non-respons
hoger dan tien procent, België is de grote uitschieter met 38% weigeraars).
Door de gevoeligheid van deze inkomensvraag zijn de gemiddelde landscores
niet goed vergelijkbaar (zie Tabel A . 4 , Bijlage). Verondersteld wordt dat
binnen landen personen echter wel te vergelijken zijn.
Sociale klasse is geïndiceerd met het beroep van de respondent. Binnen
sociale klassen worden de beroepen gekenmerkt door, onder andere, een
vergelijkbare mate van economische zekerheid, kansen op economische vooruitgang en plaats in de produktieverhoudingen (Bakker e.a., 1997: 7-8). In de
EVS-studie is aan de respondent gevraagd zijn of haar huidige baan (of laatste
baan) te coderen in één van in het totaal dertien categorieën (meer dan tien
procent ontbrekende waarden in Italië, Spanje en IJsland).
Het verband tussen sociaal-economische status en religieuze betrokkenheid
wordt gecontroleerd voor lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties. In het
Europese Waardenonderzoek is geïnformeerd naar het lidmaatschap van organisaties op een vijftiental terreinen.
Als de voorspelling opgaat dat personen die niet in gezinsverband leven (ter
compensatie) religieuzer zijn dan personen die dit wel doen (hypothese 5), dan
moet de religieuze betrokkenheid van ongehuwden hoger zijn dan van gehuwden. Om dit te onderzoeken is burgerlijke staat, in navolging van Hoge en
Carroll (1978: 113), gedichotomiseerd in twee groepen: gehuwde versus
ongehuwde personen (samenwonend/gescheiden/alleenstaand/verweduwd). De
heterogeniteit van de groep ongehuwde personen is reden om geen duidelijk
effect van deze variabele te verwachten. Daarnaast moet voor bepaalde
groepen ongehuwde personen het ongehuwd zijn waarschijnlijk niet als uiting
van deprivatie maar van individualisering beschouwd worden. Alleen zijn, of
blijven, kan als een bewuste keuze worden opgevat, als een eigen manier om
invulling aan het bestaan te geven. A l s dat het geval is, is er geen reden te
verwachten dat bijvoorbeeld alleenstaanden zich ter compensatie van het gemis
van een gezin tot de kerk richten.
Tot slot wordt ook een subjectieve indicator voor deprivatie in de analyses
opgenomen: geluk. Indien hypothese zes opgaat, dan wenden ongelukkige
personen zich ter compensatie tot de kerk en spreiden daardoor een hogere
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religieuze betrokkenheid ten toon dan gelukkige personen. De achterliggende
gedachte is dat modernisering tot meer geluk bij de mens heeft geleid, hetgeen
vervolgens gepaard ging met een afname van de religieuze betrokkenheid. Dit
eerste blijkt inderdaad het geval te zijn. In economisch welvarende regio's
zoals Scandinavië, West-Europa en Amerika, is men gemiddeld gelukkiger dan
in minder welvarende regio's zoals Latijns-Amerika en Afrika (Veenhoven,
1984: 149; 1991). Daarnaast ging na de tweede wereldoorlog het economische
herstel in landen als Engeland, Frankrijk, Nederland, West-Duitsland, Italië en
Spanje gepaard met een toename van het gemiddelde 'geluksniveau' (Veenhoven, 1991; 1994). Naast economische welvaart, hangen ook de uitgaven aan
de gezondheidszorg, de mate van persvrijheid en de hoogte van het gemiddelde opleidingsniveau positief met geluk samen (Veenhoven, 1984: 155; 1994).
De index 'geluk' bestaat uit de volgende drie vragen (ladingen respectievelijk .57, .80 en .68; verklaarde variantie 48%): 'Hoe gelukkig bent u, alles
bijeengenomen?' (een vier-puntsschaal); ' E n hoe tevreden of ontevreden bent
u, al met al, met uw leven tegenwoordig?' (een tien-puntsschaal); ' E n hoe
tevreden of ontevreden bent u al met al met uw leven thuis?' (een tien-puntsschaal). O m de drie items een vergelijkbaar aantal antwoordcategorieën te
geven, is dat aantal - met behulp van de volgende formule: ((((X-l)/9)*3) + l )
- bij de laatste twee items tot vier teruggebracht. Door van de totaalscores
twee af te trekken loopt de index uiteindelijk van één tot en met tien. Deze
index blijkt in de meeste landen - uitgezonderd Canada - een matig tot redelijk
betrouwbare schaal te vormen (Tabel A . 5 , Bijlage).

4,5 Waardenoriëntaties
In eerdere publikaties is reeds uitvoerig gerapporteerd over de vele waarden
die op basis van het Europese Waardenonderzoek kunnen worden onderscheiden (Ester, Halman & De Moor, 1993b; Halman & Vloet, 1994). Deze publikaties dienen dan ook als uitgangspunt voor onze analyses. Uiteindelijk is
slechts een (relatief) beperkt aantal waarden in deze studie opgenomen. Sommige waarden waren theoretisch niet duidelijk te interpreteren in het kader van
de secularisatietheorie. Andere kenden een te lage betrouwbaarheid. Hierbij
ging het soms om theoretisch interessante variabelen. O m die variabelen toch
te meten zijn enkele enkelvoudige items in deze studie opgenomen. Tabel 4.7
bevat een overzicht van de te gebruiken waarden (de verdelingen per land zijn
te vinden in Tabel A . 6 , Bijlage).
Ter vereenvoudiging zijn de twaalf waarden in twee groepen verdeeld. De
eerste groep van vijf waarden is bedoeld voor het toetsen van de hypothesen
acht tot en met twaalf (zie §3.4.2). Deze waarden zijn indicatief voor de
culturele positie die respondenten in de huidige samenleving innemen.
Volgens de - op Roof (1972, 1976) geïnspireerde - 'localism theory' gaat
een sterke gerichtheid op de lokale gemeenschap gepaard met een hoge reli-
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gieuze betrokkenheid (hypothese 8). De EVS-studie bevat slechts een beperkte
operationalisering voor de mate van lokalisme: 'Tot welke van die geografische eenheden vindt u dat u in de eerste plaats behoort? E n tot welke geografische eenheid behoort u in de tweede plaats? 1. de hele wereld, 2. Europa, 3.
het land van de respondent, 4. provincie waar U woont, 5. plaats of stad waar
U woont'. Beide antwoorden zijn gesommeerd waarbij de score van de eerste
keuze tweemaal zo zwaar meetelt als de tweede keuze (respondenten die
tweemaal dezelfde categorie hebben aangewezen zijn verwijderd). Door van de
totaalscore drie af te trekken varieert de index tussen één en elf.
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Tabel 4.7 De waarden, E V S 1990
Variabele
CULTUUR
Geografische Identificatie
• lokalisme
Individualisme
• utilitair individualisme'
Post-Materialisme
• post-materialisme
Institutioneel Vertrouwen
• vertrouwen in instituties
Rationalisme
• verwetenschappelijking
helpt de mensheid
MORAAL
Permissiviteit
• geloof in absolute richtlijnen
• morele permissiviteit'
• goedkeuren abortus
Primaire Relaties
• respecteren ouders
• noodzaak vader-moeder
Politiek
• politieke betrokkenheid
• onconventionele politieke
participatie

Type

Codes

Interpretatie

index

1-11

kosmopolitisch-lokalistisch

factorschaal

hoe hoger, des te individualistischer

index

1-10

factorschaal

materialistisch-postmaterialistisch
hoe hoger, des te meer vertrouwen

item

0-1

oneens-mee eens

item
factorschaal
Mokkenschaal

0-1
0-4

zijn er niet-zijn er wel
hoe hoger, des te permissiever
nooit-altijd

item
item

0-1
0-1

niet-wel altijd
oneens-eens

index
Mokkenschaal

0-5
0-5

niet-wel betrokken
nooit-altijd

1. exclusief Portugal
2. exclusief Noorwegen

Een begeleidend verschijnsel van modernisering is individualisering. Individualisering zou weer gepaard gaan met secularisering, omdat de mens zich in
toenemende mate op het hier en nu en op het eigen welzijn richt. Daarnaast
wil de mens op basis van eigen oordelen, los van God en de kerk, over goed
en kwaad en over na te streven doeleinden beslissen. Individualisme is de
normatieve waardering van dit individualiseringsproces. De verwachting luidt
dat hoe sterker deze waardering, des te lager de religieuze betrokkenheid
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(hypothese 9). Onderzoekstechnisch is het vervolgens de vraag of individualisme een eendimensionale schaal betreft die zich over diverse levenssferen zoals
werk, gezin en opvoeding uitstrekt, of dat per waardedomein een aparte schaal
ontwikkeld moet worden. Uit een analyse van de gegevens van het Europese
Waardenonderzoek blijkt dat laatste het geval te zijn. A a n een tiental items/schalen ligt geen alomvattende individualistische oriëntatie ten grondslag.
Evenmin nemen landen per item/schaal consequent een vergelijkbare positie in
(Halman & Ester, 1995). Van de tien items/schalen hangt slechts de helft
enigszins samen (een eta of correlatie van >.15) met waarden op het gebied
van religie, moraal, politiek en arbeid (ibid.). Om het aantal variabelen in de
analyses te beperken - en omdat elementen van sommige van de vijf items/schalen reeds aan bod komen - is besloten maar twee van deze items/schalen
op te nemen: het niet geloven in absolute richtlijnen (waarover later meer) en
utilitair individualisme.
Utilitair individualisme is een houding waarbij het ongehinderd nastreven
van het eigenbelang en het belang van materieel succes, bezit, carrière en
prestatie centraal staan (Elchardus, Heyvaert & Scheyes, 1991: 155; Halman
& Ester, 1995). Na een exploratieve principale factoranalyse ( P A F , 'listwise
deletion') op een zevental items is een viertal items overgebleven (ladingen
> .40). E l k item bestaat uit twee stellingen die aan de hand van een tien-puntsschaal beantwoord moeten worden: a) ' E r moeten meer staatsondernemingen
komen' - 'Privébezit van ondernemingen moet worden vergroot'; b) 'De
overheid moet meer verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat
ieder krijgt wat hij nodig heeft' - 'Mensen moeten meer verantwoordelijkheid
nemen om voor zichzelf te zorgen'; c) 'Onderlinge wedijver is schadelijk, het
brengt het slechtste in de mensen naar boven' - 'Onderlinge wedijver is goed,
het stimuleert mensen om hard te werken en nieuwe ideeën te ontwikkelen'; d)
'Hard werken helpt in het algemeen niet, het is meer een kwestie van geluk en
goede relaties' - 'Op de lange duur leidt hard werken meestal tot een beter
bestaan'.
In de meeste landen vormt deze factorschaal een matig betrouwbare schaal
(Tabel A . 5 , Bijlage). In Portugal is de betrouwbaarheid zo laag dat dit land
niet in de analyses wordt meegenomen. Om toch iets over de relatie tussen
individualisme en religieuze betrokkenheid te zeggen, is besloten deze factorschaal te behouden. De vier items laden respectievelijk .54, .56, .64 en .51 op
deze factor (verklaarde variantie 32%) en vormen een internationaal vergelijkbare schaal.
Post-materialisten zouden minder religieus betrokken zijn dan materialisten
(hypothese 10). De eerste door Inglehart ontwikkelde post-materialisme schaal
bestond uit vier items (1979), later breidde hij deze uit met nog eens acht
items (1990). Voor drie groepen van vier items moesten de respondenten
aangeven welke men als het meest en als het op één na meest belangrijke
nationale doel voor de komende tien jaar beschouwde. Deze twaalf items zijn
ook in de EVS-studie opgenomen, al zijn er af en toe kleine verschillen qua
formulering en itemvolgorde. Globaal genomen is de structuur van deze items
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voor de zestien landen uit ons onderzoek vergelijkbaar (Abramson & Inglehart, 1995: 103-106). De meeste problemen deden zich voor ten aanzien van
het item over de verfraaiing van de steden en het platteland. Dit item hoort het
minst duidelijk bij een post-materialistische waardenoriëntatie. Het was de
bedoeling dat hiermee het waarderen van esthetiek gemeten zou worden, maar
voor sommige respondenten zou het wel eens eerder naar de bezorgdheid over
de misdaad en bescherming van de fysieke zekerheid kunnen verwijzen (ibid.:
102). Wat betreft de vergelijkbaarheid van de factorladingen - los van de
vraag of principale componenten analyse bij dit type data aansluit (SCP, 1997:
36) - doet Inglehart geen uitspraken, maar hierover bestaat gerede twijfel (zie
Davis, 1996).
Het was niet mogelijk Ingleharts schaal (1990: 133) exact te repliceren
omdat in de EVS-studie niet gevraagd werd om uit deze twaalf items ook nog
eens een eerste, tweede en laatste keuze te maken. Per groep van vier items is
aan respondenten de volgende score toegekend: score 1 als eerste (M) en
tweede keuze (M) een item dat naar een materialistische houding verwijst;
score 2 als eerste keuze een materialistisch (M), tweede keuze een post-materialistisch (PM) item; score 3 als eerste keuze een post-materialistisch (PM),
tweede keuze een materialistisch (M) item; score 4 als eerste (PM) en tweede
keuze (PM) een item dat naar een post-materialistisch houding verwijst. Door
de scores voor elke groep van vier items op te tellen en twee punten van de
totaalscores af te trekken ontstaat een schaal van 1 tot 10.
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A. 'Een hoog niveau van economische groei handhaven' (M),
B. 'Zorgen voor een sterk leger in Nederland' (M),
C. 'De mensen meer inspraak geven bij beslissingen op het werk en in hun woonplaats' (PM),
D. 'Proberen onze steden en ons platteland te verfraaien' (PM).
E.
F.
G.
H.

'Orde handhaven' (M),
'Meer mensen meer invloed verschaffen op belangrijke regerings-besluiten' (PM),
'Prijsstijgingen tegengaan' (M),
'De vrije meningsuiting beschermen' (PM).

I. 'Zorgen voor een stabiele economie' (M),
J. 'Streven naar een vriendelijker en minder onpersoonlijker samenleving' (PM),
K. 'Streven naar een samenleving waarin ideeën belangrijker zijn dan geld' (PM),
L. 'De strijd tegen de misdaad' (M).

Volgens hypothese elf gaat vertrouwen in instituties met een hoge religieuze
betrokkenheid samen. Omdat in de moderne cultuur instituties hun traditionele
gezag zouden hebben verloren, zou ook de religieuze betrokkenheid zijn
afgenomen. In het Europese Waardenonderzoek kan men aangeven hoeveel
vertrouwen men heeft in de volgende tien maatschappelijke instituties : 'het
onderwijsstelsel', 'het rechtsstelsel', 'de pers', 'vakbonden', 'de politie', 'het
parlement', 'ambtenaren', 'de grote bedrijven', 'het sociale zekerheidsstelsel',
'de N A V O ' (antwoordcategorieën: 1. helemaal geen, 2. niet zo veel, 3. tamelijk veel, 4. heel veel). Eén factor kan worden onderscheiden ( P A F , 'listwise
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deletion'). Confirmatieve factoranalyse wijst uit dat de tien items hier alle
hoog op laden (ladingen respectievelijk .51, .61, .40, .41, .58, .68, .68, .47,
.53, .44), al verklaart de factor slechts 29% van de variantie. Deze ene factor
vormt in alle landen een betrouwbare schaal (Tabel A . 5 , Bijlage) en de ladingen zijn internationaal vergelijkbaar.
In de moderne cultuur vervangt het geloof in rationele oplossingen het
geloof in bovennatuurlijke oplossingen. Dit geloof in rationele oplossingen is
geïndiceerd door middel van de houding tegenover de wetenschap. De voorspelling luidt dat degene die in het oplossend vermogen van de wetenschap
gelooft, een lagere religieuze betrokkenheid kent dan degene die hier niet in
gelooft (hypothese 12). Verwetenschappelijking is met een enkelvoudige vraag
geïndiceerd: 'Denkt U dat op de lange termijn gezien, de wetenschappelijke
ontwikkelingen die wij nu meemaken de mensheid zullen helpen of schaden?'
(antwoordcategorieën: 0. schaden/van elk wat, 1. helpen).
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De tweede groep van zeven waarden uit Tabel 4.7 is bedoeld voor het toetsen
van hypothese dertien. Volgens deze hypothese zijn personen met traditionele
morele waardenoriëntaties meer religieus betrokken dan personen met moderne
morele waardenoriëntaties. Er wordt een drietal waarden onderscheiden dat de
houding over zaken aangaande leven, dood en seksualiteit meet (permissiviteit). Naar verwachting kennen personen die niet geloven in absolute richtlijnen, die een moreel permissieve houding innemen en die abortus onder
diverse omstandigheden goedkeuren, een lagere religieuze betrokkenheid dan
personen die hier behoudende opvattingen over huldigen. Op het terrein van
de primaire relaties staan de houdingen ten aanzien van traditionele gezinspatronen centraal. Verwacht wordt dat personen die het nodig vinden dat
kinderen ouders altijd respecteren en personen die een vader en moeder noodzakelijk vinden voor de opvoeding van een kind, een hogere religieuze betrokkenheid kennen dan personen die hier tegenovergesteld over denken. Op
politiek gebied is de verwachting dat een sterke wens om betrokken te zijn bij
de gang van zaken in eigen groep of milieu (geoperationaliseerd met behulp
van politieke betrokkenheid en onconventionele politieke participatie), gepaard
gaat met een lage religieuze betrokkenheid.
Het geloof in absolute richtlijnen verwijst naar "Being self-reliant and
autonomous in the religious domain [...]." (Halman & Ester, 1995: 36). De
verwachting is dat personen die in absolute richtlijnen geloven, meer religieus
betrokken zijn dan personen die hier niet in geloven. De achterliggende idee is
dat door het proces van internationalisering - toegenomen migratiestromen en
de groei van de massamedia en het massatoerisme - universele religieuze
aanspraken gerelativeerd worden. Respondenten kunnen aangeven met welk
van de twee volgende stellingen men instemt: 'Onvoorwaardelijke, duidelijke
richtlijnen over wat goed en wat kwaad is, kunnen er nooit zijn. Wat goed is
en wat kwaad hangt helemaal af van de omstandigheden van het moment'; ' E r
zijn volslagen duidelijke richtlijnen over wat goed is en wat kwaad, die gelden
altijd voor iedereen onder welke omstandigheden dan o o k ' .
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De constructie van een schaal voor morele permissiviteit kent een nogal
lange aanloop en is op een exploratieve wijze tot stand gekomen. In het Europese Waardenonderzoek is met behulp van een tien-puntsschaal naar de morele
rechtvaardigheid van drieëntwintig - oorspronkelijk vierentwintig, maar 'abortus' is per ongeluk niet in de Deense vragenlijst opgenomen (Halman & Vloet,
1992: 20) - gedragingen gevraagd. Op basis van deze gedragingen worden in
Tilburgse EVS-studies twee onderliggende dimensies onderscheiden: morele
permissiviteit en burgerschapsmoraal (Halman, 1991a; Halman & Vloet,
1992). Morele permissiviteit heeft betrekking op de seksuele moraal en issues
ten aanzien van leven en dood (zoals echtscheiding, homoseksualiteit en euthanasie), zaken die over het algemeen binnen de christelijke moraal als zondig
worden ervaren (Harding, Phillips & Fogarty, 1986: 11). Burgerschapsmoraal
verwijst naar het respect voor andermans en gemeenschapsgoederen, gemeten
door meningen over bijvoorbeeld heling, zwartrijden en belasting ontduiking
(Halman, 1991a: 76).
Ook in deze studie is voor een twee-factoren oplossing gekozen , factoren
die vanwege hun hoge onderlinge correlatie (-.46) oblimin zijn geroteerd. Vier
items behoren tot geen van beide factoren en worden in verdere analyses
buitengesloten (Tabel A . 7 , Bijlage). Beide factoren komen overeen met de
eerder genoemde morele permissiviteit en burgerschapsmoraal en bestaan uit
respectievelijk twaalf en zeven items. Voor geen van beide factoren zijn de
ladingen echter internationaal vergelijkbaar. Vervolgens is per dimensie op
exploratieve wijze geprobeerd toch een vergelijkbare schaal te creëren. Voor
burgerschapsmoraal is dat niet gelukt. Voor morele permissiviteit kan wel een
vergelijkbare schaal gecreëerd worden, al moet hiervoor Portugal uitgesloten
worden uit verdere analyses en blijven slechts vijf van de zeven items over (de
gevolgde procedure en de resultaten zijn bij de auteur op te vragen). Morele
permissiviteit bestaat uiteindelijk uit het goedkeuren van overspel, homoseksualiteit, echtscheiding, euthanasie en zelfdoding. Deze vijf items laden alle hoog
op één factor (respectievelijk .55, .66, .72, .61 en .63; verklaarde variantie
40%) en vormen een redelijk betrouwbare schaal (Tabel A . 5 , Bijlage).
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Het goedkeuren van abortus zou gepaard gaan met een lage religieuze
betrokkenheid. Voor vier situaties kan men in de EVS-studie aangeven abortus
al dan niet goed te keuren: a) ' A l s de gezondheid van de moeder bedreigd
wordt door de zwangerschap'; b) ' A l s het waarschijnlijk is dat het kind met
een lichamelijke handicap geboren wordt'; c) ' A l s de vrouw niet getrouwd is';
d) ' A l s een getrouwd stel geen kinderen w i l hebben'. E r lijkt een zekere ordening in deze vier waarderingen waarneembaar. In de eerste twee situaties is in
sterkere mate sprake van overmacht dan in de laatste twee situaties. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat men abortus wel gerechtvaardigd vindt indien een echtpaar geen kinderen w i l , maar niet als de gezondheid van de moeder op het
spel staat.
Met behulp van Mokken-schaalanalyse is onderzocht of inderdaad een
zekere ordening in de items aan te brengen is. In alle zestien landen tezamen
vormen de items in de volgorde c-d-b-a (van minst tot meest aanvaardbaar)
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een goede schaal (H = .71, schaalwaarden van de afzonderlijke items >.50).
Ook in alle afzonderlijke landen vormen de vier items een valide schaal (Tabel
A . 8 , Bijlage). De volgorde van de items is echter niet internationaal vergelijkbaar: in Nederland, België, de Verenigde Staten en Canada is de volgorde d-cb-a. A l s getrouwd stel geen kinderen willen wordt in deze landen dus minder
als aanvaardbare reden voor het plegen van abortus beschouwd dan als vrouw
niet getrouwd zijn. Deze onvergelijkbare structuur heeft geen gevolgen voor
de constructie, maar wel voor de interpretatie van de schaal (zie de discussie
bij de Mokkenschaal voor 'orthodoxie'). De index loopt van 0-4, van het nooit
tot het onder alle omstandigheden goedkeuren van abortus. De vier items
vormen in de meeste landen een matig betrouwbare schaal (Tabel A . 8 , Bij lage).
Op het terrein van de primaire relaties worden twee variabelen onderscheiden die de houding meten ten aanzien van traditionele gezinspatronen. Omdat
religie en het gezin altijd sterk met elkaar verbonden waren, wordt ten eerste
verwacht dat degenen die het nodig achten dat kinderen ouders altijd respecteren meer religieus betrokken zijn dan zij die dat niet nodig achten. Respecteren ouders is een enkelvoudige vraag: 'Met welke van deze twee beweringen
bent u eerder geneigd het eens te zijn? M e n is niet verplicht om z ' n ouders te
respecteren en van ze te houden als die ouders dat niet verdienen door hun
gedrag en hun houding; Het doet er niet toe hoe iemands ouders zijn, men
moet ze altijd respecteren en van ze houden'.
Ten tweede wordt verwacht dat personen die een vader en moeder noodzakelijk vinden voor de opvoeding van een kind, een hogere religieuze betrokkenheid kennen dan personen die hier tegenovergesteld over denken. Noodzaak
vader-moeder wordt met behulp van de volgende vraag gemeten: ' A l s iemand
zegt dat een kind om gelukkig op te groeien een thuis nodig heeft met zowel
een vader als een moeder, bent u dan geneigd het daarmee eens te zijn of
oneens?'. Gezien de hoge instemming met deze uitspraak in de meeste landen
- in elf landen tachtig procent van de bevolking of meer (Tabel A . 6 , Bijlage) valt slechts een beperkte invloed van deze variabele op de mate van religieuze
betrokkenheid te verwachten.
Op politiek gebied wordt verwacht dat personen met een sterke wens om
betrokken te zijn bij de gang van zaken in eigen groep of milieu, een lage
religieuze betrokkenheid kennen. De achterliggende redenatie is dat modernisering onder andere vergezeld gaat van democratisering. Omdat modernisering
en religieuze betrokkenheid negatief samenhangen, wordt eveneens verondersteld dat democratisering en religieuze betrokkenheid negatief samenhangen. In
het EVS-onderzoek maakt men doorgaans een onderscheid tussen politieke
oriëntaties en politieke participatie, waarbij oriëntaties naar waarden en attitudes en participatie naar concrete gedragingen verwijzen (Halman, 1991a; Van
den Broek & Heunks, 1993). Een aantal oriëntaties, zoals post-materialisme en
het vertrouwen in instituties, is reeds aan bod gekomen. Politieke participatie
verwijst naar de manieren waarop burgers, direct en indirect, deelnemen aan
het besluitvormingsproces van de burgerlijke overheden. Dat kan vervolgens
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op een conventionele wijze, gerelateerd aan het geïnstitutionaliseerde politieke
proces, en onconventionele wijze, buiten de partij-politieke kanalen om, gebeuren (Halman, 1991a: 146-147).
Discussiëren over en interesse in politiek worden in de EVS-studie, met
lidmaatschap van een politieke partij, tot conventionele politieke participatie
gerekend (Halman, 1991a: 149; Halman & Vloet, 1992: 37). Twee van deze
drie variabelen zijn hier opgenomen in de index politieke betrokkenheid: ' A l s
u met vrienden bij elkaar bent, wordt er dan vaak, af en toe of nooit over
politieke aangelegenheden gesproken? (1-3)'; 'Bent u geïnteresseerd in politiek? (1-4)'. Door de antwoorden op beide items bij elkaar op te tellen en hier
vervolgens twee van af te trekken loopt de index van 0-5, deze schaal is matig
tot redelijk betrouwbaar (Tabel A . 5 , Bijlage). Het politieke partij lidmaatschap
blijft buiten beschouwing omdat de betrouwbaarheid van de index behoorlijk
afneemt indien deze variabele wordt toegevoegd (in elf landen is de Cronbachs
alpha in dat geval < .60).
De twee variabelen uit deze index - discussiëren over politiek en politieke
interesse - lijken eigenlijk eerder tot de politieke oriëntaties in plaats van de
politieke gedragingen te behoren (Van den Broek, 1994b; Van den Broek &
Heunks, 1993). In het EVS-onderzoek ontbreekt het echter aan geschikte
indicatoren voor conventionele politieke participatie, zoals het bezoeken van
politieke bijeenkomsten, het contact opnemen met politici en het meehelpen
aan politieke campagnes (zie Halman, 1991a: 181; Van den Broek, 1994b).
De EVS-studie bevat wel geschikte indicatoren voor onconventionele politieke
participatie. Deze Mokkenschaal bestaat uit de bereidheid om aan de volgende
vijf vormen van politieke actie mee te doen: 'handtekening zetten onder een
petitie'; 'boycotten'; 'meedoen aan toegestane, normale demonstratie'; 'meedoen aan een wilde staking'; 'een gebouw of een fabriek bezetten'. De antwoordcategorieën waren 'zou dat nooit doen' en 'zou dat misschien doen, heb
dat zelf gedaan'. Vanwege een verkeerde vertaling van meedoen aan een wilde
staking in Noorwegen, wordt dit land bij analyses naar onconventionele politieke participatie buiten beschouwing gelaten ('joining offical strikes' in plaats
van 'joining unofficial strikes').
Onconventionele politieke participatie vormt in alle landen een sterke (Tabel
A . 9 , Bijlage) en betrouwbare (Tabel A . 5 , Bijlage) schaal. De volgorde van
de items (die ook sterk schalen) is echter niet internationaal vergelijkbaar, al
zijn de schendingen beperkt van aard (Tabel A . 9 , Bijlage). Inhoudelijk gezien
is voor de schaal, die loopt van 0-5 keer de bereidheid tonen om aan een
onconventionele politieke actie mee te willen doen, daarom een land specifieke
interpretatie nodig.
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4.6 Besluit
Dit hoofdstuk staat in het teken van de operationalisering van de kernbegrippen uit de hypothesen, die in hoofdstuk drie geformuleerd werden. Drie groe-
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pen individuele kenmerken zijn aan de orde gekomen: religieuze variabelen,
sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties. De empirische waarnemingen met betrekking tot deze variabelen zijn uit het Europese Waardenonderzoek uit 1990 afkomstig. In hoofdstuk zes wordt verslag gedaan van de
bevindingen van onderzoek naar de mate waarin religieuze variabelen door
sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties verklaard worden (ter
beantwoording van vraagstelling 3-5). De EVS-studie kent de nodige gebreken
(welhaast onvermijdelijk bij landvergelijkend onderzoek). Enerzijds is er geen
centraal document waarin precies wordt weergegeven op welke wijze deze
studie is uitgevoerd, anderzijds is de non-respons voor sommige schalen in
bepaalde landen erg hoog. Desondanks biedt de EVS-studie een uitgelezen
mogelijkheid onderzoek te doen naar de invloed van waardenoriëntaties op
religieuze betrokkenheid.
Ook de operationalisering van elf landkenmerken kwam ter sprake. Empirische informatie over deze kenmerken is goeddeels afkomstig uit andere bronnen dan de EVS-studie. In hoofdstuk vijf worden de landkenmerken gerelateerd aan geaggregeerde scores op de indicatoren van religieuze betrokkenheid
(ter beantwoording van vraagstelling 1-2).
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Noten
1.

2.

3.

4.

Daarmee heeft deze studie een zogenaamd 'most similar system design': er worden
eenheden vergeleken die zoveel mogelijk op elkaar lijken, met uitzondering van het te
verklaren fenomeen. Variabelen waarop de eenheden een vergelijkbare positie innemen
kunnen niet ter verklaring dienen (Sartori, 1991: 250).
Helaas is - voorzover bekend - bij de vertaling van de Engelse vragenlijst in de nationale talen geen gebruik gemaakt van de zogenaamde 'back-and-forward' vertaalprocedure
(Ester, Halman & De Moor, 1993b: 27; Halman, 1991a: 41).
In twee landen is het percentage ontbrekende waarden hoger dan tien procent: in België
(15%) en Noorwegen (32%). Tenzij anders aangegeven, is het percentage ontbrekende
waarden voor alle micro-variabelen uit dit hoofdstuk lager dan tien procent.
De analyses zijn uitgevoerd op de covariantiematrices, hierbij is de lading van het eerste
item op 1.00 vastgesteld. Om elk land even zwaar mee te laten tellen is voor elk land
N = 1000 opgegeven. Een toetsing van het model van een gelijke structuur in alle landen
(lx = ps) leidt tot de volgende resultaten: X = 219, df=32, N = 16000, BIC = -91. Voor
het model met eenzelfde structuur en dezelfde factorladingen (lx = in) geldt: X =438,
df=77, N = 16000, BIC=-308. Bij de keuze tussen modellen dient de BIC-waarde als
criterium: B I C = X - (df * InN). Het model met de laagste BIC-waarde verdient de
voorkeur, in dit geval is dat het model waarin de structuur en de ladingen gelijk worden
verondersteld. Voor meer uitleg over de gevolgde procedure wordt verwezen naar:
Ester, Halman en De Moor (1993b: 35), Halman (1991a: 108) en Halman en Vloet
(1994).
Religiositeit bestaat uit de volgende vijf items: a) 'Even buiten beschouwing gelaten of
u wel of niet naar de kerk gaat, wat zou u dan van uzelf zeggen?: dat ik een overtuigd
atheïst ben, dat ik niet gelovig ben, dat ik een gelovig mens ben'; b) 'Welke van de vier
beweringen komen het dichtst bij uw eigen overtuiging?: ik denk eigenlijk niet dat er
een of andere geest of God of levenskracht bestaat, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan
denken moet, er bestaat een soort levensgeest of kracht, er bestaat een persoonlijke
God'; c) ' E n hoe belangrijk is God in uw leven?: helemaal niet belangrijk - zeer belangrijk (1-10)'; d) 'Schenkt geloof u vertroosting en kracht of vindt U dat niet?: nee,
weet niet, ja'; e) 'Neemt U wel eens enkele ogenblikken voor gebed, meditatie of
overpeinzingen of zo iets?: nee, weet niet, ja'.
In de antwoordcategorieën van deze items zit een ordening van helemaal niet religieus
naar zeer religieus. Wat betreft het onderscheid tussen het geloof in een soort levensgeest of kracht en het geloof in een persoonlijke God zijn we hier minder zeker van.
Van der Ven (NRC Handelsblad, 27-6-1997) wijst er, als reactie op het SCP rapport
'Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland', op dat het geloof in een God niet
gelijkgeschakeld dient te worden met het geloof in een persoonlijke God. Volgens hem
is in de lokale kerken een oneindige variëteit te vinden aan metaforen, symbolen en
begrippen van God.
Gelijke structuur (lx=ps) in alle landen: X =672, df=80, N = 16000, BIC = -102.
Gelijke structuur en ladingen (lx=in): X =1201, df=140, N=16000, BIC=-155. De
lading van het derde item is op 1.00 vastgesteld. In vijf landen is het percentage ontbrekende waarden hoger dan tien procent: in Frankrijk (13%), Zweden (14%), België
(18%), West-Duitsland en Noorwegen (23%).
Niet gewogen naar bevolkingsomvang en uitgaande van het percentage dat met het
betreffende item instemt (dus niet het percentage valide antwoorden).
Met als antwoordcategorieën: 1. niet mee eens, 2. geen van beiden, 3. wel mee eens. In
acht landen ligt het percentage ontbrekende waarden tussen de tien en veertien procent.
West-Duitsland is een uitschieter met 27% non-respons.
Omdat Van Snippenburg het onwaarschijnlijk acht dat modernisering in Groot-Brittan2
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nië, volgens Black begonnen in 1649, ongeveer anderhalf keer zo lang geleden aanving
als in Frankrijk, veronderstelt hij dat modernisering in Groot-Brittannië in het begin een
ander karakter vertoonde (daarnaast kan een dusdanig extreme score de analyses verstoren). Daarom stelt hij het beginpunt van modernisering in Groot-Brittannië op arbitraire
wijze gelijk aan dat van de Verenigde Staten (Van Snippenburg, 1986: 90).
Een door economen ontwikkelde maat voor het meten van de "... degree of market
concentration." (Stark, Finke & Iannaccone, 1995: 436).
Iannaccone (1991) baseert zich bij het berekenen van de Herfindahl index op Barrett
(1982), die gebruik maakt van kerkstatistieken, rapporten en interviews. Omdat we
survey-data betrouwbaarder achten dan kerkstatistieken kiezen we er voor het Europese
Waardenonderzoek te gebruiken.
Stark en Iannaccone (1994: 239) bekritiseren deze schaal door te stellen dat Nederland
hier een hogere positie op moet innemen. Maar omdat de religieuze betrokkenheid in
Nederland relatief laag is, zou dat enkel tot nog meer steun voor de theorie van Chaves
en Cann leiden.
Omdat Chaves en Cann (1992) zich op Barrett baseren, heeft hun index betrekking op
de relatie tussen de staat en de kerk aan het begin van de jaren tachtig. Hierdoor kan
het gebeuren dat Frankrijk, waar tot de Franse revolutie staat en kerk sterk met elkaar
verbonden waren, laag scoort op de index en een lage religieuze betrokkenheid kent
(ibid.: 286). In tegenstelling tot in het verleden is er tegenwoordig in Frankrijk weinig
staatsregulatie van religie.
De machtafstandsindex en de onzekerheidsvermijdingsindex zijn op afzonderlijke wijze
geconstrueerd. De individualisme-index en de masculiniteitsindex kwamen als twee
dimensies te voorschijn uit een ecologische factoranalyse op veertien items (een analyse
op geaggregeerde individuele gegevens met land als analyse-eenheid). Met behulp van
specifieke transformaties zijn de landscores tussen de 0-100 bepaald (Hofstede, 1984:
76, 121, 157, 190). Uit een ecologische factoranalyse op 32 items bleken drie dimensies
tezamen 49 procent van de variantie te verklaren. Eén dimensie kwam globaal overeen
met de masculiniteitsindex, één met de onzekerheidsvermijdingsindex en één met een
combinatie van de machtafstandsindex en de individualisme-index. De laatste twee
dimensies besloot Hofstede toch als aparte dimensies op te nemen omdat ze conceptueel
van elkaar zouden verschillen (Hofstede, 1984: 60-62).
In Canada zijn de categorieën per ongeluk omgedraaid. Daarnaast werden daar slechts
zes in plaats van acht antwoordmogelijkheden aangeboden (World Values Study Group,
1994). Deze zes categorieën lopen van (in hergecodeerde volgorde): 1. onder 1.000, 2.
1.000-10.000, 3. 10.000-30.000, 4. 30.000-100.000, 5. 1000.000-500.000, 6. meer
dan 500.000. Het was mogelijk geweest om voor de internationale vergelijkbaarheid de
laatste twee categorieën de codes zeven en acht mee te geven, maar het was niet duidelijk hoe met de vier andere categorieën om te gaan.
Spanje scoort verrassend hoog op urbanisatie en Frankrijk verrassend laag (Tabel A . 4 ,
Bijlage). Het is niet duidelijk hoe dit te verklaren. Het vermoeden bestaat dat in Spanje
inwoners van Madrid zijn oververtegenwoordigd (zie World Values Study Group,
1994). In Frankrijk is de non-respons tamelijk hoog (veertien procent).
In navolging van De Vaus (1984: 249) zijn gepensioneerden uit de analyses weggelaten
omdat hun arbeidsmarktpositie niet op een vrije keuze gebaseerd is. Ook voor studenten
lijkt het niet zinnig ze onder de categorie niet-werkenden te scharen, aangenomen mag
worden dat zij via het onderwijs juist in ruime mate geconfronteerd worden met een
diversiteit aan ideeën en overtuigingen. Door beide groepen personen niet in de analyses
op te nemen is het percentage ontbrekende gevallen in ieder land wel erg hoog (gemiddeld tussen de twintig en dertig procent).
In West-Duitsland ontbreken de antwoordcategorieën 'op 12 jarige leeftijd of jonger' en
'13 jaar' (World Values Study Group, 1994).
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17. De volgende categorieën zijn aangeboden: 1. 'nooit een baan gehad', 2. 'militairen', 3.
'landarbeiders', 4. 'ongeschoolde handarbeider', 5. 'half geschoolde handarbeider', 6.
'geschoolde handarbeider', 7. 'voorman of uitvoerder - handarbeid', 8. 'werkgever in
de landbouw/veeteelt bedrijf, zelfstandige', 9. 'lagere kantoorfunctie', 10. 'middenkader
op kantoor', 11. 'werkzaam in vrije beroepen (advocaten, accountants), leraren, artiesten e t c ' , 12. 'werkgever, directeur bij kleinere bedrijven - met minder dan 10 werknemers', 13. 'werkgever, directeur bij grote bedrijven - met meer dan 10 werknemers'.
Deze indeling komt globaal genomen overeen met het internationaal veelvuldig gebruikte EGP-klassenschema. In vergelijking met dit schema zouden directeuren bij kleine
bedrijven misschien lager gecodeerd moeten worden (Bakker e.a., 1997: 8).
De categorie 'militairen' verwijst in IJsland naar leden van de politie of de kustwacht
(World Values Study Group, 1994). Daarnaast zijn in dit land nog twee categorieën
aangeboden - 'Sailors, Sea Captains' en een 'Undocumented code' (World Values Study
Group, 1994) - die uit de analyses zijn verwijderd.
18. De volgende categorieën zijn aangeboden: 1. 'welzijnszorg voor ouderen, gehandicapten
of misdeelden', 2. 'onderwijs, kunst, muziek of culturele activiteiten', 3. 'vakbonden',
4. 'politieke partij of groepering', 5. 'plaatselijke activiteiten op het gebied van armoede, werkgelegenheid, huisvesting, rassengelijkheid', 6. 'ontwikkelingsproblemen in de
Derde Wereld of mensenrechten', 7. 'natuurbescherming, milieuzorg', 8. 'beroepsvereniging, beroepsorganisatie', 9. 'jeugdwerk (bijvoorbeeld padvinderij, gidsen, jongerenclubs)', 10. 'sport of recreatie', 11. 'vrouwengroep', 12. 'vredesbeweging', 13. 'dierenbescherming', 14. 'vereniging op het gebied van gezondheidszorg', 15. 'andere
groepen'. Lidmaatschappen van religieuze of kerkelijke organisaties zijn niet meegenomen om problemen van multicollineariteit te voorkomen.
19. In de meeste landen blijken weduwen/weduwnaars het meest kerks te zijn, gevolgd door
gehuwde personen, alleenstaanden, gescheidenen en samenwonenden (zie Verweij,
1994b). Het is niet duidelijk hoe deze resultaten met de 'family surrogate theory' te
verbinden.
20. In Canada en in de Verenigde Staten is naar de identificatie met 'Amerika' in plaats van
'Europa' geïnformeerd. In alle landen - uitgezonderd in West-Duitsland (25%) - is de
non-respons lager dan tien procent. Dit hoge percentage in West-Duitsland wordt voor
een groot deel verklaard door het feit dat respondenten eveneens konden aangeven zich
met een verenigd Oost- en West-Duitsland te identificeren (Verweij & Becker, 1997).
21. Dit concept is onder andere afkomstig van Bellah, die daarnaast ook nog de groei van
het expressieve individualisme beschrijft: het benadrukken van de individuele autonomie, zelfbeschikking en authenticiteit (in Elchardus, Heyvaert & Scheyes, 1991: 154).
Omdat deze vorm van individualisme op basis van het beschikbare datamateriaal niet
gemeten kon worden, is hiervoor geen aparte schaal opgenomen. Daarnaast hangt
expressief individualisme sterk samen met utilitair individualisme (ibid.: 169).
22. Gelijke structuur (lx=ps) in alle landen: X =259, df=30, N = 15000, BIC=-29. Gelijke structuur en ladingen (lx = in): X = 386, df=72, N = 15000, BIC=-306. De lading
van het derde item is op 1.00 vastgesteld. In vier landen is de non-respons hoger dan
tien procent: Italië (15%), West-Duitsland (17%), België (21%) en Spanje (22%).
23. Gezien het grote aantal items, valt het op zich nog mee dat het percentage ontbrekende
waarden in zes landen tussen de elf en negentien procent varieert.
24. Drie instituties zijn buiten beschouwing gelaten: 'de kerk' om problemen van multicollineariteit te voorkomen; 'de strijdkrachten' omdat dit item in IJsland ontbrak (men
beschikt hier uitsluitend over een soort kustwacht); 'de Europese Gemeenschap' omdat
dit item in de Verenigde Staten en Canada ontbrak.
25. Gelijke structuur (lx=ps) in alle landen: X = 4591, df=560, N = 16000, BIC = -830.
Gelijke structuur en ladingen (lx = in): X =5425, df=695, N = 16000, BIC=-1303. De
lading van het eerste item is op 1.00 vastgesteld. In vier landen is de non-respons hoger
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dan tien procent: de Verenigde Staten (13%), IJsland (16%), Frankrijk (31%) en
Zweden (39%).
De achterliggende idee is niet dat een persoon eerst een bepaalde opvatting over abortus
huldigt en vervolgens besluit om bijvoorbeeld niet meer naar de kerk te gaan. Er wordt
een effect van het goedkeuren van abortus op religieuze betrokkenheid verondersteld,
omdat het verwijst naar een algemene - met geïnstitutionaliseerde religiositeit verbonden
- morele houding waarin de laatste decennia belangrijke veranderingen zijn opgetreden.
Respondenten die 'geen van beiden' antwoorden zijn verwijderd, omdat niet duidelijk is
hoe deze antwoorden te interpreteren. Hierdoor is het percentage ontbrekende waarden
in vijf landen tussen de elf en achttien procent (Frankrijk, West-Duitsland, Spanje,
Portugal en België). In de Verenigde Staten en Canada lopen deze percentages op tot
maar liefst 48% respectievelijk 63%.
Een exploratieve principale factoranalyse leidt tot vier factoren (eigenwaarden: 6.31,
2.22, 1.22 en 1.03) die tezamen 36% van de variantie verklaren. Geen van de items
laadt echter substantieel op de vierde dimensie (oblimin rotatie, patroon matrix). Bij een
opgelegd drie-factoren model zijn er acht items die niet substantieel op één van de
factoren laden (oblimin rotatie, patroon matrix).
In zes landen varieert het percentage ontbrekende waarden tussen de elf en achttien
procent. In West-Duitsland is de non-respons gelijk aan vijfentwintig procent.
In vijf landen is de non-respons hoger dan tien procent: Denemarken (11%), Canada
(19%), Noorwegen (21%), Frankrijk (30%) en Zweden (34%).
In vijf landen tussen de 10% en 20% ontbrekende waarden, in West-Duitsland, Italië en
Spanje tussen de 22% en 32%.
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HOOFDSTUK 5
Determinanten van Religieuze Betrokkenheid: een
Macro-Analyse'
In deze studie zal voor landkenmerken en individuele kenmerken nagegaan
worden in hoeverre en op welke wijze ze gerelateerd zijn aan de mate van
religieuze betrokkenheid. In het volgende hoofdstuk staat de vraag centraal in
hoeverre religieuze en niet-religieuze personen te onderscheiden zijn op basis
van sociaal-demografische karakteristieken en individuele waardenoriëntaties.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate de Westerse wereld als
geseculariseerd gekenschetst mag worden en in hoeverre de Verenigde Staten
hierbinnen een uitzonderingspositie innemen. Tevens wordt een poging ondernomen de verschillen tussen de Westerse landen te verklaren.
Eerdere landenvergelijkende studies op basis van het Europese Waardenonderzoek toonden reeds aan dat erop diverse terreinen (politiek, moraal, gezin,
arbeid) aanzienlijke verschillen tussen landen bestaan (Ester, Halman & De
Moor, 1993b; Halman, 1991a), maar er werden nog weinig gestructureerde
pogingen ondernomen deze te verklaren. De voor de hand liggende verklaring
voor internationale verschillen in religieuze betrokkenheid is de mate van
(economische) modernisering, maar in de voorgaande hoofdstukken werd
reeds vastgesteld dat modernisering geen voldoende verklaring vormt voor
landverschillen binnen de Westerse wereld. In hoofdstuk drie kwamen twee
andere verklaringsfactoren aan de orde die mogelijk relevanter zijn dan modernisering: de structuur van de religieuze markt en de nationale cultuur. Dit
hoofdstuk is gewijd aan de vraag in hoeverre internationale verschillen in religieuze betrokkenheid samenhangen met de uit deze drie factoren - modernisering, religieuze markt, nationale cultuur - afgeleide landkenmerken. De volgende twee vraagstellingen staan centraal:
1.
2.

Zijn alle Westerse landen in dezelfde mate geseculariseerd, of bestaan
er tussen deze landen verschillen in religieuze betrokkenheid?
In hoeverre worden internationale verschillen in religieuze betrokkenheid verklaard door (economische) modernisering, door de structuur
van de religieuze markt en door de nationale cultuur?

De opbouw van dit vijfde hoofdstuk is als volgt. Ter beantwoording van de
eerste vraagstelling wordt, met behulp van cluster- en factoranalyses, onderzocht welke posities landen innemen ten aanzien van zeven onderscheiden
religieuze variabelen (kerklidmaatschap, kerkgang, het belang van religieuze
riten, vertrouwen in de kerk, religiositeit, orthodoxie en een christelijke visie
op leven, dood en lijden) (§5.1). Vervolgens komt de tweede vraagstelling aan
de orde. Hiertoe worden de landscores op de religieuze variabelen gerelateerd
aan een groot aantal landkenmerken, waaronder de mate van economische
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modernisering (§5.2). Een samenvatting
besluiten dit hoofdstuk (§5.3).

en bespreking van de

resultaten

5.1 Religieuze betrokkenheid in zestien landen
Niveaus van religieuze betrokkenheid
Het is niet eenvoudig om te bepalen of en in welke mate Westerse landen als
geseculariseerd beschouwd mogen worden, aangezien heldere criteria hiervoor
ontbreken. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door gegevens uit het Europese
Waardenonderzoek over de mate van individuele religieuze betrokkenheid. Uit
deze gegevens blijkt dat bepaalde religieuze overtuigingen en gedragingen nog
overal wijd verbreid zijn, dat anderen nog slechts door minderheden van de
bevolking worden onderschreven en dat de mening over sommige overtuigingen en gedragingen aanzienlijk varieert tussen de landen (Tabel 1.1; Tabel
B . l - B . 5 , Bijlage).
Voor degenen die de overtuiging zijn toegedaan dat de religieuze betrokkenheid in de Westerse wereld aanzienlijk is gedaald en geen rol van betekenis
meer speelt, komt het misschien als een verrassing dat in 1990 in alle landen
nog immer meer dan de helft van de bevolking lid is van een kerkgenootschap
en kerkdiensten belangrijk vindt bij geboortes, huwelijken en begrafenissen
(Tabel 1.1; Tabel B . l , Bijlage). Men zou hier tegen in kunnen brengen dat dit
slechts rituelen betreft zonder daadwerkelijke inhoudelijke betekenis (analoog
aan de these van 'interne secularisering'), maar het blijkt ook dat in alle
landen nog meer dan zestig procent van de bevolking in God gelooft (uitgezonderd in Zweden) en dat in alle landen een meerderheid zichzelf als gelovig
mens betitelt (uitgezonderd in Zweden en Noorwegen) (Tabel B.3 en B . 4 ,
Bijlage).
Het zijn dit soort gegevens uit het Europese Waardenonderzoek (maar dan
voor 1981) die Stark en Iannaccone (1994: 245) gebruiken in hun verzet tegen
de secularisatietheorie. Volgens hen vormen niet alleen de Verenigde Staten
een uitzondering op de secularisatiethese, maar moet ook de mate van secularisatie in Europa betwijfeld worden (ibid.: 231). Het lijkt er echter op dat zij
nogal selectief naar bepaalde gegevens verwijzen. Het is namelijk ook zo dat
in de meeste landen nog maar een minderheid regelmatig naar de kerk gaat en
van mening is dat de kerk adequaat op morele, familiale en (nationale) sociale
problemen reageert (Tabel 1.1; Tabel B . 2 , Bijlage). Ook gelooft over het
algemeen nog maar een minderheid in de duivel en de hel, vindt een klein deel
van de bevolking God heel belangrijk in zijn of haar leven en onderschrijft een
minderheid elementen van een christelijke levensbeschouwing (Tabel B.3-B.5,
Bijlage). Ierland, Noord-Ierland en de Verenigde Staten wijken in de regel van
bovengenoemde bevindingen af.
Voor religieuze overtuigingen zoals het geloven in een leven na de dood, de
zonde en de verrijzenis van de doden zijn sterke internationale verschillen te
constateren (Tabel B . 3 , Bijlage). Hetzelfde geldt voor de mening dat de kerk
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adequaat op geestelijke problemen reageert, het geloof in een persoonlijke
God, het troost en kracht ontlenen aan religie en het nemen van ogenblikken
voor gebed of meditatie (Tabel B.2 en B.4, Bijlage). Er zijn bijvoorbeeld
landen waar meer dan zestig procent van de bevolking in een persoonlijke God
gelooft (Italië, Portugal, (Noord-)Ierland en de Verenigde Staten) en landen
waar minder dan dertig procent hierin gelooft (Frankrijk, West-Duitsland,
Nederland, Denemarken en Zweden) (Tabel B . 3 , Bijlage).
Er zijn dus verschillen en overeenkomsten binnen de Westerse wereld betreffende de mate van religieuze betrokkenheid (hetzelfde gold overigens voor
gegevens uit de EVS-studie uit 1981: Campbell & Curtis, 1994: 221). We
delen niet de mening van Stark en Iannaccone dat geen enkele Europese natie
als geseculariseerd beschouwd mag worden. Aan de andere kant doet ook het
beeld van een Europa waar de religieuze betrokkenheid bij wijze van spreken
tot het nulpunt is gedaald, geen recht aan de werkelijkheid. Alvorens dieper
op internationale verschillen in te gaan, wordt nader op enkele van voorgenoemde bevindingen ingegaan.
In alle landen hechten veel meer mensen aan kerkdiensten bij belangrijke
gebeurtenissen in het leven dan dat mensen regelmatig naar de kerk gaan (vgl.
Tabel 1.1 met Tabel B . l , Bijlage). Dit verschil is met name opvallend in
Frankrijk, Groot-Brittannië, West-Duitsland en de Scandinavische landen.
Mogelijkerwijs vervullen kerkdiensten bij belangrijke gebeurtenissen in sommige landen primair een symbolische functie en speelt de kerk in de rest van
het bestaan een niet al te belangrijke r o l . Het is op het terrein van de 'rites de
passage' dat de kerken nog immer een monopoliepositie innemen, er is een
gebrek aan alternatieven om "... belangrijke overgangen in het leven van
individuen en gezinnen ceremonieel te duiden." (Dobbelaere & Voyé, 1992:
128).
In internationaal perspectief neemt Nederland een uitzonderingspositie in:
hier ten lande worden kerkdiensten bij belangrijke overgangen in het individuele bestaan het minst belangrijk geacht, daarnaast gaat ook maar een kleine
groep van de bevolking regelmatig naar de kerk. Het lijkt zo te zijn dat wie
niet regelmatig naar de kerk gaat, dat ook bij belangrijke gebeurtenissen niet
doet. M e n zou Nederlanders dus 'consequenter' c.q. 'rechtlijniger' kunnen
noemen. Dit blijkt ook uit onderzoek naar diverse typen kerkdijken. Nederland kent de grootste groep onkerkelijken, maar tevens één van de grootste
groepen kern-kerkelijken. Indien men zichzelf tot een kerkgenootschap rekent
gaat men ook regelmatig naar de kerk en stelt men zich ook actief op binnen
die kerk. Dit in tegenstelling tot andere Westerse landen waar wel meer kerkleden zijn, maar waar deze groep vooral uit randkerkelijken bestaat (Halman,
1991a: 83; Verweij & Halman, 1994: 226).
In alle landen vindt men dat de kerk adequater reageert op morele, familiale
en geestelijke behoeften van de mens dan op nationale sociale problemen
(Tabel B . 2 , Bijlage). Dit komt overeen met de bewering van sommige auteurs
(zoals Berger en Wilson) dat de kerk in de geseculariseerde samenleving geen
2
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invloed meer heeft op het publieke domein van politiek en economie, maar
nog wel op het private domein van huwelijk, gezin en moraal (vergelijk §3.1).
Traditionele leerstellingen waar men in alle landen het minst mee instemt
zijn het geloof in de duivel en het geloof in de hel; het geloof in God vindt
daarentegen de meeste ondersteuning, gevolgd door het geloof in de zonde en
in een leven na de dood (Tabel B . 3 , Bijlage). Men gelooft blijkbaar niet meer
dat men gestraft zal worden indien men niet handelt overeenkomstig de christelijke moraal.
Helaas worden in het Europese Waardenonderzoek geen nieuwe religieuze
vormen onderzocht. Eén van de weinige uitzonderingen is de vraag naar het
geloof in reïncarnatie, een uit het hindoeïsme/boeddhisme afkomstige geloofsopvatting die de laatste jaren met name via de New Age beweging opgang
maakt. Anno 1990 gelooft inmiddels tussen de tien en dertig procent van de
bevolking in de door ons onderscheiden landen in reïncarnatie (Eurlings &
Verweij, 1997). Dit geloof is in Frankrijk, West-Duitsland, Denemarken,
Zweden en IJsland inmiddels al hoger dan het geloof in de duivel of de hel.
Zoals vermeld ziet in ieder land op Zweden en Noorwegen na een meerderheid van de bevolking zichzelf als een gelovig mens (Tabel B.4, Bijlage). Op
deze vraag kon men ook antwoorden zichzelf als een niet-gelovig of als een
overtuigd atheïst te beschouwen. In elk land noemt maar een beperkt deel van
de populatie zichzelf een overtuigd atheïst: gemiddeld zo'n vier procent (met
als maximum elf procent in Frankrijk). Ondanks de lage religieuze betrokkenheid in bepaalde Westerse landen zweert dus slechts een beperkte groep het
geloof volledig af.

Tabel 5.1 Het Godsgeloof in percentages, EVS 1990 (16 landen)
LAND

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Spanje
Portugal
Nederland
België
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Noord-Ierland
Ierland
Verenigde Staten
Canada
IJsland

persoonlijke God

soort geest
of levenskracht

weet niet

22
33
25
67
52
62
28
32
20
30
16
66
67
69
44
51

34
41
45
22
28
19
42
22
34
36
46
20
24
23
41
32

26
16
18
6
14
12
15
32
24
23
18
12
7
6
10
12
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geloof nergens in

18
10
12
5
7
8
15
15
23
11
20
2
1
2
5
5

Ook de antwoorden op een vraag over het Godsgeloof van de respondent laten
zien dat van een volledige afzwering van het geloof in geen enkel Westers
land sprake is. Naast het geloof in een persoonlijke God kon men ook drie
andere opvattingen onderschrijven. In praktisch elk land gelooft maar het
kleinste deel van de bevolking dat er überhaupt geen God, geest of levenskracht bestaat (Tabel 5.1). Tussen 1981 en 1990 blijkt dat het geloof in een
persoonlijke God in de meeste landen afneemt, ten koste van een toename in
het geloof in een soort geest of levenskracht (Eurlings & Verweij, 1997: 39).
Het lijkt er op dat het geloof in 'iets hogers' eerder wordt vervangen dan
afgeschaft.
Patronen van religieuze betrokkenheid
Zijn er binnen de Westerse wereld bepaalde groepen van landen te onderscheiden die in meer of mindere mate op elkaar lijken? Om deze vraag te beantwoorden is een clusteranalyse op de zeven religieuze schalen uitgevoerd
(Figuur 5.1). Uit deze analyse blijkt bijvoorbeeld dat in het allereerste begin
van de clustering landen als Denemarken en Zweden en Italië en Spanje een
coherent cluster vormen. In de laatste fase van de clustering zijn twee groepen
te onderscheiden, die beide weer in twee groepen uiteenvallen.
3

Figuur 5.1 Dendrogram na clusteranalyse (method=ward, measure=seuclid) op zeven religieuze schalen*, E V S 1990 (16 landen)
GROOT-BR ITT ANNIË
BELGIË
FRANKRIJK
NEDERLAND

DENEMARKEN
ZWEDEN
NOORWEGEN

NOORD-IERLAND
VERENIGDE STATEN
IERLAND

WEST-DUITSLAND
IJSLAND
PORTUGAL
CANADA
ITALIË
SPANJE

Noordwest-Europa is het meest geseculariseerd en valt onder te verdelen in
Denemarken, Zweden en Noorwegen aan de ene en Groot-Brittannië, België,
Frankrijk en Nederland aan de andere kant. De drie Scandinavische landen
onderscheiden zich met name van de West-Europese landen door het hoge
percentage kerkdijken en het lage percentage kerksen: anno 1990 is in Denemarken, Noorwegen en Zweden nog meer dan tachtig procent van de bevol125

king lid van een kerkgenootschap maar gaat minder dan zes procent van de
bevolking regelmatig naar de kerk (Tabel 1.1). In deze landen behoort men
vanaf de geboorte vrijwel automatisch tot de Lutherse staatskerk, zonder dat
men de gedragsvoorschriften, geloofsovertuigingen en ethische autoriteit van
de kerk vanzelfsprekend accepteert (Riis, 1992). Kerklidmaatschap zegt in
deze landen dan ook weinig over de mate van religieuze betrokkenheid.
Noord-Ierland, de Verenigde Staten en Ierland behoren overduidelijk tot de
minst geseculariseerde landen en vormen een coherent cluster (Figuur 5.1).
Tot slot bestaat er een zeer heterogeen cluster van West-Duitsland, IJsland,
Portugal, Canada, Italië en Spanje. Zo nemen bijvoorbeeld West-Duitsland en
Canada veel lagere posities in op de diverse religieuze schalen dan Italië en
Spanje (Tabel 1.1; Tabel B . l - B . 5 , Bijlage). IJsland neemt binnen de Scandinavische wereld dus een afwijkende positie in. Gezien de sterke band van IJsland
met Denemarken en Noorwegen door de eeuwen heen is dit een verrassende
bevinding. De meeste bewoners van IJsland zijn immers afkomstig uit Noorwegen en IJsland is van de 13e eeuw tot deze eeuw bestuurd vanuit Noorwegen of Denemarken (Pétursson & Jonsson, 1994). Een mogelijke verklaring
voor dit verschil is het feit dat het moderniseringsproces in IJsland veel later
aanving dan in de andere Scandinavische landen (vergelijk Tabel 4.3). Haar
snelle overgang van een traditionele agrarische naar een moderne industriële
samenleving heeft mogelijkerwijs geresulteerd in het behoud van religieuze
waarden (ibid.).
Een aantal Scandinavische landen behoort zoals gezegd tot de groep meest
geseculariseerde landen, desondanks rekenen veel mensen in deze landen
zichzelf toch tot een kerkgenootschap. Deze bevinding roept de vraag op in
hoeverre de door ons onderscheiden religieuze variabelen één dimensie vormen. In onderzoek naar het proces van ontzuiling wordt weieens een onderscheid gemaakt russen de mate van structurele en culturele ontzuiling. Zo is
Nederland bijvoorbeeld niet volledig formeel-juridisch en organisatorisch
ontzuild (structurele ontzuiling), zie het onderwijs- en omroepbestel, maar wel
cultureel aangezien de zuilen "... ideologisch uitgeholde, lege structuren"
(Zijderveld, 1987: 232) zijn geworden. Voor Vlaanderen zou dit nog veel
sterker gelden. De zuilen staan hier organisatorisch nog altijd overeind, maar
inhoudelijk richten deze zich nog slechts op materiële belangenbehartiging
(Laermans, 1992: 10-11).
Het lijkt erop dat op religieus gebied een vergelijkbaar onderscheid gemaakt
kan worden. De zeven religieuze schalen zijn in te delen in twee aparte factoren (er is een factoranalyse uitgevoerd op de gemiddelde landscores). De ene
factor bestaat uit kerklidmaatschap en het belang van religieuze riten, de
andere uit kerkgang, vertrouwen in de kerk, religiositeit, orthodoxie en een
christelijke visie op leven, dood en lijden (het belang van religieuze riten
schaalt op beide factoren) (Tabel 5.2). De eerst factor noemen we 'structurele
religiositeit', de tweede 'culturele religiositeit'.
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Tabel 5.2 Ecologische factoranalyse (PAF) op zeven religieuze variabelen,
patroonmatrix na oblimin rotatie', E V S 1990 (N=16)
Fl

F2

Kerklidmaatschap
Kerkgang
Belang van religieuze riten
Vertrouwen in de kerk
Religiositeit
Orthodoxie
Christelijke visie op leven, dood en lijden

-.02
.80
.54
.98
.95
.91
.91

.70
.14
.66
-.34
.07
.11
.14

Percentage verklaarde variantie

70.3

12.4

Variabele

* De twee factoren correleren .30

Het onderscheid in deze twee factoren betekent dat er landen kunnen zijn waar
relatief veel mensen tot een kerk behoren en/of kerkelijke rituelen belangrijk
vinden bij bepaalde gebeurtenissen in het leven, zonder dat relatief veel belang
wordt gehecht aan het onderschrijven van bepaalde religieuze overtuigingen en
gedragingen. Dit blijkt het geval te zijn in West-Duitsland, Denemarken en
Noorwegen (Figuur 5.2).
Figuur 5.2 Dendrogram na clusteranalyse (method=ward, measure=seuclid) op structurele en culturele religiositeit, EVS 1990 (16 landen)
structurele
religiositeit

culturele
religiositeit

.206
. 122
.369
.594
.421

.496
. 372
.405
. 117
• .254

NOORD-IERLAND
IERLAND
ITALIË
VERENIGDE STATEN

1 . 116
1.484
. 648
- . 069

1.356
1.515
1 . 124
1.302

GROOT-BRITTANNIE

- .665
- .392
- . 975
. 176
.190
- .461

.314
.453
. 954
. 187
. 820
.756

PORTUGAL
CANADA
SPANJE
IJSLAND
WEST-DUITSLAND

1

3-

BELGIË
FRANKRIJK
DENEMARKEN
NOORWEGEN
ZWEDEN

.

NEDERLAND

950

De omgekeerde situatie is uiteraard ook mogelijk, een relatief lage mate van
structurele religiositeit en een relatief hoge mate van culturele religiositeit: dit
is bijvoorbeeld het geval in Portugal en Canada (bij het berekenen van de
landscores op structurele en culturele religiositeit in Figuur 5.2 is op de twee
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groepen religieuze variabelen een afzonderlijke factoranalyse uitgevoerd).
In vergelijking met de zeven afzonderlijke religieuze schalen vormen de
landen ten aanzien van deze twee religieuze dimensies globaal genomen dezelfde groepen (vergelijk Figuur 5.1 en 5.2). Het opvallendste verschil betreft
de bijzondere positie van Nederland binnen de groep van meest geseculariseerde landen. Dit is een gevolg van de extreem lage score van Nederland op de
mate van structurele religiositeit. In Nederland behoren in vergelijking tot de
andere Westerse landen weinig mensen tot een kerk en vinden weinig mensen
kerkdiensten belangrijk bij 'rites de passage' (zie Tabel 1.1 en Tabel B . l uit
de Bijlage). Over beide dimensies bezien zijn Frankrijk, Nederland en Zweden
de meest en Ierland en Noord-Ierland de minst geseculariseerde landen (Figuur
5.2).
Samenvatting
Indien secularisering opgevat wordt als een afgenomen individuele religieuze
betrokkenheid, dan is een opvallende conclusie dat bepaalde religieuze overtuigingen en gedragingen in de Westerse wereld nog immer algemeen wijd
verbreid zijn. Veel mensen zijn nog lid van een kerk en vinden kerkdiensten
belangrijk bij 'rites de passage', daarbij beschouwen veel mensen zichzelf als
een gelovig persoon en geloven velen nog in God. Daarentegen gaan weinig
personen regelmatig naar een kerkdienst, hebben mensen niet veel vertrouwen
in de kerk ten aanzien van morele en familiale kwesties, gelooft slechts een
deel van de bevolking nog in een duivel of hel en kent de christelijke levensbeschouwing een beperkte aanhang. Maar in plaats van dat het geloof compleet wordt verworpen, lijkt het er eerder op dat het een andere 'vagere'
inhoud krijgt (gezien het gebrek aan relevante gegevens op dit terrein heeft
deze laatste opmerking eerder het karakter van een hypothese dan van een
constatering).
In de mate van religieuze betrokkenheid zijn er ook duidelijke landverschillen binnen de Westerse wereld. Ierland, Noord-Ierland en de Verenigde Staten
zijn het minst, de Scandinavische landen, Nederland en Frankrijk het meest
geseculariseerd. Nederland neemt een bijzondere positie in wat betreft de mate
van structurele religiositeit: in vergelijking tot inwoners van vijftien andere
Westerse landen zijn Nederlands het minst lid van een kerk en hechten ze het
minste belang aan kerkdiensten bij belangrijke gebeurtenissen in het bestaan.
In de volgende paragraaf komt aan de orde op welke wijze de internationale
verschillen samenhangen met specifieke kenmerken van de betrokken landen.
Zonder op deze resultaten vooruit te lopen, blijkt uit Figuur 5.1 al dat de
internationale verschillen niet eenduidig door de mate van economische modernisering verklaard kunnen worden. Indien de clustering van landen vergeleken
wordt met het bruto nationaal produkt (Tabel 4.3) valt op dat bijvoorbeeld
Nederland en België geseculariseerder zijn dan op basis van de mate van
economische modernisering mocht worden verwacht. Voor de Verenigde
Staten, Canada en West-Duitsland geldt het omgekeerde.
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5.2 Correlaten van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid
In het derde hoofdstuk van deze studie zijn verscheidene landkenmerken aan
de orde gekomen die mogelijkerwijs samenhangen met de in de vorige paragraaf geconstateerde internationale verschillen in religieuze betrokkenheid.
Deze landkenmerken kunnen geschaard worden onder de noemers 'modernisering', 'de religieuze marktstructuur' en 'nationale cultuur'. In het vierde
hoofdstuk zijn deze landkenmerken geoperationaliseerd door middel van een
elftal variabelen.
Modernisering wordt uiteengelegd in een drietal elementen: de mate van
economische modernisering (het bruto nationaal produkt per persoon), de duur
van het moderniseringsproces en de ontwikkeling van de welvaartsstaat (de
uitgaven aan sociale zekerheid als percentage van het bruto nationaal produkt).
Voor het toetsen van de theorie over de structuur van de religieuze markt
wordt gebruik gemaakt van religieus pluralisme (de Herfindahl index en het
aantal denominaties in een land) en van de relatie tussen de staat en de kerk.
Omdat uit onderzoek blijkt dat het verband tussen de religieuze marktstructuur
en religieuze betrokkenheid niet opgaat voor katholieke landen wordt hiervoor
gecontroleerd (het percentage katholieken). Daarnaast maakt dit landkenmerk
in zekere zin ook deel uit van de nationale cultuur, aangezien het dominante
geloof in een land ook een zelfstandig effect uitoefent op de religieuze betrokkenheid. Meer specifiek wordt nationale cultuur geoperationaliseerd door vier
door Hofstede onderscheiden dimensies (de machtafstandsindex, de onzekerheidsvermijdingsindex, de individualisme-index en de masculiniteitsindex).
De eerste paragraaf wordt in beslag genomen door een nadere beschouwing
van de onderlinge relaties tussen deze landkenmerken (§5.2.1). Vervolgens
worden in een aparte paragraaf de verbanden tussen de landkenmerken en de
indicatoren van religieuze betrokkenheid belicht (§5.2.2).
5.2.1 Verbanden tussen de landkenmerken
Hoe langer geleden het proces van modernisering zich in een land heeft ingezet, des te hoger het niveau van economische ontwikkeling (r = .66; Tabel B . 6 ,
Bijlage). Economische ontwikkeling hangt echter beperkt samen met de uitgaven aan sociale zekerheid (r=-.36). Ook andere studies onder industrieel
ontwikkelde natiestaten laten een zwak (positief of negatief) verband zien
tussen economische ontwikkeling en uitgaven aan sociale zekerheid. Er bestaat
wel een sterk positief verband tussen beide kenmerken indien zowel ontwikkelde als onontwikkelde landen in ogenschouw worden genomen (Rose, 1991:
206-214; Uusitalo, 1984: 405-410; Weed, 1979: 285-286).
Economisch gemoderniseerde landen zijn dus niet per definitie hoog ontwikkelde welvaartsstaten. Ondanks het hoge bruto nationale produkt per persoon in Canada en de Verenigde Staten, wordt hier relatief weinig uitgeven
aan sociale zekerheid. In Nederland en België geldt daarentegen de omgekeerde situatie (Tabel 4.3). Het is dus de vraag of modernisering een eenduidig
4
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begrip is. De Verenigde Staten worden "... doorgaans voorlopers van de
modernisering genoemd. Dat is wat technologie en wetenschappen betreft
inderdaad het geval, maar sociologisch - dat w i l zeggen wat betreft de sociaaleconomische politiek, het maatschappelijk en culturele leven van alledag - zijn
de meeste staten van dit land [...] merkwaardig traditioneel, zoniet ouderwets." (Zijderveld, 1987: 224).
Volgens verwachting geldt dat naarmate de staat de kerk meer reguleert, de
religieuze markt sterker gedomineerd door enkele kerkgenootschappen wordt
(r=.54) en er minder kerkgenootschappen zijn (r=-.41). Hoe meer katholieken in een land, des te zwakker de invloed van de staat op de kerk (r=-.62).
Uiteraard geldt dat hoe hoger het aantal kerkgenootschappen, des te pluralistischer de religieuze markt (r = -.62). De drie maten voor religieus pluralisme
hangen dus volgens verwachting samen (Tabel B . 6 , Bijlage), dit betekent
echter niet automatisch dat deze maten ook even sterk met de diverse religieuze schalen zullen samenhangen.
Van de door Hofstede onderscheiden nationale culturele dimensies hangen
de onzekerheidsvermijdingsindex en de machtafstandsindex voor onze zestien
landen erg sterk samen: r = .93 (Tabel B . 6 , Bijlage). Omdat Hofstede wel
expliciet een verband legt tussen religie en de onzekerheidsvermijdingsindex
maar niet tussen religie en de machtafstandsindex, en omdat bij Hofstede de
machtafstandsindex en de individualisme-index eigenlijk één factor vormen
(zie noot 13 in hoofdstuk 4), is besloten de machtafstandsindex uit verdere
analyses te verwijderen. Uit de verbanden tussen de landkenmerken blijkt
eveneens dat hoe individualistischer de cultuur van een land, des te minder
problemen men heeft om met onzekere situaties om te gaan (r=-.60).
Over het algemeen zijn de correlaties tussen de diverse blokken (modernisering, religieuze marktstructuur en nationale cultuur) redelijk laag en niet
significant (Tabel B . 6 , Bijlage). Wel valt op dat landen met een hoog bruto
nationaal produkt voornamelijk protestantse landen zijn en dat hier een individualistisch waardepatroon domineert. Dit lijkt een ondersteuning van de Weber-these dat het protestantisme op een indirecte manier, door het stimuleren
van een kapitalistische geest, heeft bijgedragen aan het ontstaan van het burgerlijk kapitalisme (Ter Voert, 1994: 10-11). Naarmate landen katholieker
zijn, is er meer behoefte aan zekerheid en voorspelbaarheid (r=.77) en worden ongelijke verdelingen in macht, status en rijkdom gemakkelijker geaccepteerd (r=.76).
5

5.2.2 Verbanden tussen de landkenmerken en religieuze betrokkenheid
De bevindingen over de relaties van de mate van religieuze betrokkenheid met
bepaalde structurele en culturele kenmerken van een land dienen vanwege het
beperkt aantal landen voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Het aantal cases
is immers slechts 16 in getal. Daarom kunnen deze bevindingen worden beinvloed door de situatie in slechts een paar landen (Fox, 1991: 22; Jagodzinski
& Dobbelaere, 1995). Daarom is eerst nagegaan of die verbanden niet-lineaire
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vormen aannemen en of ze extreem beïnvloed worden door zogenaamde
'outliers'.
Een visueel inspectie van zogenaamde 'plots' laat zien dat meestal geen
verband, of een lineair verband valt waar te nemen. Meest in het oog springt
de relatie tussen de Herfindahl index en de religieuze indicatoren: in ZuidEuropese landen heeft het katholicisme een monopoliepositie terwijl grote
delen van de bevolking in deze landen regelmatig naar de kerk gaan, orthodoxe geloofsopvattingen onderschrijven, et cetera. Daarnaast lijkt er ook een
'U-vormig' verband te bestaan tussen het bruto nationaal produkt per persoon
en drie religieuze indicatoren (kerkgang, religiositeit, christelijke levensbeschouwing), voornamelijk vanwege de religieuze situatie in de Verenigde
Staten en Canada.
In het algemeen worden de verbanden tussen landkenmerken en religieuze
indicatoren niet extreem beïnvloed door landen die uitzonderlijke posities op
de onafhankelijke en afhankelijke variabelen innemen. Niettemin is het bij
drie landkenmerken het geval dat één of enkele landen om die reden een
uitzonderlijke invloed op de verbanden met diverse religieuze schalen uitoefenen: IJsland en Ierland met betrekking tot de duur van het moderniseringsproces; de Verenigde Staten met betrekking tot het aantal denominaties; en Portugal met betrekking tot de individualisme-index. Deze landkenmerken zijn
getransformeerd , waarna de meeste problemen verdwijnen. In alle analyses
vanaf nu worden de getransformeerde landkenmerken gebruikt.
6
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De richting van de verbanden tussen de landkenmerken en de religieuze variabelen komt over het algemeen overeen met de in hoofdstuk drie geformuleerde
verwachtingen (Tabel 5.3). Dit geldt echter niet voor de relatie tussen de
individualisme-index en een aantal religieuze schalen. In tegenstelling tot de
verwachting blijkt een hoge mate van individualisme soms met een hoge
religieuze betrokkenheid samen te gaan (dit geldt voor vertrouwen in de kerk,
religiositeit en orthodoxie). W e l dient erop gewezen te worden dat deze verbanden niet significant van nul afwijken.
Daarnaast komt wederom naar voren dat kerklidmaatschap een aparte
indicator vormt binnen het religieuze domein. Vijf van de tien landkenmerken
correleren op onverwachte wijze met deze religieuze variabele (Tabel 5.3).
Wat vooral opvalt is dat hoe monopolistischer de religieuze markt is, hoe
minder denominaties een land kent en hoe sterker de staat de religieuze markt
reguleert, des te meer mensen van een kerk lid zijn (correlaties van respectievelijk .33, -.53 en .40). Deze bevinding staat haaks op de tegenwoordig zo
populair zijnde religieuze markttheorie. Maar ook uit onderzoek naar regio's
binnen de Verenigde Staten blijkt dat juist religieus monopolistische markten
zich door een hoge mate van kerklidmaatschap kenmerken (Land, Deane &
Blau, 1991: 245-246; Blau, Land & Redding, 1992: 341).
Kerklidmaatschap hangt vooral samen met de duur van het moderniseringsproces (r=-.69). Naarmate het moderniseringsproces langer geleden aanving,
is een lager percentage van de bevolking lid van een kerkgenootschap. In
9
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landen zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en België zijn relatief
weinig mensen lid van een kerk en kwam het moderniseringsproces relatief
lang geleden op gang, het omgekeerde is het geval in Spanje, Portugal, Ierland
en IJsland (vergelijk Tabel 4.3 en Tabel 1.1).
Tabel 5.3 Pairwise correlaties (Pearsons R) tussen zeven religieuze schalen, twee religieuze dimensies en tien landkenmerken
structurele
religiositeit

kerklidmaatbelang van
schap
religieuze riten

culturele
religiositeit

kerkgang

bnp '88
-.21
duur modernisering
-.61"
uitgaven sociale zekerheid -.34

-.07
-.69"
-.18

-.30
-.37
-.44

-.19
-.22
-.60*

-.38
-.23
-.32

Herfindahl index
aantal denominaties
relatie staat-kerk
percentage katholieken

.26
-.39
.16
-.01

.33
-.53*
.40
-.27

.13
-.15
-.15
.25

-.19
.13
-.58*
.40

-.14
.11
.66""
.56*

onzekerheidsvermijding
individualisme
masculiniteit

-.09
-.24
.43

-.24
-.30
.04

.08
-.13
.72"

.20
-.00
.73"

.09
-.06
.60"

religiositeit

orthodoxie

.08
bnp '88
duur modernisering
.20
uitgaven sociale zekerheid -.65"

-.12
-.22
-.60*

.05
-.11
-.68*

-.36
-.13
-.53

Herfindahl index
aantal denominaties
relatie staat-kerk
percentage katholieken

-.50*
.48
-.68"
.40

-.28
.14
-.61*
.38

-.39
.28
-.63"
.21

-.10
.18
-.59"
.55*

onzekerheidsvermijding
individualisme
masculiniteit

.38
.07
.59"

.18
.04
.69"

-.02
.25
.73"

.31
-.13
.74"

vertrouwen
in de kerk

*: p<.05. **: p<.01

christelijke visie
op leven, dood en lijden

(2-tailed significance)

De zeven afzonderlijke religieuze schalen hangen het sterkst samen met masculiniteit en de relatie staat-kerk (respectievelijk zes en vijf keer een significante correlatie): hoe feminiener de cultuur en hoe meer de staat de religieuze
markt reguleert, des te lager de religieuze betrokkenheid (Tabel 5.3). De
uitgaven aan sociale zekerheid en het percentage katholieken hangen respectievelijk drie en twee keer significant samen met de religieuze schalen. De andere landkenmerken (het bruto nationaal produkt per persoon, duur modernisering, de Herfindahl index , het aantal denominaties, individualisme en onzekerheidsvermijding) doen er niet of nauwelijks toe (Tabel 5.3). Dit betekent in
10
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termen van de in hoofdstuk drie geformuleerde hypothesen (§3.4.1), dat vier
hypothesen voorlopig niet en vijf hypothesen voorlopig wel worden verworpen
(Tabel 5.4). Hypothese zeven over de relatie tussen machtafstand en religieuze
betrokkenheid is buiten beschouwing gelaten (zie de eerdere opmerking over
de sterke samenhang tussen de onzekerheidsvermijdingsindex en de machtafstandsindex).
Tabel 5.4 Significante relaties tussen landkenmerken en zeven indicatoren
van religieuze betrokkenheid
Hypothese

voorlopig verwerpen

MODERNISERING
H l : Economische modernisering-> minder religieuze betrokkenheid
H2: Duur modernisering-> minder religieuze betrokkenheid
H3: Ontwikkeling welvaartsstaat-> minder religieuze betrokkenheid
RELIGIEUZE M A R K T
H4: Religieus pluralisme-> meer religieuze betrokkenheid
H5: Regulatie religieuze markt door de staat-> minder religieuze betrokkenheid
H6: Katholieke geloof dominant- > meer religieuze betrokkenheid
NATIONALE CULTUUR
H8: Moeilijk met onzekerheid omgaan-> meer religieuze betrokkenheid
H9: Collectivistische cultuur- > meer religieuze betrokkenheid
H10: Masculiene cultuur-> meer religieuze betrokkenheid

ja
ja
nee
ja
nee
nee
ja
ja
nee

Aangezien er sprake kan zijn van (gedeeltelijke) schijnrelaties of onderdrukking van relaties dient te worden onderzocht of dezelfde landkenmerken het
meest relevant zijn indien voor het effect van een derde landkenmerk gecontroleerd wordt (zie Lammers, 1991: 87). Om dit te bepalen zijn de zeven
religieuze schalen en de twee religieuze dimensies geregresseerd op het landkenmerk dat de meeste variantie verklaart (het landkenmerk met de hoogste
correlatie), onder toevoeging van telkens een tweede landkenmerk.
In de meeste gevallen heeft het tweede landkenmerk geen significant effect,
terwijl het belangrijkste landkenmerk zijn significantie behoudt. Kerklidmaatschap wordt voor 43% verklaard door de duur van het moderniseringsproces
(adj.R ). Culturele religiositeit, religiositeit, orthodoxie en een christelijke
visie op leven, dood en lijden worden voor respectievelijk 50%, 43%, 50% en
51% verklaard door masculiniteit (adj.R ). Tenslotte worden kerkgang en vertrouwen in de kerk voor 39% en 42% verklaard door de relatie tussen de staat
en de kerk (adj.R ).
Soms zijn meer landkenmerken van belang dan alleen het landkenmerk met
de hoogste correlatie (Tabel B . 7 , Bijlage). Soms verliezen beide landkenmerken hun significantie. Dit betekent dat een deel van het oorspronkelijke verband valt toe te schrijven aan het tweede kenmerk. Dit doet zich voor indien
kerkgang naast de relatie staat-kerk ook wordt geregresseerd op het percentage
katholieken of de masculiniteitsindex (deze drie landkenmerken correleren ook
hoog met kerkgang: Tabel 5.3) en wanneer religiositeit naast de masculiniteitsindex ook wordt geregresseerd op de uitgaven aan sociale zekerheid (ver11
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gelijk Tabel 5.3).
In vijf gevallen heeft een tweede landkenmerk bijna een significant effect
(.05<p<.10). Drie van de vijf maal is uitgaven aan sociale zekerheid het
desbetreffende landkenmerk (Tabel B . 7 , Bijlage). Een enkele keer hebben
twee landkenmerken een significant effect op een religieuze schaal of dimensie. Behalve de masculiniteitsindex heeft ook de duur van het moderniseringsproces een significant effect op het belang van religieuze riten (in dat
geval is adj.R = .68), behalve de duur van het moderniseringsproces hebben
ook de uitgaven aan sociale zekerheid en de masculiniteitsindex een significant
effect op de mate van structurele religiositeit (adj.R is respectievelijk .59 en
.55).
Deze multivariate analyses voegen weinig toe aan de eerder gevonden
resultaten. Internationale verschillen in religieuze betrokkenheid zijn met name
gerelateerd aan masculiniteit-femininiteit en de relatie staat-kerk, gevolgd door
de uitgaven aan sociale zekerheid. Wat betreft de drie groepen verklaringsfactoren - modernisering, religieuze marktstructuur en nationale cultuur - kan dus
niet gesteld worden dat de ene groep veel belangrijker is dan de andere, aangezien de drie belangrijkste landkenmerken elk tot een andere groep behoren.
Tussen de zeven indicatoren van religieuze betrokkenheid valt wel een
onderscheid aan te brengen. Kerklidmaatschap en het belang van religieuze
riten vormen een aparte factor (structurele religiositeit) en hangen voornamelijk samen met de duur van het moderniseringsproces. Uitingen van religieuze
betrokkenheid die naar de kerk als institutie verwijzen - vertrouwen in de kerk
en regelmatige kerkgang - worden vooral beïnvloed door de relatie tussen de
staat en de kerk. Religieuze attitudes en overtuigingen zoals religiositeit,
orthodoxie en een christelijke visie op leven, dood en lijden zijn het sterkst
gerelateerd aan masculiniteit-femininiteit. De religieuze schalen en dimensies
worden voor minstens 39% (adj.R ) verklaard door één of twee van de landkenmerken. Dat deze percentages zo hoog uitvallen hangt samen met het feit
dat in deze macro-analyses gewerkt wordt met gemiddelde landscores (vergelijk Kreft & De Leeuw, 1998: 27-28).
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5.3 Samenvatting en discussie
Binnen de Westerse wereld bestaan aanzienlijke verschillen in religieuze
betrokkenheid, verschillen die niet afdoende worden verklaard door de mate
van economische modernisering. De Verenigde Staten behoren samen met
Ierland, en Noord-Ierland tot de minst geseculariseerde landen; Zweden,
Frankrijk en Nederland tot de meest geseculariseerde landen. Maar ook deze
laatste landen zijn niet op alle fronten geseculariseerd, zo gelooft ook hier nog
een meerderheid van de bevolking in God en vindt men kerkdiensten belangrijk bij overgangen in het menselijk bestaan. In alle Westerse landen lijkt er
nog behoefte aan enige vorm van geloof te bestaan, maar laat men zich door
dat geloof niet langer voorschrijven hoe zich in het dagelijks leven te gedra-
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gen. De stap naar het definitief afzweren van het geloof in iets bovennatuurlijks wordt nog nauwelijks gemaakt, al bestaat er twijfel over het belang van
traditionele geïnstitutionaliseerde geloofsvormen.
Uitgezonderd kerklidmaatschap blijken de religieuze variabelen overeenkomstig de verwachtingen samen te hangen met de landkenmerken. Kerklidmaatschap neemt een uitzonderingspositie in binnen het cluster van religieuze
variabelen, men kan tot een kerk behoren zonder christelijke overtuigingen,
normen en gedragingen te onderschrijven. Ter verklaring van de mate van
religieuze betrokkenheid zijn niet alle landkenmerken even belangrijk. Het
meest relevant zijn: (1) één van de door Hofstede onderscheiden nationale
culturele dimensies, te weten masculiniteit; (2) de relatie tussen de staat en de
kerk; en (3) de ontwikkeling van de welvaartsstaat. In het algemeen geldt dat
hoe feminiener de cultuur, hoe meer de staat de religieuze markt reguleert en
hoe ontwikkelder de welvaartsstaat, des te lager de religieuze betrokkenheid.
Het percentage kerkleden is vooral gerelateerd aan de duur van het moderniseringsproces. Naarmate dat proces langer duurt, is het aantal kerkleden lager.
Of de religieuze marktstructuur met internationale verschillen in religieuze
betrokkenheid samenhangt is sterk afhankelijk van hoe deze marktstructuur
geoperationaliseerd wordt. De mate waarin de staat de religieuze markt reguleert is in bijna alle gevallen belangrijker dan de mate waarin de religieuze
markt gedomineerd wordt door een enkel kerkgenootschap (gemeten met
behulp van de Herfindahl index). Hiermee ondersteunen deze uitkomsten het
onderzoek van Chaves en Cann (1992), al moet herhaald worden dat de meting van de Herfindahl index de invloed van deze variabele onderschat. De
maat voor een religieuze marktstructuur in termen van het aantal denominaties
per land blijkt grotendeels irrelevant te zijn.
Eenduidige conclusies zijn moeilijk te trekken. Elk van de drie mogelijke
verklaringen voor internationale verschillen in religieuze betrokkenheid modernisering, religieuze marktstructuur en nationale cultuur - speelt een rol,
maar geen enkele theoretische verklaring bezit algemene geldigheid. De uitzonderingspositie van de Verenigde Staten valt beter te begrijpen indien men
rekening houdt met de masculiene cultuur, de strikte scheiding tussen staat en
kerk en de relatief lage uitgaven aan sociale zekerheid in dit land. Vooral
wat betreft deze eerste twee landkenmerken lijken de Verenigde Staten meer
op Ierland dan op andere Noordwest-Europese landen. Zo worden de Scandinavische landen gekenmerkt door een feminiene cultuur, een grote invloed van
de staat op de kerk en hoge uitgaven aan sociale zekerheid. De positie van de
Verenigde Staten vormt daarom geen weerlegging van de secularisatietheorie,
maar veeleer een aanwijzing dat naast de mate van economische modernisering
ook rekening moet worden gehouden met specifieke culturele en historische
omstandigheden. Een model dat veronderstelt dat economische modernisering
tot secularisering leidt is te eenvoudig en doet geen recht aan de complexiteit
van het seculariseringsproces.
13
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Bij twee verrassende uitkomsten wordt in deze slotparagraaf nader stilgestaan:
het belang van de ontwikkeling van de welvaartsstaat en van masculiniteitfemininiteit. Beide zijn overigens aan elkaar gerelateerd: in landen met een
masculiene cultuur wordt minder uitgegeven aan sociale zekerheid dan in
landen met een feminiene cultuur (r=-.51). Dit komt overeen met de hypothese van Hofstede dat men in masculiene culturen eerder streeft naar een prestatie- dan naar een welvaartssamenleving (hoofdstuk 3).
Hogere uitgaven aan sociale zekerheid gaan gepaard met lagere religieuze
betrokkenheid. Er bestaat ook een verband tussen de ontwikkeling van de welvaartsstaat en religieuze betrokkenheid indien we het type welvaartsstaat in
ogenschouw nemen dat in bepaalde landen domineert. Esping-Andersen (1990:
26-28) onderscheidt binnen de Westerse wereld drie typen. In de liberale
welvaartsstaat (Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Ierland, de Verenigde Staten,
Canada) domineert de traditionele werk-ethiek en bestaan slechts beperkte
sociale regelingen. In het conservatieve corporatistische type (Frankrijk, WestDuitsland, Italië, Spanje, Portugal) speelt de markt een minder belangrijke rol
dan in het liberale type. Er bestaan uitgebreidere sociale regelingen die echter
gericht zijn op het in stand houden van status verschillen en op de bescherming van het gezin. De sociaal-democratische welvaartsstaat (Nederland,
België, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland) kent de meeste sociale
regelingen. Vergroting van de individuele zelfstandigheid is daarbij belangrijker dan bescherming van het gezin.
Deze indeling in type welvaartsstaat correleert significant met elke religieuze schaal (minimaal .60), uitgezonderd de variabele kerklidmaatschap. In de
liberale welvaartsstaat zijn de mensen het meest religieus, in de sociaal-democratische welvaartsstaat het minst." Het corporatistische type bevindt zich hier
steeds tussenin. Zo gaat bijvoorbeeld in de liberale welvaartsstaat gemiddeld
43% van de bevolking regelmatig naar de kerk, in de corporatistische welvaartsstaat 27% en in het sociaal-democratische type 10%. Ook ten aanzien
van niet-geïnstitutionaliseerde religieuze vormen verschillen deze types van
elkaar: het geloof in reïncarnatie en het regelmatig nadenken over de zin van
het bestaan is het hoogst in de liberale welvaartsstaat en het laagst in het
sociaal-democratische type (Eurlings & Verweij, 1997: 42).
De achterliggende gedachte is dat in landen waar relatief veel wordt uitgegeven aan sociale voorzieningen, kerken functies aan de overheid hebben
overgedragen waardoor de relevantie om naar de kerk te gaan is afgenomen.
Voor toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om na te gaan welke
activiteiten kerken ontplooien in diverse Westerse landen. Kerken zouden
bijvoorbeeld in landen als de Verenigde Staten en Ierland meer zorg moeten
dragen voor sociaal behoeftigen dan in landen als Nederland en Zweden.
Culturele religiositeit hangt vooral samen met masculiniteit-femininiteit,
terwijl eerder een verband werd verwacht met individualisme-collectivisme.
Landen met een masculiene cultuur (Ierland, de Verenigde Staten en Italië)
zijn beduidend minder geseculariseerd dan landen met een feminiene cultuur
(Nederland, Zweden en Noorwegen). Hoe valt dit opvallende verband te
14
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verklaren? In landen met een feminiene cultuur staat men mogelijk meer open
voor een diversiteit aan levensbeschouwingen en waardenoriëntaties dan in
landen met een masculiene cultuur. Daarnaast heeft men in deze landen een
voorkeur voor open, non-hiërarchische relaties, hetgeen niet aansluit bij bepaalde interpretaties van het christendom waarin de nadruk op onderlinge
verschillen in macht, status en hiërarchie wordt gelegd (Verweij, Ester &
Nauta, 1997: 322).
Diverse auteurs wijzen erop dat op de bijbel gebaseerde patriarchale
vooroordelen van het traditionele christendom in religieuze overtuigingen, taal,
ethiek, liederen en geschriften tot uiting komen (Daly, 1973: 3-45; Ozorak,
1996: 17; Peek, Lowe & Williams, 1991: 1207; Ruether, 1983: 22; SteinerAeschliman & Mauss, 1996: 248). Deze patriarchale vooroordelen variëren
van: "... discriminatory dual-ordination tracks [...] to traditional gender-role
stereotyping and male-oriented symbolism in hymnody and liturgy." (SteinerAeschliman & Mauss, 1996: 255). Met name het masculiene godsbeeld dient
ter bevestiging en ondersteuning van een patriarchale samenleving (Biezeveld,
1996: 29; Steiner-Aeschliman & Mauss, 1996: 249). Zo beweert Daly "... if
God is male, then the male is G o d . " (1973: 19) en wijst Ruether erop dat "...
the male is seen essentially as the image of the male transcendent ego or God,
woman is seen as the image of the lower, material nature." (1983: 54). Het
masculiene karakter van het christendom wordt weer ondersteund door een
patriarchale sociale structuur (Peek, Lowe & Williams, 1991: 1207):
16

"The images and values of a given society have been projected into the realm of
dogmas and "Articles of Faith," and these in turn justify the social structures which
have given rise to them and which sustain their plausibility. The belief system
becomes hardened and objectived, seeming to have an unchangeable independent
existence and validity of its own." (Daly, 1973:13).

Deze wederzijdse beïnvloeding tussen de structuur van de samenleving en het
christelijke geloofssysteem verklaard mogelijk de relatie tussen masculiniteitfemininiteit en religieuze betrokkenheid. Secularisering is de resultante van
specifieke culturele en structurele veranderingen binnen die samenleving:
"Religious symbols fade and die when the cultural situation that gave rise to
them and supported them ceases to give them plausibility." (Daly, 1973: 15).
Indien masculiniteit-femininiteit één van de belangrijkste landkenmerken is
ter verklaring van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid, mag
worden verwacht dat er in de loop van de tijd een overgang van masculiene
naar feminiene waarden heeft plaatsgevonden. Helaas ontbreekt het op cultureel niveau aan longitudinale gegevens over masculiniteit-femininiteit. Op
structureel niveau is het echter in ieder geval duidelijk dat er enorme veranderingen hebben plaatsgevonden op het terrein van het gezin, het huwelijk en
relaties in het algemeen. Zo neemt bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van
vrouwen toe, evenals het aantal echtscheidingen en de gemiddelde leeftijd
waarop vrouwen voor het eerst trouwen. Daarnaast neemt het aantal kinderen
per gezin en het percentage van de bevolking dat in 'traditionele' gezinsvor-
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men leeft af (Lenski, Nolan & Lenski, 1995: 346-355; Schmidt, 1993: 180181; V a n Solinge & Wood, 1997: 7-13).
Weeda (1995: 35) beoordeelt de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en
tussen hetgeen als mannelijk en als vrouwelijk wordt beschouwd als het oudste
en meest ingrijpende ordeningsprincipe in de menselijke cultuur en samenleving. Door de tijd heen onderscheidt ze een aantal sekseparadigma's die samenhangen met de manier waarop vorm en inhoud aan religie en zingeving
wordt gegeven: "Veelal hebben religieuze concepten en denkbeelden, vormgegeven via kerkgemeenschappen, een legitimatie en ondersteuning verleend aan
de betekenis- en inhoudgeving van relaties, huwelijk, gezin en andere leefvormen." (ibid.: 125). Voor de industriële revolutie was de vrouw binnen het
huwelijk ondergeschikt aan de man. Dit ging gepaard met een institutionele
vormgeving van religie, gestoeld op principes van dominantie en onderschikking. In de industriële samenleving worden man en vrouw nog wel als aanvullende eenheid gezien, maar wordt het idee van de mannelijke superioriteit
langzaam verlaten. Aan het eind van de jaren zestig ziet men mannen en
vrouwen steeds meer als afzonderlijke individuen. Individuen die zich minder
sterk laten leiden door het gezinsbelang en door kerkelijke geboden. Op religieus gebied naderen we volgens Weeda op dit moment een fase waarin een
zoektocht naar spirituele zingeving centraal staat. Hierbij wordt een keuze
gemaakt uit verscheidene religies, levensbeschouwingen en inzichten, in plaats
van dat men zich laat leiden door op traditie en hiërarchie gebaseerde kerkgenootschappen (ibid.: 125-128).
In het voorgaande wordt een verband gelegd tussen de man-vrouw verhouding, tussen hetgeen als mannelijk en vrouwelijk wordt beschouwd en tussen
ontwikkelingen op religieus en spiritueel gebied. Hoe deze ontwikkelingen
precies verlopen en op welke wijze deze ontwikkelingen aan elkaar gerelateerd
zijn is nog moeilijk vast te stellen. Onderzoek naar secularisering zou een
positieve impuls krijgen indien hier in de toekomst meer aandacht aan besteed
zou worden.
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Noten
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Enkele resultaten van dit hoofdstuk zijn eerder gepubliceerd in Verweij (1998) en
Verweij, Ester en Nauta (1997).
Het kan ook te maken hebben met het feit dat kerkgang naar concreet gedrag verwijst
en het belang van religieuze riten naar een attitude.
Om de zestien landen te kunnen clusteren is bij het belang van religieuze riten, ondanks
de lage betrouwbaarheid, ook IJsland meegenomen. De resultaten moeten voorzichtig
geïnterpreteerd worden. Bij een clusteranalyse is niet altijd even duidelijk hoeveel
clusters men dient te onderscheiden, ook zijn er diverse manieren om een clusteranalyse
uit te voeren die mogelijk tot verschillende resultaten leiden (Hagenaars & Halman,
1987: 6).
Ook Lane en Ersson (1987: 52-53) constateren dat deelaspecten van modernisering niet
noodzakelijkerwijs met elkaar samenhangen: het verband tussen het bruto nationaal
produkt en het percentage van de bevolking werkzaam in de industrie is bijvoorbeeld
afgenomen van .71 in 1950 tot .03 in 1980.
Indien correlaties tussen de onafhankelijke variabelen > .80 of <-.80 bestaat het gevaar
van multicollineariteit (Lewis-Beck, 1980: 60), dit kan tot onnauwkeurige schattingen
van de regressiecoëfficiënten leiden (Tacq, 1994: 25). Voor andere manieren dan het
verwijderen van één van de onafhankelijke variabelen om het probleem van multicollineariteit tegen te gaan verwijzen we naar Tacq (1994).
Hetzelfde blijkt uit een regressie-analyse van alle religieuze schalen op elk afzonderlijk
landkenmerk plus het kwadraat van dit landkenmerk. In geen enkel geval hebben beide
termen significante effecten (van beide termen werd eerst het gemiddelde afgetrokken,
omdat vanwege hoge onderlinge correlaties problemen kunnen ontstaan: Neter, Wasserman & Kutner, 1989: 315-316). In de meeste gevallen hebben beide termen, of het
kwadratische element, geen significant effect op een religieuze variabele.
Dit is onderzocht met behulp van 'plots', de verschillen tussen de Pearson produkt
moment correlatie en de Spearman rangorde correlatie (deze laatste is minder gevoelig
voor de invloed van 'outliers') en de Cook D's. Cooks afstandsmaat (Cook D) is een
methode om invloedrijke eenheden op te sporen en geeft aan in hoeverre regressiecoefficiënten veranderen als een bepaalde eenheid uit de analyses wordt gelaten. Er bestaat
geen consensus over wanneer een score op deze maat als hoog beschouwd moet worden, Cook zelf stelt als criterium 1.00 voor (Van Snippenburg, 1986: 123-124).
Alleen de genoemde drie landkenmerken kennen significant van nul afwijkende steil- en
scheefheden. Vanwege de negatieve scheefheid van 'duur van het moderniseringsproces'
en de 'individualisme-index' worden deze gekwadrateerd; gezien de positieve scheefheid
van het 'aantal denominaties per land' nemen we hiervan het logaritme (Fox, 1991: 48).
In komende analyses is: duur modernisering = (duur modernisering-60) , het aantal
denominaties = log(aantal denominaties) en de individualisme-index = (individualisme-index) .
Het transformeren van variabelen door deze te kwadrateren of door het logaritme te
nemen heeft effect op correlaties en regressie-resultaten. Bij gelogarithmiseerde variabelen is het effect op de afhankelijke variabelen geringer bij de hogere niveaus van de
oorspronkelijke meting dan bij de lagere niveaus, voor gekwadrateerde variabelen geldt
het omgekeerde (zie Fox, 1991: 48; Van Snippenburg, 1986: 114-116).
Volgens Finke, Guest en Stark (1996: 206-207) mankeert aan deze analyses echter
vooral dat de verkeerde analyse-eenheden worden gebruikt: men moet steden in plaats
van regio's onderzoeken omdat mensen slechts keuzes maken uit 'nabije opties'. Vanuit
dat perspectief zou men ook het gebruik van landen als analyse-eenheden kunnen
bekritiseren. Maar gezien het feit dat verdedigers van de religieuze markttheorie regelmatig de Verenigde Staten met andere Europese landen contrasteren (zie Finke, Guest
2

2

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

& Stark, 1996: 203; Iannaccone, 1991: 158; Stark, Finke & Iannaccone, 1995: 434;
Stark & Iannaccone, 1994: 230-231), zou dergelijke kritiek niet terecht zijn.
Met name de landen met een overwegend katholieke bevolking - Frankrijk, Italië,
Spanje, Portugal, België, Ierland - zijn er voor verantwoordelijk dat de verwachtingen
omtrent de invloed van de Herfindahl index niet uitkomen. Bij verwijdering van deze
landen correleert deze index met vier van de zeven afzonderlijke religieuze schalen
significant in plaats van met één.
Hierbij zijn niet altijd alle tien landkenmerken gebruikt. Na transformatie van een
drietal landkenmerken bleken de meeste, maar niet alle problemen opgelost. Daarom
worden bij sommige religieuze variabelen bepaalde landkenmerken uitgesloten.
Regressie op beide landkenmerken onder toevoeging van een derde landkenmerk leidt in
geen enkel geval tot drie significante effecten (bij structurele religiositeit nemen we
vanwege de iets hogere proportie aangepaste variantie het model met uitgaven aan
sociale zekerheid als tweede variabele als uitgangspunt).
De Verenigde Staten vormen een uitzondering binnen onze set van zestien landen. Ook
andere geïndustrialiseerde samenlevingen (zoals Zwitserland, Japan en Australië) worden gekenmerkt door een hoog bruto nationaal produkt en relatief weinig uitgaven aan
sociale zekerheidsprogramma's (Rose, 1991: 208).
Voor twaalf van de zestien landen gebruiken we de indeling uit Esping-Andersen
(1990). Voor de indeling van Spanje, Portugal en Noord-Ierland baseren we ons op een
persoonlijke correspondentie met Esping-Andersen (Maart 1995), wat betreft IJsland
veronderstellen we dat dit land tot hetzelfde type behoort als de andere Scandinavische
landen.
Het zijn ook steeds deze twee typen die significant van elkaar verschillen (procedure
O N E W A Y in SPSS).
Letterlijk betekent 'patriarchy' vaderrecht (Van Dale, 1989, Groot woordenboek Engels-Nederlands); voor feministen verwijst het naar de onderdrukking van de vrouw
door de man in alle instituties van de samenleving (Greer, 1995: 153). Recentelijk
verwijst het begrip naar een manier van denken over de wereld dat wordt gekenmerkt
door: a) dualisme: aspecten van de realiteit worden tegenover elkaar gesteld zoals
lichaam-geest en verstand-emotie; b) het hiërarchisch indelen van deze aspecten waarbij
meer waarde wordt gehecht aan het hogere: bijvoorbeeld man versus vrouw en het
menselijk versus het niet-menselijk; c) het rechtvaardigen van de ondergeschiktheid van
het lagere aan het hogere (ibid.: 153).
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HOOFDSTUK 6
Determinanten van Religieuze Betrokkenheid: een Micro-Analyse

Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat er aanzienlijke landverschillen
bestaan in de mate van religieuze betrokkenheid. Om deze verschillen te verklaren werden diverse indicatoren van religieuze betrokkenheid aan een aantal
landkenmerken gerelateerd. Hieruit bleek dat de mate van economische
modernisering wel een rol speelt, maar dat andere structurele en culturele
kenmerken van minstens even groot belang zijn (zoals het type welvaartsstaat,
de relatie tussen de staat en de kerk en masculiniteit-femininiteit).
Een alternatieve verklaring van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid kan mogelijk in individuele kenmerken gevonden worden. M i s schien wonen er in sommige landen meer personen op het platteland en zijn er
meer gehuwden dan in andere landen. Indien urbanisatie en burgerlijke staat
invloed uitoefenen op de individuele religiositeit, kan dit een verklaring voor de
gevonden landverschillen vormen.
In de godsdienstsociologische literatuur worden verklaringen voor religieuze
betrokkenheid vooral in termen van individuele factoren geformuleerd. In dit
hoofdstuk wordt nagegaan welke individuele kenmerken een rol spelen in het
seculariseringsproces in de Westerse wereld. Hiervoor worden in eerste instantie analyses op de geaggregeerde gegevens uitgevoerd (dus voor alle zestien
landen tezamen). Daarbij staan de volgende twee vragen centraal (vergelijk
hoofdstuk 1):
3.
4.

Welke micro-kenmerken hebben de grootste invloed op religieuze betrokkenheid?
Spelen sociaal-demografische kenmerken een belangrijker rol ter verklaring van religieuze betrokkenheid dan individuele waardenoriëntaties, of
is het omgekeerde het geval?

Door na te gaan welke micro-kenmerken een significant effect op indicatoren
van religieuze betrokkenheid hebben en door de gestandaardiseerde effecten
onderling te vergelijken kan uitsluitsel gegeven worden over de eerste van de
twee hierboven genoemde vraagstellingen. Ter beantwoording van de tweede
vraagstelling wordt nagegaan welk van de twee groepen variabelen - sociaal-demografische kenmerken of waarden - het belangrijkste is, door middel van een
vergelijking van de proporties verklaarde varianties. Eveneens zal worden
nagegaan of sociaal-demografische kenmerken wellicht op een indirecte wijze,
via bepaalde waardenpatronen, invloed uitoefenen op religieuze betrokkenheid.
Omdat analyses op de geaggregeerde gegevens internationale verschillen
1
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kunnen maskeren, worden de analyses ook per land uitgevoerd (vergelijk
Figuur 3.7 in De Kreft & De Leeuw, 1998: 45). Mogelijkerwijs spelen per land
andere micro-kenmerken een rol in het seculariseringsproces. Daarom wordt
bezien of in elk land dezelfde micro-kenmerken een effect op religieuze betrokkenheid hebben en of de richting van de effecten overeenkomt. De derde
onderzoeksvraag luidt dan ook:
5.

Zijn de effecten van micro-kenmerken op religieuze betrokkenheid in
alle Westerse landen ongeveer even groot en van gelijke richting?

Om praktische redenen (ruimtebesparing en overzichtelijkheid) worden niet alle
zeven indicatoren van religieuze betrokkenheid in de analyses betrokken. Eerst
zal worden nagegaan of de zeven variabelen voor elk land in een vergelijkbaar
aantal dimensies is in te delen (§6.1). Dit zal niet het geval blijken te zijn,
reden waarom besloten is de aandacht uitsluitend te richten op religiositeit en
kerkgang. Deze twee religieuze variabelen worden vervolgens gerelateerd aan
de sociaal-demografische kenmerken (§6.2), de waarden (§6.3) en de sociaaldemografische kenmerken en waarden tezamen (§6.4). Daarna wordt onderzocht in hoeverre veranderingen binnen het religieuze domein (orthodoxie) een
bijdrage leveren aan de verklaring van religiositeit en kerkgang (§6.5). In een
hierop volgende paragraaf worden de belangrijkste kenmerken in een padanalyse opgenomen (§6.6). In deze analyse wordt nagegaan in hoeverre de invloed
van sociaal-demografische variabelen op religiositeit en kerkgang via waardenoriëntaties verloopt, en in hoeverre de waarden een zelfstandige invloed
uitoefenen. De vraag of in elk land dezelfde kenmerken van belang zijn staat
centraal in een afzonderlijke paragraaf (§6.7). Een korte samenvatting en
bespreking van de belangrijkste resultaten besluiten dit hoofdstuk (§6.8).

6.1 Indicatoren van religieuze betrokkenheid: religiositeit en kerkgang
Analyses uit hoofdstuk vijf lieten zien dat de zeven hier gebruikte religieuze
schalen twee dimensies vormen: structurele religiositeit (kerklidmaatschap en
het belang van religieuze riten) en culturele religiositeit (kerkgang, christelijke
wereldbeschouwing, vertrouwen in de kerk, religiositeit en orthodoxie). Deze
resultaten werden echter op macro-niveau gevonden met 'land' als analyse-eenheid. Er kan en mag niet automatisch vanuit gegaan worden dat dezelfde twee
dimensies ook op micro-niveau gelden.
Een exploratieve factoranalyse op alle individuele gegevens tezamen - niet
gewogen naar bevolkingsomvang - wijst uit dat de zeven religieuze variabelen
op micro-niveau één factor vormen ( P A F , alle factorladingen > = .40,
verklaarde variantie 52%). Ook per land zijn de religieuze schalen niet in
dezelfde twee dimensies in te delen als op macro-niveau. In elf landen valt
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slechts één dimensie te onderscheiden, in de vijf overige landen vormen de
variabelen weliswaar twee dimensies, maar deze komen niet overeen met de op
macro-niveau gevonden dimensies. Op micro-niveau mogen de religieuze
variabelen dus niet tot dezelfde twee dimensies gereduceerd worden als op
macro-niveau.
Omdat de religieuze variabelen niet in alle landen één of twee dimensies
vormen is besloten twee afzonderlijke variabelen in de analyses te betrekken:
religiositeit en kerkgang. Op deze wijze wordt de invloed van sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties op zowel een religieuze attitude als
op een religieuze gedraging onderzocht. E r zal worden nagegaan of deze
verschillende aspecten van religieuze betrokkenheid door dezelfde micro-factoren beïnvloed worden.
2

6.2 Effecten van sociaal-demografische kenmerken
In deze paragraaf worden religiositeit en kerkgang in eerste instantie gerelateerd aan de variabelen die op micro-niveau een operationalisering vormen van
de relatie modernisering-secularisering. Dit betreft model I in Tabel 6.1a en
Tabel 6.1b. De verwachting hierbij is dat er een positief effect van leeftijd,
sekse en het aantal kinderen bestaat op religiositeit en kerkgang, en een negatief
effect van urbanisatie en arbeidsmarktdeelname. Vervolgens worden religiositeit en kerkgang in model II met dezelfde variabelen in verband gebracht, onder
toevoeging van uit de deprivatietheorie afgeleide sociaal-demografische
kenmerken (zie Tabel 6.1a\6.1b). V a n lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties wordt een positief effect verwacht op religiositeit en kerkgang, van opleiding, inkomen, sociale klasse, burgerlijke staat en geluk een negatief effect.

Religiositeit
Alle achtergrondkenmerken tezamen verklaren religiositeit slechts in beperkte
mate (voor vijftien procent, zie Tabel 6.1a - model II). Van de achtergrondkenmerken verklaren de individuele moderniseringskenmerken de meeste variantie
(dertien procent). De deprivatie-kenmerken voegen weinig toe en verklaren
zelfstandig slechts zeven procent van verschillen in religiositeit (opleiding heeft
in dat geval het sterkste effect: (3 = -. 17).
Door het samenvoegen van alle gegevens is het aantal cases erg hoog hetgeen ertoe leidt dat een variabele al snel een significant effect op religiositeit
heeft. Zo hebben in model II alle sociaal-demografische kenmerken een significant effect, met uitzondering van arbeidsmarktdeelname en lidmaatschap van
vrijwilligersorganisaties (Tabel 6.1a). De richting van de significante effecten
komt overeen met de theoretische verwachtingen. De enige afwijkingen zijn de
positieve effecten van burgerlijke staat (gehuwden zijn religieuzer dan ongehuwden) en geluk (hoe gelukkiger des te religieuzer). Leeftijd en sekse hebben
3
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de grootste invloed op religiositeit (vergelijk de gestandaardiseerde effecten).
Dat vrouwen religieuzer zijn dan mannen staat dus los van andere achtergrondkenmerken, vrouwen zijn dus niet religieuzer dan mannen omdat ze bijvoorbeeld lager zijn opgeleid.
Tabel 6.1a Resultaten van de regressie-analyse van religiositeit op sociaaldemografische kenmerken in 16 landen tezamen, elk land even zwaar
gewogen (N=16000), 'pairwise deletion', E V S 1990
EFFECTEN
MODEL

ongestandaardiseerd
I
11

MODERNISERING
leeftijd
urbanisatie'
sekse
kinderen
arbeidsmarktdeelname
part-time
full-time
DEPRIVATIE
opleiding
inkomen
sociale klasse
lid organisaties
burgerlijke staat
geluk

gestandaardiseerd
I
II

.01"
-.03"
.31"
.06"

.01"
-.03"
.31"
.05"

.22"
-.08"
.16"
.10"

.20"
-.06"
.16"
.08"

-.02
-.09"

.02
-.04

-.01
-.04"

.01
-.02

2

-.02"
-.01'
-.or
-.00
.07"
.05"

3

constante
R
AR
Adj.R

-.59
.13

2

2

2

*: p < = 0 5 , *»: p<

.13

-.08"
-.02"
-.03"
-.01
.04"
.09"

-.76
.15
.02"
.15

=01

1. exclusief Usland
2. niet-werkend als referentie-categorie
3. exclusief Canada

Een onverwachte uitkomst is het positieve effect van geluk op religiositeit: hoe
gelukkiger des te religieuzer (al komt deze uitkomst overeen met resultaten uit
ander empirisch onderzoek, zie §3.3.2). Bij nader inzien speelt ten aanzien van
deze subjectieve indicator van deprivatie een causaliteitsprobleem. Vanuit de
deprivatietheorie wordt verwacht dat ongelukkige personen religieuzer zijn dan
gelukkige personen. Maar het zich tot religie wenden kan tot gevolg hebben dat
het 'geluksniveau' van religieuze personen hoger komt te liggen dan van de
niet-religieuze personen. Met een cross-sectioneel onderzoek is het niet mogelijk te bepalen of het verband tussen tijdstip 1-2 of dat tussen tijdstip 2-3 gemeten is (Figuur 6.1). Hiervoor is een longitudinale studie een vereiste (een panelof retrospectieve studie).
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Figuur 6.1
Deprivatie en religiositeit
T=2

T=3

ongelukkig

religie

gelukkig

laag inkomen

religie

laag inkomen

lage opleiding

religie

lage opleiding

lage beroepsstatus

religie

lage beroepsstatus

T=l

Uit de gegevens kan alleen afgeleid worden dat geluk positief samenhangt met
religiositeit en kerkgang - een minimale voorwaarde indien de relaties in Figuur
6.1 opgaan - zonder dat een uitspraak gedaan kan worden over de richting van
dat verband (kiezen gelukkige mensen voor een religie of maakt religie mensen
gelukkig). Wat betreft de andere indicatoren voor deprivatie mag evenwel
worden verondersteld dat de keus voor een religie geen gevolgen heeft voor de
positie van de respondent, zodat daar minder onzekerheid over de richting van
de causaliteit bestaat. Toch is het niet ondenkbaar dat religiositeit mensen helpt
om hun sociaal-economische positie te verbeteren, bijvoorbeeld doordat hun
sociale netwerk vergroot wordt.
Kerkgang
Kerkgang wordt in nog mindere mate door het totaal aan achtergrondkenmerken verklaard dan religiositeit (tien procent, zie Tabel 6.1b - model II). Opnieuw zijn de individuele moderniseringskenmerken belangrijker dan de deprivatie-kenmerken (vergelijk de R van model I en model II). De deprivatie-kenmerken verklaren zelfstandig slechts vier procent van kerkgang (opleiding heeft
dan het sterkste effect: p = -.14).
V a n de achtergrondkenmerken hebben alle variabelen - behalve part-time
werken, sociale klasse en burgerlijke staat - een significant effect op kerkgang
(Tabel 6.1b - model II). De richting van de significante effecten komt over het
algemeen overeen met hetgeen theoretisch verwacht wordt. Hiervan afwijkend
zijn de positieve effecten van inkomen (hoe hoger het inkomen, des te vaker
men naar de kerk gaat) en geluk op kerkgang. Net zoals bij religiositeit, hebben
ook bij kerkgang leeftijd en sekse de grootste invloed (vergelijk de gestandaardiseerde effecten). Daarnaast speelt de mate van urbanisatie een belangrijke rol:
in steden gaat men minder vaak naar de kerk dan in dorpen.
2
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Tabel 6.1b Resultaten van de regressie-analyse van kerkgang op sociaal-demografische kenmerken in 16 landen tezamen, elk land even zwaar gewogen (N=16000), 'pairwise deletion', E V S 1990
EFFECTEN
MODEL

ongestandaardiseerd

MODERNISERING
leeftijd
urbanisatie'
sekse
kinderen
arbeidsmarktdeelname
part-time
full-time
DEPRIVATIE
opleiding
inkomen
sociale klasse
lid organisaties
burgerlijke staat
geluk

gestandaardiseerd

I

II

I

II

.02"
-.09"
.44"
.12"

.02"
-.09"
.44"
.09"

.14"
-.11"
.10"
.09"

.14"
-.10"
.10"
.07"

-.10
-.34"

-.09
-.35"

-.01
-.08"

-.01
-.08"

2

-.04"
.02"
-.01
.04"
.08
.10"

3

constante
R
AR
Adj.R

2.92
.09

2

2

2

*: p < =

05. **: p < =

.09

-.06"
.03"
-.01
.03"
.02
.07"

2.40
.10
.01"
.10

01

1. exclusief IJsland
2. niet-werkend als referentie-categorie
3. exclusief Canada

De invloed van sekse op kerkgang wordt maar voor een deel verklaard door het
feit dat vrouwen minder aan de arbeidsmarkt deelnemen dan mannen. Het pure
effect van sekse op kerkgang (b = .62, p = .15) neemt weliswaar af indien
gecontroleerd wordt voor arbeidsmarktdeelname (b = .41, p = .10), maar het behoudt wel zijn significantie (hetzelfde geldt voor het verband tussen sekse en
religiositeit). Dit wordt ook nog eens geïllustreerd door de gegevens in Tabel
6.2. Hieruit blijkt dat vrouwen vaker naar de kerk gaan dan mannen, ongeacht
of ze al dan niet een betaalde baan vervullen. Wel neemt het verschil tussen
beide seksen af naarmate men meer uren betaald werk verricht.

Evaluatie
Ten aanzien van de in hoofdstuk drie - §3.4.2 - geponeerde micro-hypothesen
zijn de volgende conclusies te trekken (Tabel 6.3). De eerste twee hypothesen
worden niet verworpen: urbanisatie heeft een negatieve en leeftijd een positieve
invloed op religieuze betrokkenheid. Vrouwen zijn daarnaast inderdaad meer
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religieus betrokken dan mannen, maar dit verband wordt niet weg verklaard
door de variabelen 'arbeidsmarktdeelname' en 'aantal kinderen' (Tabel 6.3).
Tabel 6.2 Het verband tussen sekse en kerkgang gecontroleerd voor de
arbeidsmarktdeelname in 16 landen tezamen (percentages), elk land even
zwaar gewogen (N=16000), 'pairwise deletion', E V S 1990
ARBEIDSMARKTDEELNAME
KERKGANG
(praktisch) nooit
minder dan eens per jaar
eens per jaar
met kerstmis/pasen/feestdagen
eens per maand
eens per week
vaker dan eens per week

man vrouw
37
11
8
15
8
16
5

26
10
7
16
12
21
9

niet-werkend

part-time

full-time

man vrouw

man vrouw

man vrouw

43
7
5
14
9
17
4

22
8
5
13
12
29
11

37
10
7
12
8
21
4

27
8
6
16
16
22
6

37
12
9
16
8
15
4

29
12
9
19
12
14
5

De micro-hypothesen die afgeleid zijn uit de deprivatietheorie krijgen weinig
ondersteuning (Tabel 6.3). Over het algemeen, en met name voor religiositeit,
geldt wel dat een hoge sociaal-economische status gerelateerd is aan een lage
religieuze betrokkenheid, al wordt dit verband niet weg verklaard door lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties. Maar personen die niet in gezinsverband
leven zijn eerder minder dan meer religieus betrokken en subjectief gedepriveerde - c.q. 'ongelukkige' - personen kennen juist een lage religieuze betrokkenheid.
Tabel 6.3 Significante relaties tussen sociaal-demografische kenmerken en
religiositeit en kerkgang
Hypothese

voorlopig verwerpen

MODERNISERING
H l : Urbanisering-> minder religieuze betrokkenheid
H2: Hogere leeftijd-> meer religieuze betrokkenheid
H3: Vrouwen-> hogere religieuze betrokkenheid
verband verdwijnt na controle voor 'arbeidsmarktdeelname' en 'aantal kinderen'
DEPRIVATIE
H4: Hogere sociaal-economische status-> minder religieuze betrokkenheid
verband verdwijnt na controle voor 'lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties'
H5: Niet in gezinsverband leven-> meer religieuze betrokkenheid
H6: Subjectieve deprivatie- > meer religieuze betrokkenheid

nee
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja

In relatie tot vraagstelling 3 kan geconcludeerd worden dat de individuele
moderniseringskenmerken - in het bijzonder leeftijd en sekse - meer gewicht in
de schaal leggen dan de individuele deprivatie-kenmerken. Maar al met al
verklaren sociaal-demografische kenmerken religiositeit en kerkgang slechts in
147

zeer beperkte mate. Deze individuele kenmerken vormen dan ook nauwelijks
een verklaring voor de internationale verschillen in religieuze betrokkenheid.
Dit kan geïllustreerd worden door de geschatte effecten van de micro-kenmerken te vergelijken met de gemiddelde landscores op deze kenmerken. Zo heeft
lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties een positief effect op kerkgang
(Tabel 6.1b), maar zijn het juist geseculariseerde landen als Nederland en
Zweden waar mensen gemiddeld het meeste lid zijn van vrijwilligersorganisaties (Tabel A . 4 , Bijlage). De gemiddelde landscores ten aanzien van opleiding
en sociale klasse lijken nog het meest overeen te komen met de in hoofdstuk
vijf geconstateerde internationale verschillen in religieuze betrokkenheid, al
vallen de hoge landscores in Canada en de Verenigde Staten hiermee uit de
toon (Tabel A . 4 , Bijlage).

6.3 Effecten van waarden
Op een vergelijkbare wijze als in de vorige paragraaf worden religiositeit en
kerkgang nu gerelateerd aan een twaalftal waardenoriëntaties. Zie hoofdstak
vier voor de operationalisering van deze waarden. Om meer inzicht te verkrijgen in welke waarden het sterkst met beide indicatoren van religieuze betrokkenheid samenhangen zijn deze waarden in twee groepen verdeeld. Religiositeit
en kerkgang worden in model I van Tabel 6.4a\6.4b eerst in verband gebracht
met een groep waarden die aangeven welke positie respondenten innemen ten
aanzien van culturele veranderingsprocessen. V a n lokalisme en het vertrouwen
in instituties wordt op basis van de hypothesen een positief effect op religiositeit
en kerkgang verwacht, van utilitair individualisme, post-materialisme en het
geloof in de wetenschappelijke vooruitgang een negatief effect.
Vervolgens wordt in model II een aantal waarden toegevoegd die meten in
hoeverre respondenten traditionele of moderne morele opvattingen onderschrijven (zie Tabel 6.4a\6.4b). Naar verwachting ondervinden religiositeit en kerkgang een positief effect van geloof in absolute richtlijnen, van respect voor
ouders en de opvatting dat een vader en moeder noodzakelijk zijn voor de
opvoeding van een kind, er zou een negatief effect uitgaan van morele permissiviteit, goedkeuring van abortus, politieke betrokkenheid en onconventionele
politieke participatie.
Religiositeit
Alle waardenoriëntaties tezamen verklaren een aanzienlijk deel - 31 % - van de
individuele variatie in religiositeit (Tabel 6.4a - model II). Dit is beduidend
meer dan de vijftien procent die alle sociaal-demografische kenmerken verklaren (Tabel 6.1a - model II). Vooral de tweede groep 'morele waarden' is van
belang (vergelijk de R van model I en model II), een regressie-analyse van
religiositeit op alleen deze waarden leidt tot een verklaarde variantie van dertig
2
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procent.
Uitgezonderd post-materialisme en het geloof in de noodzaak dat kinderen in
een traditioneel gezin worden opgevoed, hebben alle waarden een significant
effect op religiositeit (Tabel 6.4a - model II). De grootste invloed gaat uit van
het geloof in absolute richtlijnen, morele permissiviteit en de houding jegens
abortus (vergelijk de gestandaardiseerde effecten). Drie waardenoriëntaties
hebben een onverwacht (significant) effect op religiositeit. Lokalisten zijn
minder religieus dan kosmopolieten, maar utilitair individualisten zijn religieuzer, evenals politiek betrokkenen.
Tabel 6.4a Resultaten van de regressie-analyse van religiositeit op waarden
in 16 landen tezamen, elk land even zwaar gewogen (N=16000), 'pairwise
deletion', E V S 1990
EFFECTEN
MODEL

ongestandaardiseerd
I
II

CULTUUR
lokalisme
utilitair individualisme'
post-materialisme
vertrouwen instituties
verwetenschappelijking
MORAAL
geloof in absolute richtlijnen
morele permissiviteit'
goedkeuren abortus
respecteren ouders
noodzaak vader-moeder
politieke betrokkenheid
onconventionele participatie

.00
.05"
-.05"
.13"
-.15"

.32"
-.26"
-.19"
.22"
-.01
.03"
-.04"

2

constante
R
AR
Adj.R
2

.31
.04

2

2

-.01"
.03"
-.00
.06"
-.09"

.04

gestandaardiseerd
I
11

.00
.04"
-.12"
.12"
-.08"

-.03"
.02"
-.01
.05"
-.05"
.16"
-.24"
-.24"
.11"
-.00
.05"
-.06"

.31
.31
.27"
.31

*: p < = . 0 5 , **: p < = . 0 1
1. exclusief Portugal
2. exclusief Noorwegen

Wellicht is de in de EVS-studie opgenomen indicator voor lokalisme te beperkt
van aard om de lokalismetheorie van Roof (1972) te toetsen. Wat betreft het
onverwachte effect van utilitair individualisme valt op dat het utilitaristische
waardepatroon met name ondersteuning geniet in Canada en de Verenigde
Staten (Tabel A . 6 , Bijlage). Achteraf is het dan ook de vraag in hoeverre dit
aspect van individualisering heeft bijgedragen aan een afnemende religieuze
betrokkenheid. Bij nader inzien is voor politieke betrokkenheid niet duidelijk
wat te verwachten. In eerste instantie werd ervan uit gegaan dat politiek betrok149

ken personen als 'modern' gekenschetst mochten worden, maar wellicht geldt
dat alleen voor hen die op een onconventionele wijze aan de politiek deelnemen. Misschien zijn politiek betrokkenen juist 'traditioneel' omdat deze personen op een 'ouderwetse' manier interesse in de politiek tonen.
Kerkgang
Alle waarden tezamen verklaren 26% van de variantie van kerkgang (Tabel
6.4b - model II). Evenals bij religiositeit is dit aanzienlijk meer dan alle achtergrondkenmerken verklaren (tien procent) (Tabel 6.1b - model II). Ook nu zijn
de morele waarden belangrijker dan de culturele waarden (vergelijk model I
met model II). Alleen de morele waarden verklaren 25% van de variantie.
Een vijftal variabelen heeft geen significant effect op kerkgang (Tabel 6.4b model II). Het geloof in absolute richtlijnen, morele permissiviteit en de houding jegens abortus hebben wederom het grootste effect (vergelijk de
gestandaardiseerde effecten). De richting van de significante effecten komt uitgezonderd voor politieke betrokkenheid - overeen met de theoretische verwachtingen (Tabel 6.4b - model II).
Tabel 6.4b Resultaten van de regressie-analyse van kerkgang op waarden
in 16 landen tezamen, elk land even zwaar gewogen (N=16000), 'pairwise
deletion', E V S 1990
EFFECTEN
MODEL

ongestandaardiseerd
I
II

CULTUUR
lokalisme
utilitair individualisme'
post-materialisme
vertrouwen instituties
verwetenschappelijking
MORAAL
geloof m absolute richtlijnen
morele permissiviteit'
goedkeuren abortus
respecteren ouders
noodzaak vader-moeder
politieke betrokkenheid
onconventionele participatie

.03"
.07"
-.08"
.28"
-.25"

.52"
-.54"
-.47"
.30"
.03
.06"
-.02

2

constante
R
AR
Adj. R
2

.01
.03
.01
.14"
-.12"

3.72
.03

2

.03

3.93
.26
.23"
.26

*: p<=.<)5, **: p< = .01
1. exclusief Portugal
2. exclusief Noorwegen
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gestandaardiseerd
I
II

.04"
.03"
-.08"
.12"
-.06"

.01
.01
.01
.06*
-.03*
.12"
-.22*
-.27"
.07"
.01
.04*
-.01

Evaluatie
De groep waarden die de culturele positie van respondenten weergeeft heeft
slechts een beperkte invloed op religiositeit en kerkgang. Hypothesen acht tot
en met tien worden voorlopig verworpen (Tabel 6.5). Religieuze betrokkenheid
neemt niet toe naarmate men sterker gericht is op de lokale gemeenschap en
neemt niet af naarmate men utilitaristische en post-materialistische waarden
meer aanhangt. Hypothese elf en twaalf worden voorlopig niet verworpen
(Tabel 6.5). Hoe meer vertrouwen men heeft in instituties, des te hoger de
religieuze betrokkenheid. Naarmate men sterker in het nut van de wetenschap
gelooft - een rationalistische opvatting - is men minder religieus betrokken.
De groep waarden die de morele positie van respondenten weergeeft heeft de
grootste invloed op religiositeit en kerkgang. Hypothese dertien wordt dan ook
niet verworpen (Tabel 6.5). Van deze groep waarden is het geloof in absolute
richtlijnen, morele permissiviteit en de houding jegens abortus het belangrijkst.
Tabel 6.5 Significante relaties tussen waarden en religiositeit en kerkgang
Hypothese

voorlopig verwerpen

CULTUUR
H8: Lokalisme-> meer religieuze betrokkenheid
H9: Individualistische waarden-> minder religieuze betrokkenheid
H10: Post-materialisme-> minder religieuze betrokkenheid
H l 1 : Vertrouwen instituties-> meer religieuze betrokkenheid
H12: Rationalistische opvattingen-> minder religieuze betrokkenheid
MORAAL
H13: Traditionele morele opvattingen-> meer religieuze betrokkenheid

ja
ja
ja
nee
nee
nee

Met betrekking tot de eerste twee vraagstellingen van dit hoofdstuk kan worden
geconcludeerd dat waarden op het gebied van de moraal het belangrijkst zijn ter
verklaring van religiositeit en kerkgang (vraagstelling 3). Daarbij kan worden
geconstateerd dat de verklaringskracht van de sociaal-demografische kenmerken
kleiner is dan die van de individuele waardenoriëntaties (vraagstelling 4). Het
lijkt erop dat internationale verschillen in religieuze betrokkenheid beter door
verschillen in waardenoriëntaties dan door sociaal-demografische kenmerken
kunnen worden verklaard. Met name de volgende drie waarden zijn gerelateerd
aan religiositeit en kerkgang: het geloof in absolute richtlijnen, morele
permissiviteit en de opvatting over abortus. In niet-geseculariseerde landen als
Italië, Ierland en de Verenigde Staten is het geloof in absolute richtlijnen
relatief sterk, is men niet-moreel permissief en ondersteunt men slechts in een
beperkt aantal omstandigheden abortus. In geseculariseerde landen als Frankrijk, Nederland, Denemarken en Zweden geldt het tegenovergestelde (Tabel
A . 6 , Bijlage).
4
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6.4 Effecten van sociaal-demografische kenmerken en waarden
Religiositeit
Tot slot is de relatie onderzocht tussen religiositeit en alle achtergrondkenmerken en waardenoriëntaties (Tabel C l , Bijlage). A l deze variabelen tezamen
verklaren 36% van de variantie in religiositeit, duidelijk meer dan alleen de
sociaal-demografische kenmerken (Tabel 6.1a - model II: vijftien procent). De
waarden oefenen dus een zelfstandige invloed uit op de mate van religieuze
betrokkenheid. Ten opzichte van de afzonderlijke analyses (alleen de waarden
of de achtergrondkenmerken) doen zich verder weinig verschillen voor. L i d maatschap van vrijwilligersorganisaties heeft nu wel en sociale klasse en
onconventionele politieke participatie hebben nu geen significant effect op
religiositeit.
Kerkgang
De sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties verklaren 29% van
de variantie van kerkgang (Tabel C . 2 , Bijlage). Wederom dragen de waarden
het meeste bij aan de verklaring van kerkgang, de achtergrondkenmerken
verklaren namelijk slechts tien procent (Tabel 6.1b - model II). Over het geheel
genomen komen de resultaten nagenoeg overeen met die van de afzonderlijke
analyses op alleen de achtergrondkenmerken of waardenoriëntaties, maar de
verschillen zijn groter dan bij religiositeit. Zo heeft toevoeging van de waarden
tot gevolg dat sociale klasse en onconventionele politieke participatie nu wel
een significant effect hebben op kerkgang (overigens in onverwachte richting),
maar het aantal kinderen, opleiding, geluk en verwetenschappelijking niet
meer.
Evaluatie
Uit de analyses op de geaggregeerde gegevens blijkt dat sekse en leeftijd de
belangrijkste sociaal-demografische kenmerken vormen ter verklaring voor
religiositeit. Naast deze twee achtergrondkenmerken zijn ten aanzien van kerkgang ook urbanisatie en lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties van belang
(vraagstelling 3). Voor beide indicatoren van religieuze betrokkenheid behoren
het geloof in absolute richtlijnen, morele permissiviteit en de houding jegens
abortus (de morele waarden) tot de meest relevante waardenoriëntaties (vraagstelling 3). De invloed van de waardenoriëntaties op religiositeit en kerkgang is
groter dan van de sociaal-demografische kenmerken (vraagstelling 4).
De sociaal-demografische kenmerken en de waardenoriëntaties blijken niet in
staat om de in het vorige hoofdstuk geconstateerde internationale verschillen in
religieuze betrokkenheid volledig te verklaren. Toevoeging van de variabele
'land' - als dummy-variabele - in een analyse van de geaggregeerde gegevens
(vergelijk Hayes, 1995b) laat zien dat er nog steeds significante landverschillen
overblijven (Tabel C . 3 , Bijlage). Zo wijken met betrekking tot religiositeit alle
5
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landen - uitgezonderd Groot-Brittannië en België - significant af van Frankrijk
(Denemarken, Noorwegen en Zweden scoren significant lager, de andere
landen significant hoger dan Frankrijk). De analyses zijn herhaald met steeds
een ander land als referentie-categorie. Dit levert globaal genomen steeds
hetzelfde resultaat op: de meeste landen blijven significant van elkaar verschillen.
Als 'land' inhoudelijk wordt ingevuld met behulp van de in hoofdstuk vijf
onderscheiden macro-kenmerken, dan worden de in dat hoofdstuk gevonden
resultaten bevestigd. Drie groepen verklaringen werden daar onderscheiden:
modernisering, religieuze marktstructuur en nationale cultuur (§5.2). Een
regressie van religiositeit op alle micro-kenmerken plus steeds één van deze
drie subsets van verklaringen, wijst uit dat uitgaven aan sociale zekerheid, de
relatie staat-kerk en masculiniteit-femininiteit per subset de belangrijkste
macro-kenmerken vormen. Voor kerkgang betreft dit het bruto-nationaal produkt, de relatie staat-kerk en masculiniteit-femininiteit (vergelijk Tabel 5.3).
7

6.5 Veranderingen binnen het religieuze domein
In de analyses is tot nu toe geen rekening gehouden met veranderingen binnen
het religieuze domein. Met name voor de verklaring van kerkgang is het
gebruikelijk dat ook de invloed van orthodoxe geloofsopvattingen wordt onderzocht (hypothese zeven in §3.4.2). Mensen met orthodoxe geloofsopvattingen
zouden regelmatig naar de kerk gaan om in hun opvattingen bevestigd te worden (de zogenaamde 'doctrinal belief theory'). Wellicht hebben bepaalde
waardenveranderingen, zoals de opkomst van het wetenschappelijk denken, er
toe geleid dat de plausibiliteit van orthodoxe leerstellingen afnam, hetgeen
vervolgens leidde tot een daling van de kerkgang.
Orthodoxe geloofsopvattingen blijken inderdaad van invloed te zijn op de
mate van religieuze betrokkenheid. Toevoeging van de variabele 'orthodoxie'
(zie hoofdstuk vier) aan de sociaal-demografische kenmerken en waardenorientaties leidt tot een aanzienlijke toename in de proportie verklaarde variantie:
religiositeit wordt in dat geval voor 66% en kerkgang voor 45% verklaard (R ).
V a n alle micro-kenmerken heeft orthodoxie ook het grootste gestandaardiseerde
effect: .67 op religiositeit en .49 op kerkgang. Analyses per land geven eenzelfde beeld (zie bijvoorbeeld Tabel C . 4 , Bijlage).
Dat orthodoxie sterk samenhangt met religiositeit en kerkgang is op zich niet
verwonderlijk aangezien deze variabelen alle drie als uitingen van religieuze
betrokkenheid beschouwd mogen worden. De vraag dringt zich met name op
of orthodoxe geloofsopvattingen wel meer inzicht bieden in de achtergrond van
religiositeit. Het vraagstuk van de verklaring van religiositeit lijkt slechts
verwisseld voor het vraagstuk van de verklaring van orthodoxie. Met betrekking tot kerkgang lijkt het iets plausibeler om orthodoxie in de analyses te
2
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betrekken. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat er een sterk verband gevonden wordt tussen een attitude en gedraging. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek naar de relatie tussen milieu-attitudes en milieugedragingen (Ester, Seuren
& Nelissen, 1994: 205-207). Daarom zal orthodoxie in de volgende paragraaf
wel als verklarende factor voor kerkgang worden mee opgenomen.

6.6 Padmodel
In de vorige paragrafen bleek dat waardenoriëntaties minstens van even groot
belang zijn ter verklaring van religiositeit en kerkgang als de sociaal-demografische kenmerken. Maar in de tot nu toe getoetste regressie-modellen werden
alleen directe effecten op religiositeit en kerkgang onderzocht. O m ook zicht te
krijgen op de indirecte effecten van de achtergrondkenmerken via de waarden
zal met behulp van L I S R E L (Jöreskog & Sörbom, 1993) een padmodel met
enkele sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties getoetst worden. Dit model staat tevens toe dat waarden via andere waarden een indirecte
invloed op religiositeit en kerkgang uitoefenen. In het model zijn die individuele kenmerken opgenomen die bij een regressie op alleen de sociaal-demografische kenmerken of waardenoriëntaties in meer dan tien landen een significant
effect op religiositeit of kerkgang hadden. Daarnaast wordt voor kerkgang de
invloed van orthodoxie onderzocht (zie §6.5).
Religiositeit
Tabel 6.6 bevat een overzicht van de getoetste modellen. A l s uitgangspunt dient
een model waarin de sociaal-demografische kenmerken directe en indirecte en
de waarden alleen directe effecten uitoefenen op religiositeit (Figuur C . 1 ,
Bijlage). Dit basismodel is verbeterd door een aantal effecten toe te voegen
(Tabel 6.6: model 2-5) en vervolgens vereenvoudigd (Tabel 6.6: model 6-7)
door niet-significante effecten stap voor stap te verwijderen (Saris & Stronkhorst, 1984: 248).
9
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Figuur 6.2 bevat het finale model. Het basismodel kan vooral verbeterd worden door de introductie van een effect tussen morele permissiviteit en het goedkeuren van abortus (model 2). Dit lijkt een aannemelijk effect omdat het goedkeuren van abortus gezien kan worden als een verbijzondering van een algemene
morele oriëntatie. Vervolgens wordt een effect tussen respect voor ouders en
morele permissiviteit toegevoegd (model 3). Degenen die respect voor ouders
hoog in het vaandel dragen zijn moreel minder permissief dan degenen die dit
niet doen. Het lijkt plausibel om te veronderstellen dat waarden en normen in
eerste instantie in het gezin worden aangeleerd. Ouders respecteren kan betekenen dat men voor een groot gedeelte de traditionelere waarden en normen van de
ouders overneemt (er van uit gaande dat de ouders conservatiever zijn dan de
kinderen). Zij die niet geloven in absolute richtlijnen zijn moreel permissiever
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dan zij die hier wel in geloven, waarschijnlijk omdat zij niet geloven in absolute
morele standaarden (model 4). Om dezelfde reden heeft het geloof in absolute
richtlijnen een effect op de houding jegens abortus (model 5).
11

Tabel 6.6 Padmodellen (M) voor religiositeit in 16 landen tezamen, 'pairwise deletion' , E V S 1990
12

X

M Omschrijving
1 Figuur C l (Bijlage)
2 + morele permissiviteit- > goedkeuren abortus
3 + respecteren ouders- > morele permissiviteit
4 + absolute richtlijnen-> morele permissiviteit
5 + absolute richtlijnen- > goedkeuren abortus
6
7

- sekse- > morele permissiviteit
- geluk->goedkeuren abortus (Figuur 6.2)

2

4121
1847
623
200
78

P df

gfi agfi C N

A

A*

44%
75%
88%
91%

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5
4
3
2
1

.91
.96
.99
1.00
1.00

.37 43
.68 83
.84 209
.92 525
.94 971

55%
85%
95%
98%

78 0.0
249 0.0

2
3

1.00
1.00

.97 1348
.98 1631

98% 95%
98% 97%

*: A gecorrigeerd voor het aantal vrijheidsgraden (Schmidt & Kühnel, 1991: IV. 15)

In het finale model (Figuur 6.2) wordt religiositeit voor 35% verklaard, morele
permissiviteit voor 22% en het goedkeuren van abortus voor 20%. De dikte van
de pijlen in Figuur 6.3 geeft een indicatie van de sterkte van elk effect zodat meer
inzicht wordt verkregen in het causale mechanisme.
Figuur 6.2
Padmodel religiositeit

religiositeit

—* :|0-10|
—• : 110-30|
: |30-50|
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Uit de directe effecten van de zeven variabelen op religiositeit blijkt dat de houding jegens abortus de belangrijkste waardenoriëntatie is en sekse het belangrijkste achtergrondkenmerk (Tabel 6.7: gebaseerd op Figuur 6.2). De totale effecten
wijzen er echter op dat de andere drie waarden van vergelijkbaar belang zijn
(vanwege het effect van morele permissiviteit op de opvatting over abortus) en
dat leeftijd even belangrijk is als sekse. Dat ouderen religieuzer zijn dan jongeren
wordt voor een deel verklaard door de waarden die zij erop na houden (ouderen
zijn met name minder moreel permissief dan jongeren). De invloed van sekse op
religiositeit is bijna in zijn geheel een direct effect. Het blijft onduidelijk hoe te
verklaren dat vrouwen religieuzer zijn dan mannen. Eerder bleek al dat dat niet
aan hun arbeidsmarktpositie lag of aan het feit dat ze meer voor de kinderen
zorgen, blijkbaar ligt het dus ook niet aan andere waarden en opvattingen die
vrouwen er mogelijkerwijs op na houden.
Tabel 6.7 Gestandaardiseerde effecten (P's) van de achtergrondkenmerken
en waarden op religiositeit in 16 landen tezamen, 'pairwise deletion', E V S
1990
Variabele
sekse
leeftijd
geluk
geloof in absolute richtlijnen
respect ouders
goedkeuren abortus
morele permissiviteit

direct

indirect
.01
.06
.03
.08
.09

.18
.14
.04
.14
.1 1
-.24
-.22

-.10

totaal
.19
.20
.07
.22
.19
-.24
-.32

* niet significant (-1.96 < t < 1.96)

Van alle variabelen hebben de waarden de grootste invloed op religiositeit (Tabel
6.7). Sociaal-demografische kenmerken lijken dus minder belangrijk dan individuele waardenoriëntaties (vraagstelling 4). Beide groepen variabelen - sociaaldemografische kenmerken en waarden - hebben een zelfstandig effect op religiositeit.
Kerkgang
In het basismodel hebben de achtergrondkenmerken directe en indirecte effecten
op kerkgang. De waarden en orthodoxie hebben alleen een direct effect (Figuur
C.2, Bijlage). Drie effecten zijn aan dit basismodel toegevoegd. De houding
jegens abortus en morele permissiviteit hebben - net zoals op kerkgang - een
negatief effect op religieuze orthodoxie (Tabel 6.8: model 2 en 4). Daarnaast
heeft morele permissiviteit - evenals bij religiositeit - een positief effect op de
opvatting over abortus (Tabel 6.8: model 3).
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Tabel 6.8 Padmodellen ( M ) voor kerkgang in 16 landen tezamen, 'pairwise
deletion', E V S 1990
M Omschrijving
1
2
3
4
5
6

X

Figuur C.2 (Bijlage)
+ goedkeuren abortus->orthodoxie
+ morele permissiviteit->goedkeuren abortus
+ morele permissiviteit->orthodoxie
- sekse->morele permissiviteit
- sekse->vertrouwen in instituties (Figuur 6.3)

:

4946
2932
967
211
211
213

P df
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6
5
4
3
4
5

gfi agfi

CN

A

A"

.86
.93
.97
.99
.99
.99

34
51
134
523
611
687

41%
80%
96%
96%
96%

29%
71%
91%
94%
95%

.35
60
.80
.94
.96
.97

*: A gecorrigeerd voor het aantal vrijheidsgraden (Schmidt & Kühnel. 1991: IV 15)

Vervolgens zijn die effecten verwijderd die niet significant van nul afwijken
(Tabel 6.8: model 5-6). In het finale model (Figuur 6.3) wordt kerkgang voor
44% verklaard, religieuze orthodoxie voor 29%, de houding jegens abortus voor
19%, morele permissiviteit voor 9% en vertrouwen in instituties voor 1 %.

Figuur 6.3
Padmodel kerkgang
* |orthodoxïe]

-> :|0-10|
-+ :| 10-30|

-M>30|
Religieuze orthodoxie heeft overduidelijk het grootste directe en totale effect op
kerkgang (Tabel 6.9: gebaseerd op Figuur 6.3). Van de sociaal-demografische
kenmerken heeft sekse het grootste directe effect, van de waarden geldt dit voor
de houding jegens abortus. Uit de grootte van de totale effecten blijkt dat leeftijd
het belangrijkste achtergrondkenmerk vormt en morele permissiviteit de belangrijkste waarde (Tabel 6.9). Het is opvallend dat de achtergrondkenmerken - en
dan vooral leeftijd - met name een indirect effect op kerkgang hebben, dus via de
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waardenoriëntaties en religieuze orthodoxie.' De invloed van sekse is voor de
helft een direct en voor de andere helft een indirect effect (grotendeels via
religieuze orthodoxie). Dat ouderen meer naar de kerk gaan dan jongeren komt
voor het grootste gedeelte doordat zij er minder moreel permissieve waarden op
na houden. Ook voor morele permissiviteit en het goedkeuren van abortus geldt
dat het indirecte effect groter is dan het directe effect (morele permissiviteit via
het goedkeuren van abortus en orthodoxie, het goedkeuren van abortus via orthodoxie).
Tabel 6.9 Gestandaardiseerde effecten (fj's) van de achtergrondkenmerken
en waarden op kerkgang in 16 landen tezamen, 'pairwise deletion', E V S
1990
Variabele

direct

indirect

sekse
leeftijd
goedkeuren abortus
morele permissiviteit
vertrouwen in instituties
religieuze orthodoxie

.07
.06
-.13
-.10

.07
.14
-.16
-.27

.03

.51

totaal
.14
.20
-.29
-.37
.03
.51

* niel significant (-1.96 < t < 1.96)

Deze analyses laten zien dat sociaal-demografische kenmerken naast een direct
effect ook een indirect effect op kerkgang uitoefenen. Het totale effect van religieuze orthodoxie, de houding jegens abortus en morele permissiviteit blijft
echter groter dan het totale effect van leeftijd of sekse. Wederom blijken individuele waardenoriëntaties van meer belang dan sociaal-demografische kenmerken
(vraagstelling 4).

6.7 Micro-analyses per land
Internationale verschillen in religieuze betrokkenheid kunnen mede ontstaan
doordat de micro-kenmerken niet in elk land van vergelijkbaar belang zijn (qua
grootte en richting). Daarom zijn religiositeit en kerkgang - ter beantwoording
van de vijfde vraagstelling - eveneens per land geregresseerd op de sociaal-demografische kenmerken, op de waardenoriëntaties en op beide groepen variabelen tezamen. In deze analyses zijn de sociaal-demografische kenmerken opnieuw
verdeeld in moderniserings- en deprivatie-kenmerken (vergelijk §6.2) en de
waardenoriëntaties in culturele en morele waarden (vergelijk §6.3). De bespreking van de resultaten beperkt zich tot de hoofdlijnen (de gedetailleerde resultaten zijn bij de auteur op te vragen).
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Sociaal-demografische kenmerken
De deprivatie-kenmerken zijn in alle landen - uitgezonderd de Verenigde Staten
- van aanmerkelijk minder belang dan de individuele moderniseringskenmerken.
Van de micro-kenmerken hebben leertijd, sekse en geluk over het algemeen de
grootste invloed op religiositeit.
Er zijn echter ook een aantal verschillen tussen de Westerse landen. Zo verklaart het totaal aan sociaal-demografische kenmerken tien procent of minder van
religiositeit in Zweden en de Verenigde Staten, maar meer dan twintig procent in
Groot-Brittannië, West-Duitsland, Spanje, Portugal, Denemarken, Noord-Ierland,
Ierland en IJsland. Wat betreft de invloed van de afzonderlijke kenmerken varieert het (ongestandaardiseerde) effect van sekse nogal: van .14 in de Verenigde
Staten tot .51 in Portugal. Daarnaast heeft opleiding verrassend in twee landen
een positief significant effect op religiositeit: in Noorwegen en Zweden zijn hoog
opgeleiden religieuzer dan laag opgeleiden.
Ook voor kerkgang zijn de moderniseringskenmerken in de meeste landen behalve in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - belangrijker dan de
deprivatie-kenmerken. Een vijftal micro-kenmerken heeft in meer dan de helft
van het aantal landen een significant op kerkgang: leeftijd, urbanisatie, sekse,
lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties en geluk. Deze kenmerken hebben
over het algemeen ook de grootste invloed op kerkgang.
Wel variëren de (ongestandaardiseerde) effecten van deze vijf kenmerken uitgezonderd leeftijd - behoorlijk over de zestien landen. Zo heeft urbanisatie een
effect van -.03 in Ierland en -.20 in België. Ook wat betreft de richting van de
effecten doen er zich soms internationale verschillen voor. Het meest opvallend is
het positieve significante effect van opleiding op kerkgang in Groot-Brittannië,
Spanje, België en Noorwegen, tegenover een negatief effect in Portugal. Kerkgang wordt iets minder verklaard door de sociaal-demografische kenmerken dan
religiositeit. Het percentage verklaarde variantie is tien procent of lager in Nederland, Noorwegen, Zweden, de Verenigde Staten en IJsland. Spanje is het enige
land waar meer dan twintig procent van kerkgang wordt verklaard.
14
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Waardenoriëntaties
In de meeste landen verklaren alle waarden tezamen minstens twintig procent van
religiositeit (minimaal 17% in Portugal, maximaal 39% in West-Duitsland). Voor
alle landen, behalve Portugal, is dit hoger dan hetgeen de sociaaldemografische
kenmerken verklaren. De morele waarden dragen meer bij aan de verklaring van
religiositeit dan de culturele waarden. Van deze morele waarden zijn met name
de opvatting over abortus, morele permissiviteit, het geloof in absolute richtlijnen
en respect voor ouders van belang (de effecten van deze waarden zijn niet in alle
landen van vergelijkbare grootte). Voor de meeste waardenoriëntaties komt de
richting van de effecten in de landen overeen.
Kerkgang wordt in ieder land voor minimaal tien procent verklaard door alle
waarden (met als maximum 37% in Italië). Op drie landen na - Groot-Brittannië,
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Portugal en Denemarken - is de verklaarde variantie hoger dan bij de sociaaldemografische kenmerken. De invloed van de morele waarden is wederom groter
dan van de culturele waarden. Over het algemeen is vertrouwen in instituties de
belangrijkste culturele waarde en zijn het geloof in absolute richtlijnen, morele
permissiviteit, de houding jegens abortus en politieke betrokkenheid de belangrijkste morele waarden. Deze waardenoriëntaties hebben in minimaal de helft van
de zestien landen een significant effect op kerkgang. Voor een heel aantal waarden variëren de (ongestandaardiseerde) effecten aanzienlijk tussen de landen.
Tabel 6.10 Het verband tussen post-materialisme en religiositeit en kerkgang
in 16 landen: bivariaat (r), gecontroleerd voor culturele waarden (P'),
gecontroleerd voor culturele en morele waarden (p"), 'pairwise deletion',
E V S 1990
LAND

Relij ;iositeit

Post-materialisme

r

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Spanje
Portugal
Nederland
België
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Noord-Ierland
Ierland
Verenigde Staten
Canada
IJsland

-.15"
-.08"
-.11"
-.16"
-.23"
-.19"
-.16"
-.07"
-.06
.01
-.01
-.13*
-.11"
-.15"
-.10"
-.17"

*: p<= 05,

Kerkgang
P"

P'
- 13"
- 06"
-.04
- 13"
- 17"
- 16"
- 14"
- 02
05
02
01
- 09
- 07*
- 12"
- 08"
- 17"

-.05
.00
.09**
.01
-.04
-.10"
.06
.03
.06
.04
.06
.00
-.01
-.04
.02
-.10'

r
-.14"
-.01
-.13"
-.13"
-.17"
-.15"
-.10*"
.01
-.07*
-.02
.02
-.13*
-.10**
-.10"
-.11**
.02

P'
-.12"
.01
-.04
-.07"
-.13"
-.12"
-.06
.05'
-.03
-.00
.04
-.11
-.07*
-.07*
-.09"
.01

P"
-.05
.04
.06*
.04
-.02
-.07*
.11"
.08"
.04
.02
.07
-.04
-.04
-.01
-.02
.06

p<=.01

Een opvallende bevinding, ook al zichtbaar bij de analyses op de geaggregeerde
gegevens (Tabel 6.4a\6.4b), betreft de beperkte relevantie van post-materialisme
als gecontroleerd wordt voor andere waardenoriëntaties. Overeenkomstig de
voorspelling van Inglehart (1990) zijn post-materialisten in de meeste landen
minder religieus en minder kerks dan materialisten (Tabel 6.10: r). Dit verband
tussen post-materialisme en beide religieuze variabelen neemt echter af indien
gecontroleerd wordt voor de invloed van andere culturele waarden (Tabel 6.10:
p ). Dit is helemaal het geval indien ook rekening wordt gehouden met de morele
waarden (Tabel 6.10: P"). Dan blijkt post-materialisme zelfs een positieve invloed uit te oefenen op religiositeit in West-Duitsland en op kerkgang in WestDuitsland, Nederland en België (Tabel 6.10). Het negatieve bivariate verband
1
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tussen post-materialisme en religieuze betrokkenheid is dus voor een groot deel
een indirect verband. Volgens sommigen meet Ingleharts index dan ook weinig
meer dan in hoeverre respondenten er autoritaire dan wel libertaire - c.q. conservatieve of progressieve - waarden op nahouden (Houtman, 1998: 55).
16

Sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties
Met behulp van de hier gebruikte micro-kenmerken kan de individuele variantie
in religiositeit voor een aanmerkelijk deel verklaard worden. In de meeste landen
ligt het percentage verklaarde variantie rond de dertig, veertig procent; met een
minimum van 26% in Zweden en een maximum van 47% in West-Duitsland
(Tabel C.5, Bijlage). In alle landen neemt de verklaarde variantie significant toe
indien de waarden aan de achtergrondkenmerken worden toegevoegd. In tien van
de zestien landen is zelfs bijna sprake van een verdubbeling. Waarden hebben dus
een zelfstandige invloed op religiositeit. In Portugal nemen de sociaal-demografische kenmerken op zichzelf het grootste deel van de variantie voor hun rekening
(Tabel C.5, Bijlage).
Voor kerkgang ligt de verklaarde variantie zo rond de twintig, dertig procent.
Wel doen er zich aanzienlijke internationale verschillen voor. De verklaarde
variantie schommelt tussen 16% in Zweden en 41% in Italië (Tabel C.6, Bijlage).
De waardenoriëntaties, en dan vooral de morele waarden, hebben overduidelijk
een zelfstandig effect op kerkgang. Alleen in Portugal en Denemarken voegen de
waardenoriëntaties relatief weinig toe aan de sociaaldemografische kenmerken
(Tabel C.6, Bijlage).
In geen enkel land hebben exact dezelfde micro-kenmerken een significant
effect op religiositeit of kerkgang. Wat betreft de grootte en richting van de
effecten leidt een analyse op alle micro-kenmerken in grote lijnen tot dezelfde
resultaten als een analyse op de sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties afzonderlijk. Wat opvalt is dat vooral de invloed van leeftijd - in
tegenstelling tot de invloed van geslacht - op religiositeit en kerkgang afneemt
indien de waarden aan de sociaal-demografische kenmerken worden toegevoegd.
Blijkbaar wordt het verschil in religieuze betrokkenheid tussen jongeren en
ouderen voor een deel door afwijkende waardenoriëntaties verklaard.
Het meest opmerkelijke verschil met de analyses op de geaggregeerde gegevens betreft het effect van opleiding. Indien rekening wordt gehouden met het
land van herkomst dan blijken hoog opgeleiden in elf landen religieuzer en in
dertien landen kerkser te zijn dan laag opgeleiden (hetgeen ook duidelijk wordt
uit een vergelijking van Tabel C.1\C2 en Tabel C.3 uit de Bijlage). Voor religiositeit is dit verschil tussen hoog en laag opgeleiden in drie landen (België,
Noorwegen en Zweden) en voor kerkgang in vier landen significant (GrootBrittannië, Spanje, België en Noorwegen). Een vergelijkbaar proces doet zich wat
betreft kerkgang voor bij lokalisme. In tegenstelling tot de analyses op de geagregeerde gegevens wordt in een meerderheid van het aantal landen een positief
verband gevonden tussen beide variabelen (vergelijk Tabel C2 en Tabel C.3 uit
17
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de Bijlage). Dit positieve verband tussen kerkgang en lokalisme komt overigens
overeen met hetgeen theoretisch verwacht werd.
Evaluatie
Enerzijds bevestigen de analyses per land de eerder in dit hoofdstuk gepresenteerde onderzoeksresultaten, anderzijds komen enkele internationale verschillen
naar voren die niet eerder vast te stellen waren. In elk land is een andere groep
sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties van belang ten aanzien
van de verklaring van religieuze betrokkenheid. In sommige landen blijken de
deprivatie-kenmerken belangrijker te zijn dan de moderniseringskenmerken, en
de sociaal-demografische kenmerken belangrijker dan de waardenoriëntaties.
Daarnaast varieert voor diverse kenmerken de grootte van het effect en soms ook
de richting van het effect op religieuze betrokkenheid (vraagstelling 5). Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de mate waarin religiositeit en kerkgang verklaard
worden door de sociaal-demografische kenmerken, door de waardenoriëntaties of
door beide groepen kenmerken tezamen per land flink uiteen loopt.
Op het einde van paragraaf 6.4 kwam reeds naar voren dat sociaal-demografische kenmerken en waardenoriëntaties niet in staat zijn de in hoofdstuk vijf
geconstateerde internationale verschillen in religieuze betrokkenheid volledig te
verklaren. Ook wanneer we rekening houden met het gegeven dat de grootte en
richting van de effecten van de micro-kenmerken per land kunnen variëren, blijkt
dit niet het geval te zijn (de gegevens zijn bij de auteur op te vragen). Het blijft
dus zinvol om naast micro-kenmerken ook macro-kenmerken in ogenschouw te
nemen.
19
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6.8 Samenvatting en discussie
In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre sociaal-demografische kenmerken en
individuele waardenoriëntaties een rol spelen ter verklaring van twee indicatoren
van religieuze betrokkenheid: religiositeit en kerkgang. De analyses op de geaggregeerde gegevens leveren een aantal interessante en duidelijke uitkomsten op.
Sekse en leeftijd vormen de belangrijkste sociaal-demografische kenmerken
(vraagstelling 3). Wat betreft leeftijd is het effect op religieuze betrokkenheid
voor een groot deel een indirect effect (met name via morele permissiviteit).
Daarnaast zijn urbanisatie en lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties van
belang voor de verklaring van kerkgang (vraagstelling 3).
Van de sociaal-demografische kenmerken spelen de deprivatie-kenmerken
slechts een beperkte rol, uitgezonderd de mate waarin men zichzelf als gelukkig
beschouwt. Subjectieve deprivatie lijkt dus belangrijker te zijn dan objectieve
deprivatie, al is het niet duidelijk hoe de invloed precies verloopt.
Van de individuele waardenoriëntaties zijn de waarden die een operationalisering vormen van de mate waarin respondenten traditionele of moderne morele

162

opvattingen onderschrijven belangrijker dan de groep waarden die verwijst naar
specifieke culturele ontwikkelingen (zoals een toenemend geloof in het nut van
de wetenschap of een toenemende kosmopolitische oriëntatie) (vraagstelling 3).
Met name de waarden die verwijzen naar vraagstukken over leven, dood en
seksualiteit - morele permissiviteit en de houding jegens abortus - zijn sterk
gerelateerd aan religiositeit en kerkgang. Bij dit soort vraagstukken doet het
individu in verminderde mate een beroep op een religieus instituut of een
bovennatuurlijke entiteit. De mens maakt zelf afwegingen over goed en kwaad,
hetgeen ook blijkt uit het belang van het geloof in absolute richtlijnen. Zij die niet
geloven in absolute richtlijnen zijn minder religieus en gaan minder naar de kerk
dan zij die hier wel in geloven (vraagstelling 3).
Voor beide indicatoren van religieuze betrokkenheid zijn sociaal-demografische kenmerken minder belangrijk dan waardenoriëntaties (vraagstelling 4). Het
is niet zo dat kerkgang (een religieuze gedraging) vooral bepaald wordt door
iemands sociaal-demografische positie en religiositeit (een religieuze attitude)
door iemands waardenoriëntaties. Internationale verschillen in religieuze betrokkenheid zijn het best te verklaren aan de hand van de individuele waardenoriëntaties. In landen die gekenmerkt worden door een hoge mate van religieuze betrokkenheid heeft de bevolking een traditionele morele oriëntatie.
In grote lijnen bevestigen de analyses per land de eerder gevonden onderzoeksresultaten. Maar deze analyses laten tevens zien dat er zich internationale
verschillen voordoen die op dit moment nog niet goed zijn te interpreteren. Voor
diverse micro-kenmerken is er een duidelijke variatie waar te nemen in de grootte
van het effect op religieuze betrokkenheid. In sommige gevallen - met opleiding
als opvallendste voorbeeld - varieert ook de richting van het effect (vraagstelling
5).
Religiositeit en kerkgang worden voor een belangrijk deel verklaard door de
sociaal-demografische kenmerken en de waardenoriëntaties. Dit is voor kerkgang
helemaal het geval indien rekening gehouden wordt met veranderingen binnen
het religieuze domein. Dit kan betekenen dat een afnemende kerkgang voor een
belangrijk deel verklaard wordt door een afgenomen behoefte om in orthodoxe
geloofsopvattingen bevestigd te worden.
Twee opvallende bevindingen uit dit hoofdstuk zijn de beperkte relevantie van de
deprivatietheorie en de grotere religieuze betrokkenheid van vrouwen. De oudste
en bekendste verklaring van religieuze betrokkenheid - de deprivatietheorie bleek slechts beperkt opgeld te doen. Deze theorie heeft weinig waarde heeft voor
het verklaren van individuele verschillen in religieuze betrokkenheid. Het lijkt
daarom tijd deze 'theorie' te verlaten (vergelijk Hoge & Roozen, 1979b: 49-53).
De deprivatietheorie lijkt uit te gaan van een achterhaalde visie op religieuze
betrokkenheid: de visie dat individuen zich alleen in crisissituaties tot de kerk
wenden of bepaalde religieuze opvattingen gaan aanhangen en dat 'verstandige'
en 'stabiele' individuen dat niet of minder zouden doen. Daarbij kan worden
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opgemerkt dat een aantal grondleggers van de deprivatietheorie - Glock en Stark
(1970: 245-259) - vooral wijst op de rol van deprivatie bij het ontstaan van nieuwe religieuze bewegingen. Zij besteden in veel mindere mate aandacht aan betrokkenheid bij reeds gevestigde religieuze groeperingen. Historisch onderzoek
naar de ontstaansgeschiedenis van religieuze bewegingen lijkt daarom de aangewezen strategie voor het toetsen van de deprivatietheorie.
Een tweede opmerkelijke uitkomst van dit hoofdstuk is de uniforme bevinding
dat vrouwen, ongeacht controle voor meer dan twintig micro-kenmerken, religieuzer en kerkser zijn dan mannen. Uitgangspunt was dat verschillen in religieuze betrokkenheid tussen beide seksen samenhangen met economische, sociale en
culturele omstandigheden en dat die omstandigheden gedurende het proces van
modernisering zodanig naar elkaar toe zouden zijn gegroeid dat het verschil
tussen mannen en vrouwen zou zijn verdwenen. Maar uit deze analyses komt
naar voren dat het religieuze onderscheid tussen beide seksen slechts voor een
deel verklaard wordt door onderlinge verschillen wat betreft de sociaal-economische of culturele positie. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe de grotere religieuze betrokkenheid van vrouwen te verklaren (McLeod, 1981: 29, komt tot een
vergelijkbare constatering).
Op micro-niveau zijn vrouwen dus in alle landen uit dit onderzoek religieuzer
en kerkser dan mannen. Daarentegen zijn op macro-niveau landen met een feminiene cultuur juist geseculariseerder dan landen met een masculiene cultuur. In
hoofdstuk vijf werd naar voren gebracht dat het christendom - volgens traditionele interpretaties - een masculien karakter vertoont. Het christendom zou een
patriarchale sociale structuur ondersteunen en bevestigen. Dit roept de vraag op
waarom vrouwen - met name in masculiene culturen - een hogere mate van
religieuze betrokkenheid kennen dan mannen terwijl ze binnen religieuze instituties vaak een ondergeschikte rol krijgen toebedeeld? Derks en Monteiro (1996:
17) noemen dit de paradox van 'onderdrukking en ontplooiing' (vergelijk M c Leod, 1981:28).
Ozorak (1996: 21-23) wijst erop dat vrouwen inderdaad een statusincongruentie waarnemen binnen hun religieuze traditie, maar dat ze diverse ('coping')
strategieën hanteren om hiermee om te gaan. Zo beschouwen vrouwen God
vooral als vriend en vertrouwenspersoon, dit in tegenstelling tot mannen die Hem
eerder als heerser of rechter afbeelden. Daarnaast leggen vrouwen, in het algemeen en binnen de religieuze gemeenschap in het bijzonder, eerder de nadruk op
onderlinge zorg en verbondenheid dan op onafhankelijkheid. Dit zorgt ervoor dat
machtsverschillen en ongelijke posities binnen de religieuze orde door vrouwen
als onbelangrijk worden ervaren (ibid.: 18-27). Uit ander onderzoek komt naar
voren dat vrouwen het als legitiem ervaren om er eigen religieuze beelden, ervaringen en opvattingen op na te houden. Dit reduceert de noodzaak zich tegen de
officiële leer en hiërarchie te verzetten (Pevey, Williams & Ellison, 1996). Deze
strategieën maken mogelijkerwijs wel duidelijk waarom vrouwen religieuze
instituties niet de rug toe keren, maar verklaart niet waarom hun religieuze
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betrokkenheid hoger is dan die van mannen. In het slothoofdstuk komen we
hierop terug.
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Noten
1.

Afhankelijk van de te beantwoorden onderzoeksvraag moet in het ene geval naar de
gestandaardiseerde en in het andere geval naar de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten gekeken worden. Beide zijn echter niet onafhankelijk van elkaar, de gestandaardiseerde coëfficiënt is een functie van de ongestandaardiseerde coëfficiënt: P= b * (o\/a )
(Saris & Stronkhorst, 1984: 57). Bij de interpretatie van de ongestandaardiseerde effecten
spelen de schalen waarin de variabelen gemeten zijn een belangrijke rol. Dit heeft als
voordeel dat men inzicht krijgt in de effecten van de variabelen in de originele meeteenheden, maar het bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarheid (ibid.: 251-256). Hiervoor
moeten de gestandaardiseerde coëfficiënten vergeleken worden aangezien dan alle variabelen in dezelfde eenheden (standaarddeviaties) worden uitgedrukt. Een gestandaardiseerd
effect geeft de verandering in de afhankelijke variabele aan (uitgedrukt in standaarddeviaties), veroorzaakt door een verandering van één standaarddeviatie van de onafhankelijke
variabele. Gestandaardiseerde effecten zijn echter afhankelijk van de variatie van de variabelen omdat ze een functie zijn van de standaarddeviaties. Daarom zijn de ongestandaardiseerde effecten te prefereren wanneer men het effect van variabelen over verschillende
populaties (zoals landen) wil vergelijken (ibid.: 74-75).
y

2.

In Denemarken, Noorwegen, Noord-Ierland, Ierland en IJsland worden wel twee factoren
gevonden, maar alleen voor de eerste twee landen komen deze (na varimax of oblimin
rotatie) overeen met de dimensies op macro-niveau. Het is niet verwonderlijk dat correlaties op micro- en macro-niveau niet overeen komen. In zijn befaamde artikel uit 1950 over het verband tussen etniciteit en analfabetisme - liet Robinson reeds zien dat ecologische correlaties niet gebruikt mogen worden ter vervanging van individuele correlaties (dit
is de zogenaamde 'ecological fallacy').

3.

Bij het samenvoegen van de gegevens voor alle landen doet het probleem zich voor of en
hoe te wegen. Vanuit de aanname dat landen met een grote bevolkingsomvang een sterkere invloed uitoefenen op de 'Westerse cultuur' dan landen met een kleine bevolkingsomvang is het redelijk deze eerste groep landen zwaarder mee te laten tellen in de analyses
dan de tweede groep landen. Indien we echter naar de ratio van de bevolkingsomvang
wegen, zullen de resultaten grotendeels een weerspiegeling vormen van de situatie in de
Verenigde Staten. Dit is deels te verdedigen vanuit de stelling dat de 'Westerse cultuur'
voornamelijk door de Verenigde Staten beïnvloed wordt, maar omdat de invloed van
landen met slechts een beperkte bevolkingsomvang (zoals de Scandinavische landen,
(Noord-)Ierland en België) bij een dusdanige weging in het niet valt lijkt een andere oplossing te prefereren. Dit zou het simpelweg aggregeren van alle data zonder extra weging toe
te passen kunnen zijn. Een nadeel van deze procedure is dat bijvoorbeeld in België drie a
vier keer zoveel respondenten aan het onderzoek hebben deelgenomen als in Nederland,
waardoor België dus ook zwaarder meetelt in de analyses (terwijl Nederland meer inwoners heeft dan België). Hier is voor een tussenoplossing gekozen door elk land in de
analyses even zwaar mee te laten tellen (door de steekproefomvang kunstmatig op duizend
te stellen).
In hoofdstuk vijf werd Zijderveld geciteerd die erop wijst dat de Verenigde Staten weliswaar in economisch en technologisch, maar niet in sociaal-cultureel opzicht als voorloper
van modernisering beschouwd mogen worden. De gegevens uit de EVS-studie laten dan
ook zien dat inwoners van de Verenigde Staten er nogal conservatieve morele standpunten
op na houden (Tabel A.6, Bijlage). Uit diverse media-berichten komt ook naar voren dat
veel Amerikanen zich zorgen maken over het 'morele verval' dat zou hebben plaatsgevonden. Zo is een kwart van de Amerikanen bereid het Walt Disneyconcern te boycotten
omdat dit concern 'te homovriendelijk' zou zijn (Volkskrant, 23-6-1997). Recentelijk
beloofde een half miljoen Amerikaanse mannen - de zogenaamde 'Promise Keepers' meer aandacht te gaan besteden aan God en het gezin en smeekte men publiekelijk om
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5.

6.

vergiffenis. De grootste gepleegde zonde volgens vele aanwezigen was seksueel van aard:
overspel, vleselijke gedachten en homoseksualiteit (Volkskrant, 6-10-1997).
Omdat in Portugal de variabelen 'morele permissiviteit' en 'utilitair individualisme' niet
gebruikt kunnen worden - vanwege lage betrouwbaarheden of vergelijkingsproblemen
(hoofdstuk 4) - en permissiviteit één van de belangrijkste variabelen blijkt te zijn, is dit
land niet in de analyses opgenomen. Daarnaast zijn de variabelen 'urbanisatie' en
'onconventionele politieke participatie' uit de analyses verwijderd omdat hierop scores
ontbreken in respectievelijk IJsland en Noorwegen.
Om goed na te kunnen gaan in hoeverre 'land' iets toevoegt aan de verklaring van religieuze betrokkenheid, zijn religiositeit en kerkgang geregresseerd op alle landen en variabelen
uitgezonderd Portugal, urbanisatie en onconventionele politieke participatie. In dat geval
wordt religiositeit voor 37% en kerkgang voor 30% verklaard. Toevoeging van 'land' leidt
tot een verklaarde variantie van 44% voor religiositeit en 40% voor kerkgang (zie Tabel
C.3, Bijlage). Voor religiositeit gaat de verklaarde variantie dus met 7% en voor kerkgang
met 10% omhoog. Door voor individuele kenmerken te controleren worden landverschillen wel kleiner, 'land' alleen verklaart namelijk 18% van religiositeit en 22% van kerkgang
(wederom uitgezonderd Portugal).

7.

Een regressie van religiositeit op alle micro-kenmerken en uitgaven aan sociale zekerheid
(P=-.09), de relatie staat-kerk (P=-.08) en masculiniteit-femininiteit (P=.09) leidt tot een
verklaarde variantie van 40% (voor alle effecten is p<=.01). Dit betreft voor kerkgang
36% (bruto-nationaal product: P=-.14, relatie staat-kerk: P=-.14, masculiniteit-femininiteit: P=. 15; wederom is voor alle effecten p<=.01). Voor beide indicatoren van religieuze
betrokkenheid geldt dat de macro-kenmerken tot de variabelen behoren met de hoogste
gestandaardiseerde effecten. Dat de percentages verklaarde variantie lager uitvallen dan bij
de macro-analyses is niet verwonderlijk aangezien bij de macro-analyses geen rekening
wordt gehouden met de variatie binnen landen.
8. Orthodoxie en religiositeit correleren gemiddeld .72 (elk land even zwaar gewogen): van
.57 in IJsland tot .85 in Noorwegen. Orthodoxie en kerkgang correleren gemiddeld iets
lager, namelijk .54: van .32 in IJsland tot .69 in West-Duitsland en Italië.
9. Alle data zijn samengevoegd waarbij elk land even zwaar wordt gewogen (N= 16000).
Omdat twee waarden een dichotoom karakter hebben (geloof in absolute richtlijnen en het
altijd respecteren van ouders) zijn deze - evenals de achtergrondkenmerken - als onafhankelijke variabelen opgenomen. Padanalyse is niet de geëigende techniek om dichotome
variabelen als afhankelijke variabelen op te nemen, hiervoor zijn andere technieken zoals
logistische regressie-analyse meer geschikt.
10. Voor het beoordelen van de passendheid van de modellen maken we onder andere gebruik
van de X waarde. Maar omdat alle data zijn samengevoegd is de totale steekproefomvang
erg hoog waardoor een kleine misspecificatie al tot verwerping van een model kan leiden
(Schmidt & Kühnel, 1991: IV.14). Daarom wordt gebruik gemaakt van een aantal andere
maten, te weten: GFI, AGFI en C N (zie Bollen, 1989). GFI moet minstens .90 zijn, AGFI
minstens .85 en C N tussen 200 en 5000 wil er sprake zijn van een passend model (Schmidt
& Kühnel, 1991: IV. 15-6). Het is wel mogelijk om X te gebruiken om modellen te vergelijken, zo geeft A aan in welke mate X daalt door een bepaald effect te introduceren (hoe
lager X , des te beter een model). Voorbeeld: door een effect van morele permissiviteit op
het goedkeuren van abortus toe te voegen verbetert het model met 55% = (4121-1847)/4121. In de literatuur wordt voorgesteld modellen te verbeteren tot het startmodel - dat
wel een realistisch gekozen model moet zijn - 90% verbeterd is (Saris & Stronkhorst,
1984: 225).
2
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2
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Op basis van de volgende criteria werd besloten bepaalde effecten toe te voegen (Schmidt
& Kühnel, 1991: IV. 17-8): a) de gestandaardiseerde residuen (gestandaardiseerde
verschillen tussen de geobserveerde en op basis van het model gereproduceerde correlaties): grote positieve residuen wijzen mogelijk op een nog niet gespecificeerde relatie
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tussen twee empirische variabelen; b) de 'modification indices'; deze wijzen erop in
hoeverre X afneemt bij de introductie van een bepaald effect. Ten aanzien van het gebruik
van de 'modification indices' wijst men altijd op de noodzaak dit op een theoretisch verantwoorde wijze te doen, al is de verleiding erg groot om per definitie dat effect op te
nemen waardoor X het meeste afneemt. We hebben alleen effecten geïntroduceerd als we
daarvoor een plausibele argument konden vinden.
Elk model blijkt aanvaardbare schattingen op te leveren, dat wil zeggen: geen negatieve
(error)varianties, geen correlaties of gestandaardiseerde coëfficiënten >1 of <-l en geen
grote standaardfouten (Schmidt & Kühnel, 1991: IV. 12).
In principe valt 'listwise deletion' te prefereren, tenzij de steekproefomvang aanzienlijk
wordt gereduceerd. Omdat dit laatste het geval is (vanwege het gebruik van schalen en het
gegeven dat niet alle landen op alle schalen scoren) wordt de 'pairwise deletion' optie
gebruikt, waardoor het aantal personen per correlatie varieert. Vervolgens is het de vraag
welke steekproefomvang in LISREL op te geven, een conventie is de laagste N waarmee
een bepaalde correlatie berekend wordt (Saris & Stronkhorst, 1984: 154).
Dat het indirecte effect van de sociaal-demografische kenmerken bij kerkgang groter is
dan bij religiositeit, komt voor een deel door het opgestelde model. Vanwege het
dichotome karakter van een aantal waarden bij religiositeit, zijn deze als onafhankelijke
variabelen opgenomen waardoor ze niet beïnvloed kunnen worden door de sociaaldemografische kenmerken.
In dit land neemt de verklaarde variantie toe van vijf naar tien procent indien de
deprivatie-kenmerken aan de moderniseringskenmerken worden toegevoegd. Alleen de
deprivatie-kenmerken verklaren zeven procent van religiositeit. Misschien verklaart deze
uitkomst de populariteit van de deprivatietheorie omdat het meeste empirische
godsdienstsociologische onderzoek in de Verenigde Staten plaatsvindt.
De verklaarde variantie neemt in Groot-Brittannië acht procent (van zeven naar vijftien
procent) en in de Verenigde Staten vier procent (van twee naar zes procent) toe indien de
deprivatie-kenmerken aan de moderniseringskenmerken worden toegevoegd.
Vergeleken met materialisten zijn post-materialisten moreel permissief, kosmopolitisch en
niet utilitair individualistisch. Daarnaast hebben post-materialisten minder vertrouwen in
instituties en zijn ze eerder bereid aan onconventionele vormen van politieke participatie
deel te nemen (r>.15 of r<-.15). In sommige landen (zoals West-Duitsland en Nederland)
zijn deze relaties veel sterker dan in andere (zoals Portugal en Ierland).
Dat op geaggregeerd niveau een negatief verband gevonden wordt tussen opleiding en
religieuze betrokkenheid komt doordat landen waar de religieuze betrokkenheid
gemiddeld laag is gekenschetst worden door een gemiddeld hoog opleidingsniveau, en
omgekeerd (Tabel A.4, Bijlage).
Landen als Denemarken, Noorwegen en Zweden kennen gemiddeld genomen een lage
kerkgang maar een sterke lokalistische oriëntatie. Dit in tegenstelling tot landen als Italië
en de Verenigde Staten (Tabel A.6, Bijlage).
Per land zijn wederom regressie-analyses uitgevoerd met religiositeit en kerkgang als
afhankelijke en de individuele achtergrondkenmerken en waardenoriëntaties als
onafhankelijke variabelen (Y = a + bjX^ + e,j). De zestien constanten uit deze regressieanalyses verwijzen naar de oorspronkelijke gemiddelde landscores op religiositeit en
kerkgang, gecorrigeerd voor het landgemiddelde op elk individueel kenmerk en het effect
van elk individueel kenmerk (aj= gem.Yii - b|*gem.X;j) (Wonnacott & Wonnacott, 1985:
323). Wel moet om inhoudelijke en statistische redenen van elk individueel kenmerk het
gemiddelde over alle landen afgetrokken worden ("centering around the grand mean")
(Bryk & Raudenbush, 1992: 26-28). Indien internationale verschillen volledig door
individuele kenmerken verklaard worden zullen de constanten niet meer van elkaar
verschillen. Uit de analyses blijkt dat de onderlinge landverschillen wel iets afnemen,
maar dat de onderlinge posities van de landen nauwelijks veranderen.
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De zestien constanten zijn vervolgens gerelateerd aan de macro-kenmerken uit het vorige
hoofdstuk (a, = a + a,X + u,). Dit is de zogenaamde 'twee-staps procedure' voor multiniveau onderzoek (Van den Eeden & Saris, 1984; Hüttner & Van den Eeden, 1995a: 25;
Kreft & De Leeuw, 1998: 36-39). In multiniveau onderzoek betrekt men ter verklaring van
een verschijnsel eenheden van meerdere niveaus (Koehler & Van den Eeden, 1987: 1618). In dit geval zijn dat individuele personen en landen (vergelijk Mason, Wong &
Entwisle, 1983). In principe hoeven de resultaten uit een twee-staps procedure en een
contextuele analyse - zoals uit §6.4 - niet overeen te komen (zie Van den Eeden & Saris,
1985), maar nu leidden beide procedures tot vergelijkbare uitkomsten.
0
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HOOFDSTUK 7
Conclusie en Discussie

Volgens de secularisatietheorie speelt geïnstitutionaliseerde religiositeit in de
moderne samenleving geen rol van betekenis meer. Tot de jaren zeventig was
deze theorie tamelijk onomstreden. Sinds die tijd is echter vanuit diverse
gezichtspunten kritiek op de secularisatietheorie geformuleerd. De voorliggende studie sluit aan bij deze kritiek. Het doel van deze studie was na te gaan
welke factoren in de Westerse wereld een rol spelen bij het verklaren van
internationale verschillen in religieuze betrokkenheid. A a n de hand van het
Europese Waardenonderzoek uit 1990 is voor zestien landen onderzocht op
welke wijze kenmerken van landen en individuen gerelateerd zijn aan traditionele uitingen van religieuze betrokkenheid.
Deze studie is als volgt opgebouwd. In het eerste hoofdstuk werd het
onderwerp van deze studie geïntroduceerd. Vervolgens kwam in hoofdstuk
twee de definiëring en theoretische onderbouwing van het seculariseringsproces aan de orde. In hoofdstuk drie werd nagegaan op welke wijze secularisering empirisch wordt onderzocht. Op basis van diverse in hoofdstuk twee en
drie beschreven theoretische en empirische studies werd een groot aantal
kenmerken van landen en individuen onderscheiden die mogelijkerwijs
(internationale) verschillen in religieuze betrokkenheid verklaren. Hoofdstuk
vier stond in het teken van de operationalisering van deze kenmerken. Eveneens werd in dit hoofdstuk een zevental religieuze aspecten onderscheiden. In
hoofdstuk vijf werden deze religieuze aspecten gerelateerd aan de landkenmerken. In hoofdstuk zes werd voor twee van de zeven aspecten - religiositeit en
kerkgang - nagegaan in hoeverre ze samenhangen met individuele kenmerken.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van
deze studie samengevat (§7.1). Vervolgens wordt aandacht besteed aan een
aantal onvermijdelijke tekortkomingen van deze studie (§7.2). In de laatste
twee paragrafen wordt onze positie ten aanzien van de secularisatietheorie
geformuleerd (§7.3) en wordt stilgestaan bij de toekomst van kerken en
nieuwe religieuze vormen (§7.4).

7.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen
Vanuit empirisch oogpunt wordt bezwaar gemaakt tegen de veronderstelling
dat moderne landen noodzakelijkerwijs geseculariseerde landen zijn. Tussen
Westerse landen bestaan aanzienlijke verschillen in de mate van religieuze
betrokkenheid die niet door (economische) modernisering verklaard kunnen
worden. Met name de religieuze situatie in de Verenigde Staten vormt een
groot dilemma voor de empirische houdbaarheid van de secularisatietheorie
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(aan de ene kant één van de modernste landen, aan de andere kant één van de
meest religieuze landen). Maar (economische) modernisering vormt evenmin
een verklaring voor de ongelijke mate van religieuze betrokkenheid in landen
als Groot-Brittannië, West-Duitsland en Italië.
In deze studie staat de vraag centraal hoe de hiervoor genoemde internationale verschillen in religieuze betrokkenheid te verklaren. Zijn deze verschillen
terug te voeren op landspecifieke sociaal-culturele en historische omstandigheden, of zijn hiervoor verschillen in de bevolkingssamenstelling van landen
verantwoordelijk? Met andere woorden, zijn internationale verschillen in
religieuze betrokkenheid te verklaren aan de hand van kenmerken van landen
of van individuen? In hoofdstuk één werden vijf vraagstellingen geïntroduceerd. In deze paragraaf worden de antwoorden op deze vraagstellingen
geresumeerd en geëvalueerd. In de eerste twee vraagstellingen stonden landen
centraal:
1.
2.

Zijn alle Westerse landen in dezelfde mate geseculariseerd, of bestaan
er tussen deze landen verschillen in religieuze betrokkenheid?
In hoeverre worden internationale verschillen in religieuze betrokkenheid verklaard door (economische) modernisering, door de structuur
van de religieuze markt en door de nationale cultuur?

In het vijfde hoofdstuk bleek dat binnen de Westerse wereld een aantal
groepen van landen is waar te nemen met een vergelijkbare mate van religieuze betrokkenheid. Deze betrokkenheid is het laagst in Noordwest-Europa
(Denemarken, Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië, België, Frankrijk en
Nederland). De religieuze betrokkenheid is in bijna alle opzichten het hoogst
in Ierland, Noord-Ierland en de Verenigde Staten. Een heterogene groep van
landen neemt een tussenpositie in (West-Duitsland, IJsland, Portugal, Canada,
Italië en Spanje). Binnen het meest geseculariseerde cluster nemen de Scandinavische landen een bijzondere positie in vanwege het hoge percentage
kerkdijken en het lage percentage kerksen (veel mensen zijn in deze landen lid
van een kerkgenootschap maar slechts weinigen hiervan bezoeken regelmatig
een kerkdienst). Nederland valt op doordat er relatief weinig mensen tot een
kerk behoren en weinig mensen belang hechten aan kerkdiensten bij belangrijke gebeurtenissen in het leven.
Er zijn negen landkenmerken onderscheiden die de internationale verschillen in religieuze betrokkenheid mogelijk verklaren. Deze landkenmerken zijn
in drie categorieën te verdelen: modernisering (economische modernisering,
duur modernisering, ontwikkeling van de welvaartsstaat), de religieuze
marktstructuur (religieus pluralisme, relatie staat-kerk, het dominante geloof
van een land) en nationale cultuur (onzekerheidsvermijding, individualismecollectivisme, masculiniteit-femininiteit). Uitgezonderd individualisme-collectivisme, zijn deze landkenmerken in het algemeen op verwachte wijze gerelateerd aan religieuze betrokkenheid: hoe hoger de mate van economische
modernisering, hoe langer de duur van het moderniseringsproces, hoe sterker
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een land zich tot een welvaartsstaat heeft ontwikkeld, hoe minder er sprake is
van religieus pluralisme, hoe sterker de staat de religieuze markt reguleert,
hoe meer protestanten in een land, hoe makkelijker men met onzekerheid kan
omgaan en hoe feminiener de cultuur van een land, des te lager de religieuze
betrokkenheid. E r bleek met name een onvoorspelde samenhang tussen de
landkenmerken en kerklidmaatschap. Deze variabele neemt dan ook een aparte
positie in binnen het religieuze domein. Er zijn landen waar veel mensen tot
een kerk behoren zonder dat veel belang wordt gehecht aan het onderschrijven
van bepaalde religieuze overtuigingen.
Niet alle negen landkenmerken zijn even belangrijk ter verklaring van
internationale verschillen in religieuze betrokkenheid. Zo worden deze
verschillen slechts in beperkte mate verklaard door economische modernisering. Het meest van belang waren: masculiniteit-femininiteit, de relatie tussen
de staat en de kerk, en de ontwikkeling van de welvaartsstaat. E l k van de drie
groepen verklaringsfactoren - modernisering, religieuze marktstructuur en
nationale cultuur - heeft dus enige relevantie. Binnen elke groep van verklaringen valt echter een onderscheid te maken tussen meer en minder belangrijke
factoren. Zo heeft de mate waarin de staat steun verleent aan bepaalde
religieuze organisaties in bijna alle gevallen meer invloed op religieuze
betrokkenheid dan dat religieus pluralisme dat heeft.
De religieuze betrokkenheid is het laagst in landen met een meer feminiene
cultuur, in landen waar de staat de religieuze markt sterker reguleert en in
meer ontwikkelde verzorgingsstaten. Met behulp van deze drie landkenmerken
valt de uitzonderingspositie van de Verenigde Staten - een economisch zeer
gemoderniseerd land met een hoge mate van religieuze betrokkenheid - beter
te interpreteren. De Verenigde Staten is namelijk een land met een masculiene
cultuur, een strikte scheiding tussen staat en kerk, en relatief weinig uitgaven
aan sociale zekerheid.
Een omvangrijk deel van het godsdienstsociologisch onderzoek naar religieuze
betrokkenheid richt zich op micro-kenmerken (kenmerken van individuen).
Internationale verschillen in religieuze betrokkenheid kunnen mede verklaard
worden doordat landen zich qua bevolkingssamenstelling onderscheiden.
Daarom werd in het zesde hoofdstuk onderzocht welke individuele kenmerken
in de Westerse wereld de grootste invloed uitoefenen op twee uitingen van
religieuze betrokkenheid: religiositeit en kerkgang. De eerste twee onderzoeksvragen met betrekking tot micro-kenmerken luiden:
3.
4.

Welke micro-kenmerken hebben de grootste invloed op religieuze
betrokkenheid?
Spelen sociaal-demografische kenmerken een belangrijker rol ter verklaring van religieuze betrokkenheid dan individuele waardenoriëntaties, of
is het omgekeerde het geval?

173

Van de sociaal-demografische kenmerken hebben sekse en leeftijd de sterkste
invloed op religiositeit en kerkgang: vrouwen en ouderen zijn het meest
religieus en kerks. Daarnaast is de kerkgang hoger onder mensen die op het
platteland wonen. Individuele kenmerken die staan voor de mate waarin
respondenten als gedepriveerd beschouwd mogen worden, zoals gebrek aan
inkomen of gebrek aan opleiding, spelen nauwelijks een rol van betekenis. Een
interessante bevinding is de geconstateerde relatie tussen religieuze betrokkenheid en de mate waarin men zichzelf als gelukkig beoordeelt: gelukkige
personen zijn religieuzer en kerkser dan ongelukkige personen. De richting
van de causaliteit van deze relatie kan echter ter discussie worden gesteld.
Van de individuele waardenoriëntaties zijn waarden die aangeven in
hoeverre respondenten traditionele of moderne morele opvattingen onderschrijven het belangrijkst. Ze hebben een grotere invloed op religiositeit en kerkgang dan waarden die verwijzen naar de positie die respondenten innemen ten
aanzien van culturele veranderingsprocessen die de laatste jaren zouden hebben
plaatsgevonden, zoals een toenemende post-materialistische of kosmopolitische
oriëntatie. V a n de morele waarden zijn het geloof in absolute richtlijnen,
morele permissiviteit en het goedkeuren van abortus het meest relevant. Zij
die niet geloven in absolute richtlijnen, moreel permissief zijn en begrip tonen
voor het plegen van abortus zijn het minst religieus en kerks. Indien deze
resultaten worden gegeneraliseerd naar ontwikkelingen in de tijd, zou een
afnemende religieuze betrokkenheid verklaard worden door morele waardenveranderingen. Het individu doet bij vraagstukken over leven, dood en
seksualiteit steeds minder een beroep op inzichten van een religieuze organisatie of op een bovennatuurlijke entiteit. Beide groepen individuele kenmerken
hebben een zelfstandig effect op religieuze betrokkenheid, maar de waardenoriëntaties zijn per saldo belangrijker dan de sociaal-demografische kenmerken.
De waardenoriëntaties, en dan vooral de morele waarden, verklaren ook het
beste internationale verschillen in religieuze betrokkenheid. In landen met een
hoge religieuze betrokkenheid - zoals de Verenigde Staten - wordt de bevolking gekenmerkt door een traditionele morele oriëntatie. Alhoewel alle
individuele kenmerken tezamen een aanzienlijk deel van de variantie in
religiositeit en kerkgang verklaren (tussen de dertig en veertig procent),
blijven Westerse landen onderling significant van elkaar verschillen.
Door de Westerse wereld als een homogeen geheel te beschouwen worden
mogelijkerwijs interessante onderlinge variaties verhuld. Daarom zijn de
analyses voor ieder land afzonderlijk herhaald. De laatste onderzoeksvraag
luidt:
5.

Zijn de effecten van micro-kenmerken op religieuze betrokkenheid in
alle Westerse landen ongeveer even groot en van gelijke richting?
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Met betrekking tot de eerder gevonden resultaten doen zich tussen landen een
aantal opvallende verschillen voor. In een paar landen spelen deprivatiekenmerken wel een rol van betekenis en zijn de sociaal-demografische kenmerken
belangrijker dan de waardenoriëntaties. Daarnaast is in ieder land een andere
combinatie van individuele kenmerken van belang ter verklaring van religieuze
betrokkenheid. Vooralsnog zijn deze internationale verschillen niet goed te
interpreteren. Dat geldt vooral voor de bevinding dat de grootte, en soms zelfs
de richting, van het effect van sommige individuele kenmerken per land
varieert. Ook indien rekening gehouden wordt met het feit dat de grootte en
richting van bepaalde individuele kenmerken per land varieert, zijn de internationale verschillen in religieuze betrokkenheid niet volledig door individuele
kenmerken te verklaren.
Evaluatie
In de (post)moderne wereld zijn anders dan soms beweerd wordt nationale
culturele verschillen van groot belang. Anno 1990 werden Westerse landen
gekenmerkt door een eigen religieus profiel. Daarnaast namen deze landen ook
op andere gebieden - politiek, gezin, arbeid, moraal, nationalistische oriëntatie
- van elkaar afwijkende posities in. Dit is één van de opvallendste conclusies
die op basis van internationaal vergelijkend survey-onderzoek te trekken valt.'
In het licht van de tegenwoordig zeer in zwang zijnde theorieën over
globalisering en mondialisering mag dit een opmerkelijke bevinding genoemd
worden. Volgens de globaliseringstheorie heeft de natie-staat vanwege verscheidene internationale ontwikkelingen en vanwege het ontstaan van transnationale politieke, economische en culturele verbanden aan belang ingeboet.
Tegelijkertijd is de belangstelling voor individuele, lokale en regionale
identiteiten toegenomen (Hobsbawm, 1990; Mommaas, 1993). Sommigen
pleiten er dan ook voor om niet langer nationale, maar lokale en mondiale
processen en relaties als uitgangspunt voor onderzoek en analyse te nemen
(Mommaas, 1993: 190-200; Tilly, 1984: 25). De geconstateerde internationale
verschillen laten echter zien dat hiervoor weinig evidentie bestaat. Het is veel
te voorbarig om de nationale staat als analyse-eenheid te laten vallen.
Internationale verschillen in religieuze betrokkenheid worden voor een groot
deel verklaard door culturele factoren. Op landniveau hebben bijvoorbeeld
masculiniteit-femininiteit en het dominante geloof een grotere invloed dan
economische modernisering. Deze culturele factoren zijn niet te herleiden tot
economische factoren. Economische modernisering leidt niet voor alle landen
tot een vergelijkbaar cultureel profiel. Ook op individueel niveau blijkt dat
culturele variabelen de grootste invloed uitoefenen op religieuze betrokkenheid. Waardenoriëntaties zijn van meer betekenis dan sociaal-demografische
factoren als inkomen, beroep en sociale klasse. Overeenkomstig de voorspelling van Beek (1992: 88, 131) dat persoonlijke levensstijlen, identiteiten en
attitudes in de huidige samenleving niet meer volledig door bijvoorbeeld
sociale klasse en inkomen bepaald worden, blijken individuele waardenoriëntaties ook slechts voor een beperkt deel op sociaal-demografische kenmerken
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terug te voeren te zijn. We pleiten er dan ook voor dat in onderzoek naar
modernisering en secularisering meer aandacht wordt besteed aan culturele
verklaringsfactoren.
Zoals gezegd, spelen van de sociaal-demografische kenmerken de deprivatie-kenmerken geen rol van betekenis. Hoewel de deprivatietheorie stelt dat
godsdienst vooral ter compensatie dient voor de maatschappelijke positie van
armen en onontwikkelde personen, blijkt dat niet uit dit onderzoek.
Uit deze studie komt wel naar voren dat gebrek aan subjectieve deprivatie
met religieuze betrokkenheid samenhangt, al valt met behulp van een crosssectionele studie niet vast te stellen of het ongelukkige personen zijn die zich
tot een godsdienst wenden en zich vervolgens gelukkig gaan voelen. Het bleek
dat gelukkige personen een hogere religieuze betrokkenheid kennen dan
ongelukkige personen. Het is niet duidelijk of gelukkige mensen een religie
gaan aanhangen, of dat een religie mensen gelukkig maakt. Het lijkt het meest
aannemelijk dat religieuze betrokkenheid op een positieve wijze bijdraagt aan
iemands subjectieve welbevinden. Omdat blijkt dat economische en sociale
ontwikkelingen er toe hebben bijdragen dat men zich in de Westerse wereld de
laatste decennia gemiddeld genomen gelukkiger is gaan voelen (Veenhoven,
1984, 1991, 1994), zou geluk als causale factor moeten betekenen dat kerken
voller zitten, hetgeen niet het geval is.
Van de sociaal-demografische kenmerken hebben leeftijd en sekse de
grootste invloed op de mate van religieuze betrokkenheid. Het effect van
leeftijd verloopt voor een deel via de waardenoriëntaties, in de zin dat ouderen
er traditionelere en conservatievere waarden op na houden dan jongeren.
Ofschoon religieuze verschillen tussen mannen en vrouwen voor een deel
verklaard worden door het al dan niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, blijft
sekse in alle Westerse landen uit deze studie een rol van betekenis spelen
(vergelijk Miller & Hoffmann, 1995: 64). De verwachting - onder andere
geuit door Beek (1992: 89, 110-111) - dat de rolpatronen van vrouwen en
mannen in moderne samenlevingen onder invloed van economische, sociale en
culturele veranderingsprocessen steeds meer naar elkaar toe groeien, vindt dus
geen ondersteuning op religieus terrein. Mogelijkerwijs zijn er bepaalde - niet
in deze studie opgenomen - culturele of psychische factoren die dit religieuze
sekse-verschil kunnen verklaren. Sommige auteurs speculeren dat vrouwen ten
opzichte van mannen een grotere bereidheid kennen zichzelf over te geven aan
een hogere macht, dat ze meer schuld ervaren waarvoor vergeving gezocht
moet worden, dat ze minder snel eenmaal aangegane bindingen loslaten, dat ze
meer risico-vermijdend gedrag vertonen , of dat ze een grotere behoefte
hebben aan leiderschap (zie bijvoorbeeld: Miller & Hoffmann, 1995; De
Vries, 1997: 205, 222; Walter, 1990: 77-80).
Wellicht de meest opmerkelijke uitkomst van deze studie is het geconstateerde verband tussen religieuze betrokkenheid en masculiniteit-femininiteit,
daar waar eerder een verband met individualisme-collectivisme werd verwacht.
In masculiene samenlevingen is de religieuze betrokkenheid hoger dan in
feminiene samenlevingen. De idee is dat er een wederzijdse beïnvloeding
2
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bestaat tussen het masculiene karakter van het christendom en het masculiene
karakter van bepaalde culturen (Hofstede, 1998a: 194-196). Een masculiene
cultuur stimuleert een masculiene godsdienst, terwijl een masculiene godsdienst een masculiene cultuur ondersteunt (zie hoofdstak 5). A a n de ene kant
is het mogelijk dat landen waar de religieuze betrokkenheid is afgenomen zoals Nederland - in historisch perspectief altijd al gekenmerkt werden door
een feminiene cultuur. A a n de andere kant zou er in deze landen wel eens een
overgang hebben kunnen plaatsgevonden van meer masculiene naar meer
feminiene waarden. Voor toekomstig onderzoek naar secularisering zou het
interessant zijn om na te gaan hoe masculiniteit-femininiteit zich door de tijd
heeft ontwikkeld.
Een opvallende bevinding is dat de religieuze betrokkenheid in feminiene
culturen lager is dan in masculiene culturen, terwijl op individueel niveau
vrouwen in alle culturen religieuzer zijn dan mannen. Op zich zijn deze twee
uitkomsten niet strijdig met elkaar, omdat het twee verschillende analyseniveaus betreft. Het biologisch man- of vrouw-zijn is niet equivalent aan
masculiniteit-femininiteit. Mannen kunnen feminiene waarden en vrouwen
kunnen masculiene waarden onderschrijven (Willemsen & Fischer, 1996).
Toch roepen beide bevindingen op micro- en macro-niveau de vraag op
waar de door Hofstede onderscheiden dimensie masculiniteit-femininiteit nu
precies voor staat. Dat in masculiene culturen normen zoals besluitvaardigheid, presteren, economische groei en succes belangrijk zijn, tegenover de
zorg voor anderen, intuïtie, samenwerking en de kwaliteit van het leven in
feminiene culturen is op zich helder. Hofstede (1994: 109) heeft deze dimensie
zo benoemd omdat alleen op deze nationale culturele dimensie mannen en
vrouwen consequent van elkaar afwijkende posities innemen. Door de benaming van een dimensie te koppelen aan een sociaal-demografisch achtergrondkenmerk ontstaat er verwarring over de precieze betekenis van deze dimensie.
Zo vertoont deze culturele dimensie bijvoorbeeld gelijkenis met het onderscheid in materialistische en post-materialistische waardenvoorkeuren. Recentelijk wijst Hofstede erop (1998b: 13) dat men "masculiniteit-femininiteit" ook
als "ego-social" of als "assertive-nurtarant" kan bestempelen. Persoonlijk
zouden wij hieraan de voorkeur geven. Maar ook dan zal de relatie van deze
dimensie met culturele verschillen in religie verduidelijkt moeten worden.

7.2 Kritische beschouwing van dit onderzoek
In deze paragraaf worden enkele kritische kanttekeningen bij dit onderzoek
geplaatst. M e n kan zich ten eerste afvragen of van de drie door Dobbelaere
(1981) onderscheiden niveaus van secularisering, een afnemende religieuze
betrokkenheid het meest belangwekkend is om te onderzoeken. Ten tweede
legt het gebruik van het Europese Waardenonderzoek een aantal beperkingen
op aan de te onderzoeken uitingen en verklaringen van religieuze betrokkenheid. Ten derde dient erop gewezen te worden dat longitudinale data eigenlijk
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een vereiste zijn voor onderzoek naar secularisering. Ten vierde kunnen
vraagtekens gesteld worden bij de internationale vergelijkbaarheid van de in
deze studie gevonden resultaten. Tot slot zij opgemerkt dat, idealiter, beide
analyse-niveaus uit deze studie - individuen en landen - gecombineerd worden.
Religieuze betrokkenheid
Volgens Dobbelaere bestaat secularisering uit een drietal processen: secularisering als een proces van laïcisatie (beperking van de reikwijdte van godsdienst),
secularisering als een proces van religieuze verandering en secularisering als
een proces van afnemende religieuze betrokkenheid (1981: 11-12). Uit een
bespreking van de secularisatietheorie kwam naar voren dat de scheiding
tussen de religieuze sector en andere maatschappelijke domeinen als de kern
van het seculariseringsproces beschouwd wordt. Daarom zou een punt van
kritiek op deze studie kunnen zijn dat onderzoek naar secularisering zich
vooral hierop zou moeten richten, in plaats van op secularisering als een
afnemende religieuze betrokkenheid. Om een aantal redenen is die keuze hier
toch gemaakt.
Een eerste reden is dat het lastig is om met behulp van survey-gegevens
onderzoek te doen naar de scheiding tussen de religieuze sector en maatschappelijke domeinen. Daarom dient dit proces van laïcisatie in survey-onderzoek
eerder als achtergrond voor een afnemende religieuze betrokkenheid, dan als
te onderzoeken uiting van secularisering.
Ten tweede geldt dat als secularisering zich op drie niveaus afspeelt, elk
van deze niveaus even belangrijk is om te bestuderen. Religieuze ontwikkelingen op het ene niveau zijn geen bevestiging of weerlegging van religieuze
ontwikkelingen op het andere niveau.
Ten derde zal, indien de individuele religieuze betrokkenheid daalt, de
sociale en maatschappelijke betekenis van geïnstitutionaliseerde godsdienst
uiteindelijk ook afnemen: "... the wider social significance of religion can only
rest upon some basis of popular acceptance, enthusiasm, or acquiescence in
religion, as demonstrated by some significant degree of religious adherence
and practice." (Brown, 1992: 40). Dat bijvoorbeeld uitspraken van kerkelijke
leiders over economische en politieke aangelegenheden vaak weinig effect
sorteren, komt mede doordat de kerkelijke aanhang kleiner is geworden
(Laeyendecker, 1994: 140). We zijn het dan ook oneens met degenen die de
mening zijn toegedaan dat gegevens over individuele gelovigheid - en gegevens over nieuwe religieuze bewegingen - die niet met secularisatietheorie in
overeenstemming zijn, er in feite niet toe doen (Yamane, 1997: 110-115).
3

Het Europese Waardenonderzoek
Bij de opzet van het Europese Waardenonderzoek uit 1981 probeerden de
initiatiefnemers zoveel mogelijk aan te sluiten bij eerder onderzoek naar
waarden, normen en attitudes. Om redenen van vergelijkbaarheid komt de
studie uit 1990 weer grotendeels overeen met die uit 1981. Hierdoor heeft het
Europese Waardenonderzoek op het terrein van religie een behoudend karak-
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ter. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat er weinig oog is voor
nieuwe religieuze vormen en bewegingen. Het zou interessant zijn om na te
gaan of in landen waar de religieuze betrokkenheid laag is, nieuwe religieuze
vormen in opkomst zijn. Het behoudende karakter van het Europese Waardenonderzoek blijkt ook uit de formulering van de vragen. Zo wordt bijvoorbeeld
geïnformeerd naar het geloof in God, de duivel en de hel, hetgeen aansluit bij
ander onderzoek naar orthodoxe geloofsopvattingen. M e n kan zich echter
afvragen of hetgeen onder dit soort begrippen wordt verstaan, niet dusdanig
varieert dat een bevestigend antwoord niet eenduidig meer valt te interpreteren.
Om het Europese Waardenonderzoek voor zoveel mogelijk personen,
instanties en sponsoren aantrekkelijk te maken, is er voor gekozen zo veel
mogelijk thema's in de vragenlijst op te nemen. Deze inhoudelijke breedte
heeft als voordeel dat diverse onderwerpen - zoals politiek, gezin, milieu en
economie - met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Het heeft echter
als nadeel dat geen enkel onderwerp uitputtend behandeld kan worden. Zo
ontbreekt in het Europese Waardenonderzoek een drietal mogelijke verklaringen voor religieuze betrokkenheid die voor deze studie relevant geweest
zouden zijn. Ten eerste zou het nuttig zijn om - analoog aan het Nederlandse
S O C O N onderzoek - indicatoren voor sociaal en cultureel lokalisme te
ontwikkelen (zie Eisinga, Lammers & Peters, 1991). In de EVS-studie is het
al dan niet onderschrijven van een lokalistische oriëntatie namelijk gebrekkig
gemeten. Daarnaast is er weinig informatie beschikbaar over de religieuze
socialisatie en opvoeding van respondenten, al twijfelen we er aan in hoeverre
dit inzicht geeft in de redenen waarom religieuze betrokkenheid door de tijd
heen is afgenomen. Tot slot zijn er geen gegevens beschikbaar voor geografische mobiliteit. Volgens de ene opvatting leidt mobiliteit tot minder religieuze
betrokkenheid omdat mensen uit hun vertrouwde web van sociale contacten
geraken en eerder in contact komen met andersdenkenden. Volgens de andere
opvatting leidt mobiliteit tot meer religieuze betrokkenheid omdat mensen via
de kerk nieuwe sociale contacten proberen op te doen (Gadourek, 1989;
Welch & Baltzell, 1984).
4

Longitudinale data
Omdat modernisering en secularisering verwijzen naar zich in de tijd afspelende processen, zijn longitudinale data voor het empirisch toetsen van de
secularisatietheorie een vereiste (Hornsby-Smith, 1992; Wuthnow, 1977). Dat
in de onderzoekspraktijk nauwelijks aan deze eis voldaan wordt (Buehler,
Hesser & Weigert, 1972) is enerzijds verbazingwekkend, maar anderzijds ook
begrijpelijk. E r zijn slechts voor een beperkt aantal variabelen en landen
longitudinale gegevens beschikbaar. Tevens wordt de onderzoeker bij het
gebruik van zulke gegevens met diverse vergelijkingsproblemen geconfronteerd, die een zinvolle analyse bemoeilijken en die een aanzienlijk beslag
leggen op tijd, geld en menskracht.
Uit deze studie blijkt dat onder andere masculiniteit-femininiteit, de ontwik5
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keling van de welvaartsstaat, het geloof in absolute richtlijnen en morele
permissiviteit in 1990 de grootste invloed op religieuze betrokkenheid uitoefenden. Indien men w i l vaststellen of deze factoren ook verantwoordelijk zijn
voor secularisering als een afnemende religieuze betrokkenheid, dan zouden
hiervoor longitudinale gegevens verzameld moeten worden. Een voorwaar niet
eenvoudige taak. Het Europese Waardenonderzoek beslaat een dusdanig korte
periode - 1981 en 1990 - dat het niet verantwoord is om op basis hiervan
uitspraken te doen over ontwikkelingen door de tijd. Dit is met name het geval
omdat de grootste religieuze veranderingen zich tussen het begin, het midden
en het eind van deze eeuw hebben afgespeeld. Daarom beschikt men voor het
toetsen van de secularisatietheorie idealiter over gegevens voor bijvoorbeeld
1900, 1950 en 1990, maar internationaal vergelijkbare survey-gegevens zijn
slechts sinds recente datum beschikbaar.
Internationale vergelijkbaarheid
Bij bestudering van een bepaald fenomeen in meerdere landen plaatsen
sommigen automatisch kritische vraagtekens bij de internationale vergelijkbaarheid van de gevonden resultaten. Deze kritische houding is op zich
begrijpelijk, maar in principe heeft men bij elk sociaal-wetenschappelijk
onderzoek met vergelijkingsproblemen te maken. Nationale studies worden
namelijk ook altijd impliciet of expliciet vergeleken met studies in het verleden
of studies in andere samenlevingen. Daarnaast kan men zich evengoed voor
subgroepen uit nationale studies - mannen en vrouwen, hoog en laag opgeleiden, jongeren en ouderen - afvragen in hoeverre de uitkomsten per groep
vergelijkbaar zijn.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat kerklidmaatschap binnen het religieuze domein een aparte positie inneemt. Het lijkt erop dat lidmaatschap van
een kerkgenootschap niet in ieder Westers land eenzelfde functie vervult. In
Nederland getuigt het lid zijn van een kerk sterker van religieuze betrokkenheid dan in de Scandinavische landen, alwaar het eerder verbonden is met het
onderschrijven van de nationale identiteit. Dit betekent voor internationaal
vergelijkbaar onderzoek naar religieuze betrokkenheid dat men niet per
definitie voor ieder land dezelfde indicatoren kan gebruiken.
De in deze studie gebezigde begrippen moeten in de diverse landen dezelfde
betekenis hebben. Door ons tot Westerse landen te beperken hopen we hieraan
voldaan te hebben. Het gebruik van een beperkt aantal landen heeft echter als
nadeel dat een paar landen grote invloed kunnen uitoefenen op de gevonden
resultaten. Daarnaast is het niet mogelijk om voor de onderlinge invloed van
een groot aantal landkenmerken te vergelijken. Het verhogen van het aantal
landen zou hiervoor een oplossing bieden, maar dat vergroot weer het probleem van de vergelijkbaarheid.
Tot slot is het de vraag of de gebruikte empirische variabelen dezelfde
metrische eigenschappen bezitten. Door ons te baseren op andere onderzoeken
die gebruik maakten van het Europese Waardenonderzoek en door zoveel
mogelijk betrouwbare en valide schalen te construeren, menen we hier zo ver
6
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als mogelijk aan tegemoet te zijn gekomen. De in deze studie opgenomen
enkelvoudige items roepen de meeste vraagtekens op wat betreft de empirische
vergelijkbaarheid.
Meerdere analyse-niveaus tegelijkertijd
Men kan zich afvragen waarom in deze studie landen en individuen als twee
aparte niveaus van analyse zijn behandeld (achtereenvolgens in hoofdstak 5 en
6), terwijl er inmiddels diverse computerprogramma's zijn ontwikkeld om
multi-niveau analyses uit te voeren. De belangrijkste reden hiervoor is dat bij
landvergelijkend onderzoek naar verschillen in religieuze betrokkenheid nog
zoveel theoretische en empirische problemen heersen, dat er voor is gekozen
eerst na te gaan welke factoren überhaupt een rol spelen bij het verklaren van
deze verschillen. Het is niet raadzaam om bij exploratieve analyses complexe
multi-niveau modellen te gebruiken (Kreft & De Leeuw, 1998: x, 57-58). Bij
het gebruik van computerprogramma's om multi-niveau modellen te toetsen
bestaat al snel het gevaar dat: "... te zeer de nadruk komt te liggen op de
technische mogelijkheden met veronachtzaming van de theorie en de operationalisering." (Hüttner & V a n den Eeden, 1995b: 283).
Zo speelt bij het verklaren van internationale verschillen in religieuze
betrokkenheid de vraag in hoeverre naar individuele of boven-individuele
factoren gekeken dient te worden. Met behulp van empirisch onderzoek valt
niet de (onjuistheid van een structuralistische of methodologisch-individualistische benadering aan te tonen (Berting, 1995: 13, 71). Naar onze mening zijn
modellen waarbij maatschappelijke structuren als uitvloeisel van interacties
tussen individuen worden gezien, die vervolgens de context vormen voor
nieuwe interacties het meest zinvol (vergelijk Kerstholt, 1988: 133). Vooralsnog zijn dit soort modellen moeilijk te toetsen, omdat multi-niveau benaderingen zich concentreren op de effecten van de sociale omgeving op individuele
opvattingen en gedragingen (Hüttner & V a n den Eeden, 1995a: 4; 1995b:
275).
Bij het verklaren van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid
met behulp van individuele kenmerken en landkenmerken doemen een aantal
nog op te lossen vraagstukken op. Er zal aandacht moeten worden besteed aan
de wijze waarop landkenmerken - of andere contextuele kenmerken - invloed
op de individuele religieuze betrokkenheid uitoefenen (Hüttner & V a n den
Eeden, 1995b, onderscheiden op dit gebied een aantal theorieën zoals het
conformeren aan de omgeving waarvan het individu uitmaakt en het aanpassen
aan de mogelijkheden van de omgeving). Daarnaast zijn er tot op dit moment
in de godsdienstsociologie weinig tot geen theorieën beschikbaar die verklaren
waarom effecten van individuele kenmerken over contexten variëren (zoals de
effecten van opleiding en sekse op religiositeit en kerkgang in deze studie).
Tot slot dient voor elk individueel kenmerk te worden vastgesteld of deze op
micro- en/of op macro-niveau invloed uitoefent.
7
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7.3 Secularisering: feit of fictie?
Binnen de godsdienstsociologie valt een duidelijke scheiding waar te nemen
tussen voor- en tegenstanders van de stelling dat het individuele en maatschappelijke belang van religie door het proces van modernisering is afgenomen. In
de diverse hoofdstukken zijn dan ook vele argumenten voor en tegen de
secularisatietheorie aangevoerd. Maar wat is onze eigen positie in dit debat? In
deze paragraaf wordt geprobeerd hierop een antwoord te formuleren.
Degenen die de secularisatietheorie verdedigen, vestigen vooral de aandacht op
een aantal maatschappelijke veranderingen waardoor de betekenis van godsdienst de laatste decennia is afgenomen. Degenen die de secularisatietheorie
verwerpen, hebben de neiging alleen te letten op religieuze ontwikkelingen die
niet met de secularisatietheorie in overeenstemming zijn. Hierdoor krijgt het
secularisatiedebat snel een absoluut karakter: of men is de mening toegedaan
dat secularisering een vaststaand feit betreft, of men beschouwt secularisering
als een concept dat zo snel mogelijk uit het godsdienstsociologische vocabulaire geschrapt dient te worden.
Alhoewel uitgesproken standpunten in een debat de meeste aandacht
trekken, zijn ze snel te extreem. Voorstanders van de secularisatietheorie,
zoals Berger en Wilson, hanteren globale veranderingsschema's waardoor de
indruk wordt gewekt dat modernisering noodzakelijkerwijs en onvermijdelijk
tot secularisering leidt. Tegenstanders, zoals Greeley, Iannaccone, Stark en
Warner, overdrijven hun kritiek op de secularisatietheorie en generaliseren de
religieuze situatie in de Verenigde Staten naar de hele Westerse wereld. Naar
onze mening heeft zich daadwerkelijk een aantal veranderingen voorgedaan
waardoor de betekenis van religie voor het functioneren van het individu en de
samenleving is verminderd. Daarentegen doet zich eveneens een aantal
religieuze ontwikkelingen voor op grond waarvan de secularisatietheorie
gerelativeerd dient te worden. Zo laat de religieuze situatie in de Verenigde
Staten zien dat een model dat veronderstelt dat economische modernisering tot
secularisering leidt, geen recht doet aan de complexe werkelijkheid.
De kritiek die op de secularisatietheorie te geven valt moet niet leiden tot
het verwerpen maar tot het herformuleren en aanscherpen van deze theorie.
Inhoudelijk gezien voelen we verwantschap met auteurs als Bruce, Casanova,
Chaves en Lechner, die op een empirische en genuanceerde wijze een bijdrage
aan het secularisatiedebat leveren. We sluiten ons aan bij het pleidooi van
Yamane om een nieuw soort secularisatieparadigma te ontwikkelen, waarin
beide extreme standpunten worden vermeden: "I then argue for an alternative
to the "old" and "new" paradigms, one which retains the core insights of the
"old" view and incorporates the legitimate criticisms of the "new" views,
[...]." (1997: 109).
De secularisatietheorie vormt geen consistent geheel van definities, vooronderstellingen en hypothesen (wat dat betreft kan een voorbeeld genomen
worden aan de 'religieuze markttheorie'), maar een beschrijving van diverse
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processen die zich de laatste twee eeuwen zouden hebben voorgedaan. De
secularisatietheorie gaat uit van een substantiële definitie van religie. In
vergelijking tot de vorige eeuw heeft zich in de Westerse christelijke wereld
een aantal ontwikkelingen voltrokken waardoor de betekenis van de - op een
boven-empirische werkelijkheid gerichte - geïnstitutionaliseerde godsdienst is
afgenomen. Dit betekent niet dat de mens niet op een andere wijze betekenis
geeft aan zijn of haar bestaan. De secularisatietheorie doet hier echter weinig
uitspraken over.
In grote delen van de wereld - zoals Zuid-Amerika, het Midden-Oosten,
Afrika en Zuidoost-Azië - hebben religieuze tradities hun vitaliteit behouden.
Het percentage niet-religieuze personen is het hoogst in Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland en China (Martin, 1991, 1998; Voyé
& Dobbelaere, 1994: 86; Whaling, 1987: 38-38). Maar ook binnen NoordAmerika en Europa doen zich aanzienlijke verschillen in religieuze betrokkenheid voor, die niet verklaard kunnen worden door verschillen in economische
modernisering. In deze studie is deze internationale variatie als uitgangspunt
genomen en is geprobeerd deze te verklaren.
De gegevens van het Europese Waardenonderzoek uit 1990 duiden erop dat
een aantal religieuze overtuigingen en gedragingen - zoals kerklidmaatschap,
het belang van religieuze riten en het geloof in God - in de Westerse wereld
wijd verbreid zijn. Dat is niet het geval voor de regelmatige kerkgang, het
vertrouwen in de kerk, het geloof in de duivel en de hel en het onderschrijven
van een christelijke levensbeschouwing. Voor andere uitingen van religieuze
betrokkenheid - zoals het geloof in een persoonlijke God, het geloof in een
leven na de dood of de zonde, het troost en kracht ontlenen aan religie - valt
geen eenduidig beeld te geven. Uit ander onderzoek komt naar voren dat de
religieuze betrokkenheid in diverse Westerse landen wel afneemt, maar dat er
grote variaties in het tempo van deze ontwikkelingen zijn waar te nemen. Voor
sommige indicatoren van religieuze betrokkenheid is in bepaalde landen soms
zelfs helemaal geen sprake van een afname. Nederland is een voorbeeld van
een land waar de religieuze betrokkenheid door de tijd heen gestaag is afgenomen. Maar zelfs in dit land zijn er nog miljoenen kerkelijke en kerkse personen. Voorlopig zijn er weinig organisaties of vrijetijdsactiviteiten die hierbij in
de buurt komen (Van Hemert, 1991: 9-11). Uit deze resultaten blijkt al dat er
geen eenduidig antwoord te geven valt op de vraag of de Westerse wereld al
dan niet als geseculariseerd beschouwd moet worden.
De drie door Dobbelaere (1981) onderscheiden niveaus van secularisering beperking van de reikwijdte van de godsdienst (laïcisatie), aanpassing van de
godsdienst en vermindering van de godsdienstigheid - vormen een goede
aanzet de secularisatietheorie nader te expliciteren. Voor elke samenleving kan
de mate en snelheid van secularisering per niveau variëren. Daarnaast kunnen
zich op de diverse niveaus aan elkaar tegengestelde ontwikkelingen voordoen.
Het is echter nog niet geheel inzichtelijk op welke wijze de drie niveaus
onderling gerelateerd zijn.
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Het debat over de status van de secularisatietheorie zou er bij gebaat zijn
indien duidelijk wordt gemaakt dat elk van deze niveaus van secularisering
met behulp van diverse analyse-eenheden bestudeerd kunnen worden. Zo is in
deze studie op twee manieren aandacht besteed aan de afnemende religieuze
betrokkenheid. Enerzijds kwamen onderwerpen aan de orde als het aantal
religieuze dimensies dat op individueel niveau kan worden onderscheiden, de
mate van afname van religieuze betrokkenheid door de tijd, en de sociaaldemografische kenmerken en waardenoriëntaties die van invloed zijn op
religieuze betrokkenheid. Anderzijds lag de nadruk op vragen als welke
landpatronen van religieuze betrokkenheid te onderscheiden zijn en welke
landkenmerken aan internationale verschillen in religieuze betrokkenheid
gerelateerd zijn. In onderzoek naar religieuze betrokkenheid kunnen dus zowel
individuen als landen als analyse-eenheden fungeren (zie type 1 en 2 in het
onderstaande schema).
Typologie van onderzoek naar secularisering
Niveau van secularisering

Religieuze
Laïcisatie

betrokkenheid

Analyse-eenheid
Individuen
1
3

Landen
2
4

De andere niveaus van secularisering kunnen eveneens op diverse wijzen
onderzocht worden. Dit willen we toelichten voor secularisering als laïcisatie,
waarmee gedoeld wordt op het uiteenvallen van de samenleving in verschillende institutionele domeinen waarbij religie haar overkoepelende aanspraken
heeft verloren. Ten eerste kan verwacht worden dat individuele religieuze
overtuigingen en gedragingen in gedifferentieerde samenlevingen geen invloed
meer uitoefenen op andere aspecten van iemands leven (type 3 in het bovenstaande schema). In hoofdstuk drie is hier - in het kader van een discussie
over de gevolgdimensie van Glock (1974) - reeds aandacht aan besteed. Het
bleek dat religieuze opvattingen en gedragingen nog steeds van invloed zijn op
individuele waardenoriëntaties, met name op het terrein van het gezin, de
moraal en de seksualiteit. Laïcisatie op individueel niveau zou eveneens
onderzocht kunnen worden door na te gaan in hoeverre religieus betrokken
personen zich van anderen onderscheiden wat betreft de selectie van huwelijkspartners, de gewenste en actuele gezinsomvang, het gebruik van genotmiddelen, het geven van financiële donaties, de cultuurparticipatie, et cetera.
Laïcisatie kan ook op landniveau onderzocht worden (type 4 in het bovenstaande schema), al is historisch onderzoek hiervoor geschikter dan surveyonderzoek (Wilson, 1969: 21). Zo zou men overheidsbeleid en wetgeving
kunnen bestuderen om na te gaan in hoeverre geïnstitutionaliseerde godsdienstigheid invloed heeft op zaken betreffende het gezin, het onderwijs en de
ethiek (Dobbelaere, 1989: 37). Ook kan men nagaan in hoeverre christelijke
184

10

partijen en religieuze leiders invloed binnen het politieke bestel uitoefenen,
of godsdienst een rol speelt bij nationale feestdagen en in publieke redevoeringen van politieke leiders, en of religieuze symbolen juridisch beschermd
worden. Bij dat laatste valt de denken aan het verdedigen van de zondagsrust
en het veroordelen van blasfemie (Furseth, 1994; Gustafsson, 1994).
Het proces van ontzuiling zoals dat in sommige landen heeft plaatsgevonden
vormt een duidelijk voorbeeld van laïcisatie (Dobbelaere, 1987: 127-130). In
België werd door de oprichting van een katholieke, socialistische en liberale
zuil het eigen bevolkingsdeel behoed voor invloeden van buitenaf. In de
tweede helft van deze eeuw moest de katholieke zuil zich echter steeds meer
aan de moderne samenleving aanpassen , al zijn de meeste katholieke organisaties niet zoals in Nederland met andere verenigingen gefuseerd (Dobbelaere,
1988). In Nederland leidde onder andere de toenemende schaalvergroting, de
uitbreiding van de welvaartsstaat en de afnemende individuele religieuze
betrokkenheid tot een erosie van de in de negentiende eeuw ontstane katholieke en protestantse zuilen (Bax, 1988: 156-167). Dit kwam onder andere tot
uiting in het samengaan van katholieke en protestantse politieke partijen in het
C D A , de fusie van een katholieke en socialistische vakbond in het F N V en de
marginalisering van de protestantse en katholieke identiteit van bepaalde
omroepen, kranten, weekbladen en scholen (Lechner, 1989).
De typologie van onderzoek naar secularisering, zoals gepresenteerd in het
bovenstaande schema, maakt duidelijk dat het niet verwonderlijk is dat er
onenigheid bestaat over de status van de secularisatietheorie. Voor elk van de
vier typen onderzoek zijn er gegevens die met deze theorie overeenkomen en
die hiermee in tegenspraak zijn. Daarbij komt dat dit schema nog uitgebreid
kan worden door religieuze verandering als niveau van secularisering en de
religieuze groepering als analyse-eenheid toe te voegen, waardoor er negen
mogelijkheden ontstaan om de secularisatietheorie te toetsen. O m valide
uitspraken te doen over de juistheid van de secularisatietheorie is het belangrijk om voor elk type onderzoek vast te stellen wat men op basis van de
theorie verwacht. Vervolgens moeten deze verwachtingen met behulp van
longitudinale gegevens getoetst worden.
11
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Tot besluit van deze subparagraaf reiken we nog enkele suggesties aan voor
toekomstig onderzoek naar afnemende religieuze betrokkenheid. Ten eerste
zou het interessant zijn om individuen niet alleen te ondervragen over de mate
van hun religieuze betrokkenheid, maar ook over de betekenis daarvan. Wat
zijn bijvoorbeeld de persoonlijke motieven om kinderen te laten dopen of om
kerkelijk begraven te willen worden? Waarom bezoekt men af en toe een
kerkdienst en hoe wordt deze beleefd? Inzicht in de sociale en psychische
betekenis van religieuze betrokkenheid, geeft mogelijkerwijs meer inzicht in de
vraag waarom bepaalde religieuze uitingen door de tijd sneller zijn afgenomen
dan andere. Daarnaast kan uit de antwoorden op dit soort vragen naar voren
komen dat bijvoorbeeld het kerklidmaatschap door de tijd nagenoeg constant is
gebleven, terwijl de betekenis van dit lidmaatschap is veranderd.
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Ten tweede is het voor het onderzoeken van internationale verschillen in
religieuze betrokkenheid van belang om niet alleen economische maar ook
andere aspecten van modernisering - zoals functionele differentiëring en
rationalisering - in de analyses te betrekken. Vanwege de centrale rol in de
secularisatietheorie verdient met name het proces van functionele differentiëring de nodige aandacht (Dobbelaere, 1989: 38). Indien voor dit proces een
geschikte maat ontwikkeld zou worden, dan kan men de hypothese toetsen dat
een hogere mate van functionele differentiatie samengaat met een lagere
religieuze betrokkenheid.
13

7.4 De toekomst van kerken en nieuwe religieuze vormen en bewegingen
Ter afsluiting presenteren we onze visie op de toekomst van kerken en nieuwe
religieuze vormen en bewegingen. Alhoewel niet uitgesloten, lijkt het onwaarschijnlijk dat christelijke kerken in Noordwest-Europa in de nabije toekomst
hun vitaliteit hervinden (Laeyendecker, 1994: 141). Zolang de religieuze
betrokkenheid met elke nieuwe generatie afneemt
en zolang het aantal
kerkverlaters nog altijd hoger is dan het aantal kerktoetreders, lijkt een
kerkelijke 'revival' vooralsnog niet aan de orde. Maar dit betekent niet dat
kerken sociaal-culturele ontwikkelingen passief moeten aanvaarden. Verdedigers van de 'religieuze markttheorie' wijzen erop dat zich op de religieuze
markt niet alleen consumenten (de individuele gelovigen), maar ook producenten (kerken en andere religieuze organisaties) bevinden. De wijze waarop deze
producenten vorm geven aan religieuze tradities zou van invloed zijn op de
religieuze betrokkenheid van de consumenten. Het lastige is wel dat er geen
consensus bestaat over de vraag op welke wijze kerken zich moeten profileren
om leden te binden en te behouden. Moeten kerken zich onderscheiden van de
moderne, individualistische cultuur (Kelley, 1988) of zich hier juist aan
aanpassen? In dat laatste geval zou bijvoorbeeld de katholieke kerk homoseksualiteit, echtscheiding en geboortenbeperking moeten goedkeuren (De Moor,
1994: 112). Dit bergt echter het gevaar in zich dat religieuze tradities hun
specifieke inhoud verliezen.
Misschien is een positie tossen beide uitersten voor kerken de beste manier
om hun vitaliteit in de toekomst te hervinden. A a n de ene kant moeten kerken
duidelijk maken waar ze voor staan en van de leden betrokkenheid verlangen,
aan de andere kant moeten kerken hier op een 'moderne' wijze vorm aan
geven. Naar onze verwachting achten (potentiële) kerkleden de ervaring,
beleving en verbondenheid in toenemende mate belangrijker dan de overdracht
van specifieke religieuze inhouden. De subjectieve individuele beleving krijgt
meer gewicht dan "... hetgeen zogenaamd objectief vaststaat, [...] het voorgegevene en het voorgeschrevene." (Dekker, 1987: 117). Kleine op het individu
toegesneden religieuze groeperingen kunnen hier waarschijnlijk gemakkelijker
op inspelen dan volkskerken waarin een ieder - werkloos, man, vrouw, zwart,
rijk, arm, et cetera - zich moet kunnen thuisvoelen.
14
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Omdat nieuwe religieuze vormen en bewegingen vaak een sterk individualistisch karakter vertonen, met weinig interesse in het publieke domein, beschouwen sommigen deze niet als een uitdaging voor de secularisatietheorie (Laeyendecker, 1994: 141). In onze optiek zijn ze dat wel. Religieuze overtuigingen
kunnen namelijk ook via het persoonlijk leven van individuen invloed op
andere maatschappelijke domeinen uitoefenen. Het feit dat nieuwe religieuze
vormen niet in het bezit zijn van een "... gearticuleerd, systematisch geordend, eenduidig en overkoepelend zingevingssysteem" (Becker, De Hart &
Mens, 1997: 19) duidt niet op een ontkenning van hun potentiële maatschappelijke belang maar is slechts een kenmerk van de huidige gefragmenteerde en
geïndividualiseerde cultuur.
De groei van bijvoorbeeld de New Age beweging wijst erop dat er sprake is
van een levendige religieuze belangstelling. Maar de afname van de aanhang
van de gevestigde kerken gaat - voorzover empirisch vastgesteld - vooralsnog
niet gepaard met een evenredige toename van de aanhang van alternatieve
religieuze vormen en bewegingen. Daarnaast weten deze alternatieve vormen
en bewegingen niet specifiek de onkerkelijken aan zich te binden. Ook in een
land als Nederland waar het kerklidmaatschap gestaag is afgenomen, is slechts
een klein deel van de bevolking lid van een nieuwe religieuze beweging - zoals
de Pinkster- en evangelische beweging, de mormonen en de Hare Krishnabeweging - of voelt zich hiermee verwant (ibid.: 96, 112). Nieuwe religieuze
vormen zijn iets populairder. In 1994 had al tussen de 8% en 20% van de
Nederlandse bevolking zich ooit bezig gehouden met onderwerpen als astrologie, yoga, telepathie, buitenaardse beschavingen, boeddhisme, handlijnkunde
en geneeskrachtige edelstenen (ibid.: 133).
Gegevens uit het Europese Waardenonderzoek wijzen uit dat in veel landen
grote groepen van de bevolking in reïncarnatie geloven. Daarnaast lijkt het
geloof in een soort geest of levenskracht iets toe te nemen (Eurlings &
Verweij, 1997). Ook de bevinding dat slechts weinigen zich als een overtuigd
atheïst beschouwen of geloven dat er überhaupt geen God of levenskracht
bestaat doet vermoeden dat de religieuze betrokkenheid een vaag, niet-institutioneel verbonden karakter krijgt. De vraag is echter in hoeverre religieuze
overtuigingen beklijven en invloed hebben op het persoonlijke en maatschappelijke leven indien het ontbreekt aan een gemeenschap van gelovers (zie
Durkheim in Pickering, 1975: 120-123). Gemeenschappelijk ervaren belevingen versterken en bevestigen het individuele geloof en zijn nodig om overtuigingen, gedragingen en rituelen aan nieuwe generaties door te geven (Kelley,
1988: 44).
Gemeenschappen zouden in de toekomst wel eens een ander karakter
kunnen krijgen dan in het verleden. Maffesoli (1996) wijst erop dat in de
moderne samenleving weliswaar steeds meer personen alleen leven, maar dat
dat niet betekent dat ze in isolatie wensen te leven. Abstracte institutionele en
ideologische structuren zouden aan zeggingskracht verliezen ten gunste van
kleinschalige gemeenschappen waarin warmte, kameraadschap en gedeelde
gevoelens een hoofdrol spelen. E r ontstaan netwerken van relaties die worden
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gekenmerkt door "... fluidity, occasional gatherings and dispersal." (ibid.:
76). Sport, muziek, vriendschap, familiebanden, seksualiteit en religie kunnen
alle als basis voor deze gemeenschappen dienen (ibid.: 69, 140).
Bij een discussie over de toekomst van nieuwe religieuze vormen en
bewegingen speelt nadrukkelijk het probleem hoe religie te definiëren. Indien
men elke vorm van zingeving als religie beschouwt, dan zal godsdienst nooit
verdwijnen. In dat geval kan men iedere groep waarmee de mens zich identificeert - zoals voetbalclubs, popgroepen en ideële organisaties - als een
religieuze organisatie bestempelen. Ondanks de terechte aandacht voor nieuwe
vormen van zingeving is een onderscheid tussen religie, levensbeschouwing en
zingeving wenselijk. Dit onderscheid voorkomt dat men onderlinge verschillen
tussen een grote variëteit aan verschijnselen uit het oog verliest.
16

Diverse religieuze ontwikkelingen - zoals de opkomst van het fundamentalisme, van nieuwe religieuze vormen en bewegingen en van de traditionele
godsdienst in bepaalde Oost-Europese landen - wijzen erop dat secularisering
niet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met het verdwijnen van religie (Greeley,
1994; Smelser, 1994: 308-309; Tomka, 1995: 17-19). Secularisering lijkt hand
in hand te gaan met religieuze oplevingen: "On the one hand, secularization is
in process, though not enough to obliterate traditional religious orientations.
But that very secularization seems to stimulate [...] the reinvigoration of old
religions and the development of new expressions of religious interest [...]."
(Smelser, 1994: 313). Indien deze bewering juist is, zal secularisering zich
blijvend tussen feit en fictie bewegen.
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Noten
1.

Zie: Van den Elzen (1997), Ester, Halman en De Moor (1993b), Eurlings en Verweij
(1997), Halman e.a. (1987), Halman (1991a), Hayes (1995b), Hayes en Hornsby-Smith
(1994) en Verweij en Becker (1997).
2. Religieus zijn wordt door Miller en Hoffmann (1995: 64-65) als risico-vermijdend
gedrag opgevat.
3. Het is voorstelbaar dat de individuele religieuze betrokkenheid hoog is terwijl religie op
het niveau van de samenleving geen invloed heeft. Het omgekeerde lijkt echter
onwaarschijnlijk.
4. Vergelijk de kritiek van Van Tillo (Trouw, 8-8-1997) en Van der Ven (NRC Handelsblad, 27-6-1997) op het SCP-rapport 'Secularisatie en alternatieve zingeving in
Nederland'.
5. Volgens Brown is de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van
statistieken door de tijd inderdaad een probleem, maar zijn er voldoende gegevens
aanwezig waar vreemd genoeg niets mee wordt gedaan: "It is one of the most remarkable gaps in the social-scientific study of religion that long-term time-series statistics
have not - to the best of my knowledge - been compiled and used for sustained
analysis." (1992: 41). Waarschijnlijk is de ontstane taakdifferentiatie tussen sociologen
en historici hieraan debet.
6. Sasaki en Suzuki (1987: 1058) wijzen er bijvoorbeeld op dat religieuze gedragingen in
niet-christelijke landen als Japan een verplichtend karakter kennen en daarom niet
geschikt zijn als indicatoren van religieuze betrokkenheid. In hun eigen studie maken zij
voor Nederland gebruik van kerklidmaatschap, voor de Verenigde Staten van kerkgang
en voor Japan van het onderschrijven van een religieus geloof.
7. Multi-niveau analyses kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden met programma's zoals
V A R C L , H L M en ML« (Hüttner & Van den Eeden, 1995b). Strikt genomen zijn in
hoofdstuk zes - bij het onderzoek naar de vraag in hoeverre landkenmerken een effect
uitoefenen op religiositeit en kerkgang indien gecontroleerd wordt voor individuele
kenmerken (§6.4 en §6.7) - wel multi-niveau analyses uitgevoerd. Alleen werd hierbij
niet gebruik gemaakt van recent ontwikkelde 'random coëfficiënt modellen', maar van
meer klassieke methoden zoals de contextuele analyse en de twee-staps procedure (voor
de verschillen zie: Hüttner & Van den Eeden, 1995a, 1995b; Kreft & De Leeuw, 1998:
35-44).
8. Zo bleek uit deze studie dat religiositeit en kerkgang aanmerkelijk beter verklaard
kunnen worden indien het onderschrijven van orthodoxe geloofsopvattingen wordt
toegevoegd, maar dat dit theoretisch gezien weinig bijdraagt.
9. Moet bijvoorbeeld arbeidsmarktdeelname als individueel of als geaggregeerd kenmerk
worden beschouwd (door bijvoorbeeld per land het percentage werklozen op te nemen)?
Beide is eveneens mogelijk. Individuele opvattingen en gedragingen kunnen beïnvloed
worden door de eigen werkloosheid en de werkloosheid in de omgeving (Becker &
Nauta, 1984: 200).
10. Van der Wal (1994) laat zien dat katholieke bisschoppen zich in de Westerse wereld
nog immer bezig houden met maatschappelijke problemen als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, armoede en migratie (vergelijk Voyé & Dobbelaere, 1994). In Nederland
baarde bisschop Muskens van Breda in 1996 opzien door te stellen dat het armen
geoorloofd is een brood te stelen indien zij honger lijden ("God vindt het niet erg dat
iemand een brood wegpakt bij de bakker, als hij al zo arm is, dat hij noch zichzelf noch
zijn kinderen te eten kan geven"). Deze uitspraak leidde tot uitgebreide discussies in
kranten, weekbladen en televisieprogramma's. Het leek erop dat mede hierdoor het
armoedevraagstuk steviger op de politieke agenda kwam (vergelijk ook het recente
verzet van de kerken tegen de 24-uurs economie).
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11. Dit komt op diverse wijzen tot uiting. Het religieuze personeel wordt vervangen door
professionals en religie vormt binnen de organisatorische structuur nog slechts één
deelaspect. Zo ontstaan er aparte pastorale diensten in ziekenhuizen en aparte godsdienstlessen op scholen. In katholieke ziekenhuizen worden net als in andere ziekenhuizen abortussen en sterilisaties uitgevoerd en op katholieke scholen staat het doorgeven
van vakkennis inmiddels centraal (Dobbelaere, 1981: 67-68, 1988: 30-32, 1989).
12. Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat in België veel katholieke organisaties
een 'sociaal-culturele christelijke' identiteit hebben aangenomen. Deze identiteit wordt
gekenmerkt door waarden als gemeenschappelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en
zorgzaamheid. Door deze nieuwe identiteit worden de diensten van katholieke organisaties blijvend gelegitimeerd en zijn ze ook in staat onkerkelijken aan zich te binden
(Dobbelaere, 1988: 28-33; Dobbelaere & Voyé, 1990; Laermans, 1993).
13. Volgens de altijd kritische en provocerende Greeley (1995) is er praktisch geen bewijs
voor dit soort in de literatuur beschreven ontwikkelingen.
14. Omdat steeds meer jonge mensen zonder religieuze 'ballast' opgroeien, neemt de
openheid voor religieuze overtuigingen en gedragingen wellicht wel toe (men hoeft zich
niet meer tegen de godsdienst van de ouders af te zetten).
15. Hiervoor hoeven niet noodzakelijkerwijs honderden verschillende christelijke kerken te
ontstaan. Protestantse Koreaanse kerken in de Verenigde Staten worden bijvoorbeeld
gekenmerkt door een celstructuur. Deze cellen bestaan uit ongeveer vijftien tot dertig
personen die regelmatig op informele wijze bijeenkomen en elkaar op praktische en
emotionele wijze ondersteunen (Kwon, Ebaugh & Hagan, 1997).
16. Het valt op dat in landen waar de religieuze betrokkenheid laag is (Nederland, Zweden,
Denemarken), milieuorganisaties meer donateurs kennen dan in landen waar de
religieuze betrokkenheid hoog is (Italië, Spanje, Portugal) (Nas, Dekker & Hemmers,
1997: 42).
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BIJLAGE A
Tabellen Behorende bij Hoofdstuk 4

Tabel

A . l Betrouwbaarheid

(Cronbachs alpha-a

&

kr-20)

en

gemiddelde

interitemcorrelatie

(r) voor

vijf

religieuze schalen (16 landen)

LAND

fr

gb

brd

it

sp

por

nl

b

dk

nor

zw

ni

i

usa

can

ijs

religiositeit
a

.75

.75

.73

.73

75

.74

.74

.77

.74

.70

.74

.68

68

69

.70

.71

r

.56

.59

.58

.59

.58

.61

.58

.62

.52

.52

.57

.44

.45

.53

.51

.52

vertrouwen in
de kerk
a

.78

80

78

.83

.87

.83

.81

.81

.72

83

74

.84

.81

.84

.82

.73

r

.47

.50

.48

.54

.62

.55

51

.51

.42

.55

.43

.56

.51

57

.53

.40

a

.81

.75

.86

.84

.84

.85

.78

.82

.86

.79

.73

.68

.73

.73

.67

.74

r

.59

50

.67

.64

.64

.66

.54

.61

.67

.56

.48

.42

.47

.47

.40

.49

kr-20

89

.80

.88

.91

95

.85

.91

92

.85

.84

.80

.69

.86

.70

.82

.57

r

74

59

.72

.78

87

.66

.76

80

.65

.64

.57

49

.69

.48

63

.33

kr-20

.86

.83

.85

.87

86

.83

.85

.86

.81

.91

84

.83

.77

.82

81

.70

r

.51

.46

.48

.53

.51

.44

.50

.51

.46

.62

.49

.46

.35

.44

.41

.28

christelijke visie

religieuze riten

orthodoxie

fr=Frankrijk,

gb=Groot-Brittannië,

brd=West-Duitsland,

b = B e l g i ë , dk = Denemarken, nor=Noorwegen,

zw=Zweden,

it=Italië,

sp=Spanje,

por=Portugal,

nl=Nederland,

ni=Noord-Ierland, i=Ierland, usa=Verenigde

c a n = C a n a d a , ijs —IJsland.

T a b e l A . 2 L o e v i n g e r s c o ë f f i c i ë n t (H) en de item volgorde voor 'orthodoxie' (16 landen)

LAND

H

itemvolgorde (minste-meeste instemming)

Frankrijk

.67

E

D

H

B

G

Groot-Brittannië

.63

E

D

H

B

G

A
A

West-Duitsland

.70

E

D

H

B

G

A

Italië

.78

E

D

H

B

G

A

Spanje

.72

E

D

H

B

G

A

Portugal

.62

E

D

B

H

G

A

Nederland

.70

E

D

H

B

G

A

België

.71

E

D

H

B

G

A

Denemarken

.68

E

D

II

G

B

A

Noorwegen

.78

E

D

H

B

G

A

Zweden

.62

E

D

H

G

B

A

Noord-Ierland

.62

E

B

H

D

G

A

Ierland

.64

E

D

H

B

G

A

Verenigde Staten

.63

D

H

E

B

G

A

Canada

.61

E

D

H

B

G

A

IJsland

.55

E

D

H

G

B

A

A : G o d ; B: Een leven na de dood; D : De duivel; E : D e hel; G : D e zonde; H : D e verrijzenis van de doden.
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Staten,

T a b e l A . 3 Percentage k e r k l e d e n in 16 landen, E V S 1990

Frankrijk

kerkelijk

61 3

katholiek

57.6

protestant
joods
moslim

Groot-

West-

Brittannië

Duitsland

57.4

89.0

8.6

44.9

1.3

47.2'

43.3

.1

.2

.1

Italië

2

Spanje

Portugal

Nederland

België

67.8

84.6

86.4

72.3

50.5

83.2

85.5

70.5

29.2

.2

1.2'

.2'

17.3

65.2
5

.7

.2

.2

1.0

.4

.5

hindu

.1

.3

.1

boeddhist

.4

.1

.1

.1

anders

.8

.6

.7

.1

.7

1.4

3.3

1.1

38.5

42.3

10.7

14.7

13.1

27.6

49.3

31.7

.2

.2

.2

.6

.5

.2

.8

onkerkelijk
onbekend

Denemarken

6

Noorwegen

.1

Zweden'

Noord-Ierland

Ierland

Verenigde

.2

Canada

IJsland

97.7

6

Staten

kerkelijk

91.6

81.7

89.1

95.9

77.2

73.2

.6

28.6

92.9

27.8

41.1

39.0'

28.3

.1

1.9

1.2

.2

.1

.3

.1

5

4

.1

.1

.3

.1

anders

1.0

1.4

onkerkelijk

8.4

9.8

.2

.2

katholiek
protestant

90.0

.7

.8

89.4

87.3'

joods
moslim

.4

hindu
boeddhist

onbekend

1=
+
6=

'Church o f England' +

78.7"

2 4

4=

+
+

Ireland'

'Pentecostal' +
'Free

.7
10

94.3

.7

.1

7.6

18

2.7

18.1

9.5

3.9

21.0

26.5

2.1

1.3

.2

1.9

.2

.2

'Protestante' +

exacte formulering a n t w o o r d c a t e g o r i e ë n

'Protestant'

2.9'

'Free C h u r c h / N o n - C o n f o r m . / E v a n g e l i c a l ; 2 =

'Denominazionl protestanti';

of

59.8'

'Evangelista'; 5 =

niet geheel bekend; 7 =

'Missionsforbunde'

+

'Norwegian

'Salvation A r m y '

Presbyterian/Non-Conform./Evangelical'

+

ne/Unic/Autre Prot.' + 'Protestante f o n d a m e n t a l i s t e / E v a n g é l i q u e ' .
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'Evangelisch'; 3 =

'Testimoni di geova'

'Nederlands H e r v o r m d ' +

+

Church'

'Orebromissione'

'Presbyterian'

+

+
+

'Gereformeerd';

'Free C h u r c h ' ; 8 =
'Efs'; 9 =

'Methodist';

10=

'Church
'Anglica-

T a b e l A . 4 Sociaal-demografische

kenmerken:

gemiddelde scores (m),

standaarddeviaties

(sd) en

procentuele

verdelingen per l a n d (valide cases), E V S 1990

LAND

urbanisatie

leeftijd

sekse

arbeidsmarkt

% vrouw

%par

%full

kinderen

opleiding

m

sd

m

m

sd

m

sd

sd

Frankrijk

4.0

2.6

43

17

53

11

58

1.7

1.5

7.1

2.8

Groot-Brittannië

4.6

2.3

46

19

52

15

62

1.6

1.5

6.3

2.2

West-Duitsland

5.0

2.1

46

18

53

9

66

1.4

1.3

6.4

2.3

Italië

4.4

2.3

45

17

52

8

61

15

1.4

6.4

3.4

Spanje

5.3

2.3

45

18

52

5

57

1.8

1.7

5.8

3.3

Portugal

3.2

2.6

41

18

53

10

69

1.5

1.5

4.8

3.6

Nederland

5.4

1.6

44

18

51

14

46

1.5

1.4

7.7

2.9

België

5.4

1.7

45

17

51

9

55

1.6

1.5

7.5

2.6

Denemarken

4.0

2.3

44

18

50

2

79

1.6

1.4

8.7

2.7

Noorwegen

3.6

2.2

44

16

49

4

85

1.7

1.4

8.8

2.6

Zweden

5.2

2,1

41

16

48

5

83

1.5

1.3

8.9

2.4

Noord-Ierland

4.4

2.0

44

18

58

12

49

2.1

1.8

6.4

2.1

Ierland

3.8

3.1

45

17

52

8

56

2.3

2.1

6.4

2.3

Verenigde Staten

5.1

2.2

47

18

48

12

69

2.1

1.7

7.9

3.0

Canada

4.0

2.1

42

17

51

1 i

65

1.8

1.6

8.2

2.6

40

16

49

2

93

2.0

1.6

8.5

2.8

IJsland

LAND

inkomen

sociale klasse

m

sd

m

sd

lid

m

burg. staat

sd

%gehuwd

geluk

m

sd

Frankrijk

4.8

2.9

7.6

3.4

.7

1.2

57

6.9

16

Groot-Brittannië

6.3

3.0

7.3

3.3

1.0

1.5

59

7.5

1.6

West-Duitsland

4.1

2.6

7.5

2.8

1.2

1.3

54

7.0

1.6

Italië

3.5

1.3

6.3

3 9

.5

1.0

61

7.1

1.6

Spanje

5.0

2.1

6.4

3.5

.3

.9

61

7,0

1.5

Portugal

4.4

2.5

6 0

3.4

.5

10

57

6.9

1.5

Nederland

5.5

2.9

7.4

3.5

2.3

2.1

54

7.7

1.4

België

5.4

2.7

6.4

3.8

1.3

1.8

59

7.6

1.6

Denemarken

5.5

2.9

7.5

3.1

1.7

1.4

51

8.0

1.5

Noorwegen

5.5

2.9

7.7

3.1

1.8

1.6

63

7.5

1.5

Zweden

4.9

3.6

8.6

2.9

2.0

1.6

53

7.9

1.5

Noord-Ierland

6.0

2.8

6.7

3.3

.9

1.3

64

7.9

1.4

Ierland

6.2

2.6

6.8

3.2

.8

1.2

62

7.9

1.6

Verenigde Staten

4.5

1.9

8 1

3.2

1.5

1.9

64

7.7

16

Canada

6.0

2.6

7.6

3.1

1.4

1.8

58

IJsland

5.4

2.8

7.9

3.1

1.9

1.6

54

7.8

1.4
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T a b e l A . 5 B e t r o u w b a a r h e i d ( C r o n b a c h s alpha-or & kr-20) en gemiddelde
'vertrouwen in instituties', 'permissiviteit',

'utilitair individualisme',

interitemcorrelatie

'politieke

(r) voor

b e t r o k k e n h e i d ' en

'geluk',

'onconventi-

onele politieke participatie' (16 landen)

LAND

fr

gb

brd

a

.73

.70

r

48

.44

kr-20

.60

r

.27

a
r

it

sp

por

nl

b

uk

nor

.77

.69

.68

.69

.52

.43

.41

.42

.77

75

.70

.77

.78

67

.55

.50

.44

.52

.54

.41

.68

65

.59

.55

.49

.45

.33

.27

.23

.19

.54

60

.61

.57

.66

62

.22

.27

.28

.25

.34

.29

.81

.76

.79

.83

.83

31

.24

.28

.32

.33

.84

76

.81

.72

.73

.77

.35

.24

.30

.21

.22

.26

a

.78

.72

.75

.80

r

.41

.34

38

.44

.79

.82

.79

.69

.72

.44

AH

44

.31

34

a

.71

.64

.72

.77

.67

.73

r

59

.49

60

.65

.54

.63

68

.67

.71

.56

.54

.57

usa

can

ijs

74

.72

.58

.71

48

.47

.35

.45

61

.78

.63

.62

28

.48

31

30

.82

81

.75

78

.78

.31

.30

.23

.26

.26

68

.74

.73

.74

.71

.60

30

.36

36

.37

.33

.23

.68

.71

.63

66

.59

.68

.66

.53

.57

,50

.52

.44

.56

.52

ni

i

geluk

utilitair individualisme

vertrouwen in
instituties

permissiviteit

politieke betrokkenheid

onconventionele
participatie
kr-20

.83

70

.77

.78

84

69

.79

81

.75

.70

.72

76

.75

.77

.73

r

.50

.33

.43

.43

54

.32

.45

.49

.39

.32

.35

.40

.37

.40

.35

fr = Frankrijk.
b=België,

gb = G r o o t - B r i t t a n n i é ,

dk=Denemarken,

can=Canada,

brd = West-Duitsland,

nor = Noorwegen,

zw=Zweden,

ijs=IJsland.
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it = I t a l i ë ,

sp = Spanje,

por = Portugal,

nl = Nederland,

ni = Noord-Ierland, i=Ierland, usa=Verenigde

Staten,

Tabel

A . 6 W a a r d e n : gemiddelde scores (m),

standaarddeviaties

<sd)

en

procentuele

verdelingen

per

land

(valide cases), E V S 1990

LAND

lokalisme

utilitair

post-mate-

institutioneel

rialisme

vertrouwen

individualisme

m

sd

m

m

sd

sd

verwetenschappelijking

absolute
richtlijnen

m

sd

«helpt

%ja

26

Frankrijk

7.7

2.9

-.03

.76

5.5

2.1

.04

.95

42

Groot-Briltannië

7.9

2.8

-.18

.85

5.1

2.2

-.04

.86

48

37

West-Duitsland

8.3

2.7

.20

.74

5.5

2.3

.03

.83

39

29

Italië'

7.4

3.0

-.21

.86

5.3

2.2

-.35

98

37

47

Spanje

8.4

2.3

-.35

.76

5.5

2.2

-.19

.96

45

31

Portugal

7.9

2.8

4.5

1.8

-.34

.96

47

33

Nederland

7.8

2.8

-.20

.62

5.8

2.1

.11

.76

37

27

België

8.0

2.9

-.08

.81

5.7

2.1

-.11

.90

34

38

Denemarken

8.8

2.1

-.09

.74

5.3

2.2

.30

.74

43

10

Noorwegen

9.3

1.9

.04

.68

4.6

2.0

.33

.72

36

33

Zweden

8.7

2.3

.17

.73

5.3

2.2

.04

.83

47

20

Noord-Ierland

8.8

2.6

-.17

.81

4.6

2.0

.17

.98

46

52

Ierland

8.5

2.2

-.04

.83

4.8

2.0

.27

.96

40

43

Verenigde Staten

7.5

3.0

.41

.83

4.6

2.1

.20

.84

63

90

Canada

7 6

2.8

.30

.80

5.2

2.0

.15

.83

55

80

IJsland

8.1

2.4

.19

.71

4.9

1.9

.17

.80

54

12

morele

LAND

permissiviteit

m

sd

goedkeuren

respecteren

noodzaak

politieke be-

abortus

ouders

vader-moeder

trokkenheid

participatie

m

sd

m

sd

m

sd

%ja

%ja

onconventionele

Frankrijk

.29

.88

2.6

1.0

77

94

1.9

1.4

2.6

1.8

Groot-Brittannië

.01

.76

2.5

1.2

68

75

2.2

1.4

2.3

1.4

West-Duitsland

.13

.89

2.3

1.0

62

94

3.0

1.3

2.2

1.4

Italië

-.15

.90

2.2

11

84

97

1.7

1.4

2,5

1.6

Spanje

-.16

.89

2.1

14

83

95

1.5

1.4

1.9

1.8

2.2

1.1

77

93

16

1.5

2.2

1.4

Nederland

.65

1.00

2.2

1.2

42

80

2.5

1.4

2.3

1.6

België

.01

.89

2.2

1.1

76

92

1.6

1.4

2.2

1.7

Denemarken

.18

.88

3.0

1.1

47

73

2.6

1.4

2.2

1.6

-.06

.83

2 6

1.2

45

86

2 9

1.3

Portugal

Noorwegen

.22

.86

2.7

1.1

51

85

2.4

1.3

3.2

1.3

Noord-Ierland

-.46

.67

1.6

1.2

80

81

1.8

1.4

2.1

1.4

Ierland

-.45

.73

11

1.1

78

83

19

1.4

2.3

1.6

Verenigde Staten

-.26

.76

2.0

1.3

75

73

2.5

1.3

2.7

1.5

Canada

.08

.81

2.2

1.3

69

78

2.6

1.4

2.8

1.6

IJsland

.16

.69

2.4

.9

61

79

2.4

1.3

2.7

1.3

Zweden
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T a b e l A . 7 F a c t o r l a d i n g e n 'permissiviteit' n a o b l i m i n rotatie ( P A F , patroon m a t r i x , listwise deletion),

opgelegd

twee-factoren model (16 landen tezamen)

Fl

F2

A . ten onrechte sociale uitkering aanvragen

.52

.10

B . gratis meerijden met het openbaar vervoer

.58

.00

C . belasting ontduiken als de kans zich voordoet

.52

-.06

D . iets kopen als je wist dat het gestolen was

.67

00

E . joyriding

.49

.05

Item

31

-.32

G . gevonden geld houden

F . druggebruik (marihuana, hasjisch)

.43

-.17

H . liegen in je eigen belang

.50

-.19

I. als getrouwd persoon een verhouding met een ander hebben

.29

-.41

J. seksuele omgang op een leeftijd beneden de 18 jaar

.27

-.41

K . steekpenningen aannemen bij je werk

.55

.01

-.14

-.77

.04

-.68

-.09

-.71

L.

homoseksualiteit

M . prostitutie
N . echtscheiding
0 . vechten tegen de politie

38

-.30

-.01

-.59

Q . zelfdoding

.05

-.58

R. per ongeluk gemaakte schade aan een auto niet melden

.54

.03

S. bedreigen van werknemers die weigeren mee te doen aan een staking

.42

.01

T . doden uit zelfverdediging

.03

-.38

P. euthanasie

U . moord op politieke gronden

.37

-.07

V . afval weggooien op openbaar terrein

.46

.04

W . rijden onder invloed van met alcohol

.52

.01

% verklaarde variantie

24.5

6.9

T a b e l A . 8 B e t r o u w b a a r h e i d (kr-20) en Loevingers H voor 'goedkeuren abortus' (16 landen)

LAND

fr

gb

brd

it

sp

por

nl

b

dk

nor

zw

ni

i

usa

can

Üs

kr-20

.53

.64

.63

.63

.78

.58

63

.61

.64

.66

61

.69

64

.75

.70

.54

H

.58

.65

.82

.71

.86

.64

.65

.67

.60

.58

.51

.79

.77

.81

.71

.64

fr = Frankrijk,

gb = G r o o t - B r i t t a n n i ë ,

brd = West-Duitsland,

it=Italië,

sp = Spanje,

por = Portugal,

nl = Nederland,

b = B e l g i ë , dk = Denemarken, nor = Noorwegen, zw = Zweden, ni = Noord-Ierland, i = Ierland, usa=Verenigde Staten,
c a n = C a n a d a , ijs = IJsland.
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Tabel

A . 9 Loevingers c o ë f f i c i ë n t

(H) en de

item

volgorde

voor

'onconventionele

politieke

participatie'

(15

landen)

LAND

H

Portugal

.73
.61
.73
.64
.73
60

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Spanje

itemvolgorde (minste-meeste instemming)

E
E
E

D

B

D

B

D

B

D

E

B

c
c
c
c

E
E

D

B

A

C

D

B

A

A
A
A
A

Nederland

.72

D

E

B

c
c

België

.72

D

E

B

c

A

Denemarken

.69
.67
.69
.73
.73
.76
.61

E
E
E
E

D

B
B

D

B

D

B

c
c
c
c

A

D

F.

D

C

B

A

E
E

D

C

B

A

D

B

c

A

Zweden
Noord-Ierland
Ierland
Verenigde Staten
Canada
IJsland

A)

Handtekening zetten onder een petitie;

A

A
A
A

B) Boycotten; C ) Meedoen aan toegestane, normale demonstratie;

Meedoen aan een wilde staking; E ) Een gebouw of een fabriek bezetten.
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BIJLAGE B
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Tabel

B.l

Percentage

personen

dat

kerkdiensten

belangrijk

vindt

bij

belangrijke

gebeurtenissen

en

de

T a b e l B . 2 Percentage personen dat vindt dat de k e r k adequaat reageert op bepaalde problemen/behoeften

en

gemiddelde score o p 'belang v a n religieuze r i t e n ' , E V S 1990 (16 landen)

LAND

geboortes

het huwelijk

begrafenissen

gemiddeld

Frankrijk

65

68

73

2.06

Groot-Brittannië

66

80

86

2.33

West-Duitsland

72

75

83

2.35

Italië

86

83

87

2.57

Spanje

78

78

79

2.36

Portugal

75

79

79

2.32

Nederland

47

52

60

1.60

België

74

76

79

2.29

Denemarken

69

64

80

2.14

Noorwegen

66

70

81

2.19

Zweden

56

59

80

1.96

Noord-Ierland

83

93

96

2.73

Ierland

94

94

97

2.85

Verenigde Staten

57

86

87

2.30

Canada

68

82

84

2.33

IJsland

67

66

93

2.27

de gemiddelde factorscore op 'vertrouwen in de k e r k ' , E V S 1990 (16 landen)

LAND

morele

familiale

geestelijke

sociale

gemiddelde

Frankrijk

34

26

53

22

-.210

Groot-Brittannië

28

31

53

25

-.125

West-Duitsland

34

30

57

27

-.059

Italië

48

41

63

36

.172

Spanje

39

38

50

29

.056

Portugal

47

47

49

33

.228

Nederland

26

24

39

22

-.109

België

35

32

49

24

-.090

Denemarken

17

12

41

7

-.527

Noorwegen

41

29

55

19

-.294

Zweden

14

11

37

10

-.432

Noord-Ierland

50

54

75

47

.332

Ierland

41

35

69

32

-.062

Verenigde Staten

59

61

76

49

.519

Canada

46

47

64

36

.243

IJsland

30

32

48

20

-.111
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Tabel

B . 3 Percentage

personen dat gelooft

in traditionele leerstellingen en de gemiddelde score op 'ortho-

doxie', E V S 1990 (16 landen)

LAND

God

leven na

hel

duivel

zonde

verrijzenis

de dood

gemiddelde

doden

Frankrijk

62

44

20

17

43

30

2.08

Groot-Brittannië

78

52

33

28

72

37

2.92

West-Duitsland

78

50

18

15

63

40

2.74

Italië

91

68

42

42

73

53

3.85

Spanje

86

52

32

31

63

41

3.08

Portugal

86

39

28

25

68

38

2.75

Nederland

65

46

18

15

46

30

2.20

België

69

44

19

17

45

32

2.22

Denemarken

64

34

10

8

24

23

1.55

Noorwegen

65

45

24

19

44

32

2.27

Zweden

45

38

12

8

31

21

1.42

Noord-Ierland

97

78

76

73

91

77

5.01

Ierland

98

83

55

53

87

77

4.59

Verenigde Staten

96

78

70

71

89

73

4.83

Canada

89

69

43

42

74

56

3.75

IJsland

85

81

19

12

70

51

3.21

T a b e l B . 4 Is

een gelovig mens; gelooft

leven'; ontleent troost

in een persoonlijke G o d ; vindt G o d heel belangrijk in zijn of haar

en k r a c h t aan religie; neemt ogenblikken voor gebed, meditatie of overpeinzingen in

percentages en de gemiddelde factorscore op 'religiositeit', E V S 1990 (16 landen)

LAND

gelovig mens

persoonlijke

G o d belangrijk

troost en kracht

gebed of meditatie

gemiddelde

God

Frankrijk

51

22

13

33

45

-.515

Groot-Brittannië

56

33

19

44

53

-.245

West-Duitsland

65

25

20

37

62

-.117

Italië

86

67

40

66

75

.404

Spanje

67

52

26

53

61

.074

Portugal

69

62

40

62

61

.182

Nederland

60

28

¡8

43

67

-.276

België

68

32

19

42

53

-.195

Denemarken

73

20

8

26

43

-.563

Noorwegen

48

30

18

36

64

-.368

Zweden

31

16

10

23

33

-.724

Noord-Ierland

72

66

50

75

76

.453

Ierland

72

67

50

82

84

.530

Verenigde Staten

84

69

59

77

83

.582

Canada

71

44

38

59

73

.217

IJsland

75

51

24

71

46

.097

* score 9 en 10 op een 10-puntsschaal
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Tabel

B.5

Percentage

personen

met

christelijke

opvattingen

over

de

betekenis v a n leven

en

d o o d en

gemiddelde factorscore (gem.) op 'christelijke visie op leven, d o o d en l i j d e n ' , E V S 1990 (16 landen)

de dood heeft enkel betekenis

het leven is alleen zinvol

LAND

omdat G o d bestaat

als je gelooft in G o d

leed en lijden hebben enkel

gem.

betekenis als je gelooft in G o d

Frankrijk

29

28

21

-.173

Groot-Brittannië

36

36

23

-.073

West-Duitsland

30

29

26

-.116

Italië

40

48

43

.327

Spanje

38

41

35

.201

Portugal

46

40

35

.224

Nederland

26

17

19

-.376

België

27

27

22

-.110

Denemarken

19

18

15

-.390

Noorwegen

27

23

16

-.330

Zweden

14

15

8

-.542

Noord-Ierland

68

58

39

.443

Ierland

64

63

44

.507

Verenigde Staten

61

49

35

.302

Canada

35

35

33

-.010

IJsland

28

29

18

-.260

T a b e l B . 6 Pairwise correlaties (Pearsons R) tussen de l a n d k e n m e r k e n

bnp

duur

'88

modernisering

bnp

uitgaven sociale herfindahl
zekerheid

index

aantal
denominaties

relatie
staat-kerk

1.00

'88

.66"

duur modernisering

1.00

uitgaven sociale zekerheid

-.36

-.21

herfindahl index

-.58'

-.50

aantal denominaties

.57*

.49

relatie staat-kerk

.05

1.00
.49

1.00
-.62*

1.00

-.12

.42

.54*

-.61"

-.41

1.00

percentage katholieken

-.57*

.01

.07

.13

-.07

-.62'

machtafstand

-.33

.19

.18

.22

-.03

-.29

onzekerheidsvermijding

-.44

.04

.20

.24

-.17

-.21

.48

-.26

-.50

.49

-.11

.02

-.51

-.24

.34

-.48

.72"

individualisme

-.05

masculiniteit

percentage
katholieken

percentage katholieken

.76"

onzekerheidsvermijding

.77"

individualisme
masculiniteit

**: p < . 0 1 (2-tailcd

onzekerheids-

individualisme

masculiniteit

vermijding

1.00

machtafstand

": p < 0 5 ,

machtafstand

1.00
.93"

-.40

-.42

.48

.22

1.00
-.60*
.19

significance)
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1.00
.25

1.00

de

Tabel

B . 7 (Pairwise)

Regressie

v a n de religieuze

schalen

op het belangrijkste

landkenmerk +

een

tweede

landkenmerk; *: p S . 0 5 , * * : p S . 0 1

b

BEIDE

LANDKENMERKEN

NIET

2

$

p

adj.R

-5.33

-.50

.09

.38

.13

.25

.37

-5.07

-.48

.07

.34

.37

.14

.01

.51

.06

-.03

-.34

.19

-.80"

.00

-.40

.08

SIGNIFICANT

KERKGANG
M o d e l : relatie staat-kerk + percentage katholieken
Relatie staat-kerk
Percentage katholieken
M o d e l : relatie staat-kerk +

masculiniteit

Relatie staat-kerk
Masculiniteit

.45

RELIGIOSITEIT
M o d e l : masculiniteit + uitgaven sociale zekerheid
Masculiniteit
Uitgaven sociale zekerheid
TWEEDE

LANDKENMERK

BIJNA

.47

SIGNIFICANT

KERKLIDMAATSCHAP
M o d e l : d u u r m o d e r n i s e r i n g + uitgaven sociale zekerheid
Duur modernisering

-.00"

Uitgaven sociale zekerheid

-1.07

.54

B E L A N G V A N RELIGIEUZE RITEN
M o d e l : masculiniteit + individualisme
Masculiniteit

.01"

Individualisme

-.00

.82"

.00

-.35

.09

.57

V E R T R O U W E N IN D E K E R K
M o d e l : relatie staat-kerk + uitgaven sociale zekerheid
Relatie staat-kerk

-.07*

-.49'

.05

Uitgaven sociale zekerheid

-.02

-.44

.07

.55

ORTHODOXIE
M o d e l : masculiniteit + uitgaven sociale zekerheid
Masculiniteit

.02*

Uitgaven sociale zekerheid

-.09

.53*
-.41

.03

.60

.08

C H R I S T E L I J K E VISIE O P L E V E N , D O O D E N L I J D E N
M o d e l : masculiniteit + b n p '88
Masculiniteit

.01"

Bnp'88

BEIDE

-.00

LANDKENMERKEN

.73"
-.32

.00

.60

.10

SIGNIFICANT

B E L A N G V A NRELIGIEUZE RITEN
M o d e l : masculiniteit + d u u r m o d e r n i s e r i n g
Masculiniteit

.01"

Duur modernisering

-.00*

.77"

.00

-.46*

.02

.68

S T R U C T U R E L E RELIGIOSITEIT
M o d e l : d u u r m o d e r n i s e r i n g 4- uitgaven sociale zekerheid
Duur modernisering

-.00"

-.76"

.00

Uitgaven sociale zekerheid

-.09'

-.55"

.02

-.00"

-.67"

.00

.02"

.50*

.02

M o d e l : d u u r modernisering +

.59

masculiniteit

Duur modernisering
Masculiniteit
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Tabel

C.1

Resultaten

van

de

regressie-analyse

van

religiositeit

op

sociaal-demografische

kenmerken

w a a r d e n in 16 landen tezamen, elk l a n d even z w a a r gewogen (N=16000), 'pairwise deletion', E V S 1990

EFFECTEN

SOC-DEM.

ongestandaardiseerd

KENMERKEN

leeftijd
urbanisatie

gestandaardiseerd

1

sekse
kinderen
arbeidsmarktdeelname

.01"

.10"

-.01"

-.03"

.35"

.18"

.02"

.03"

2

.04

.01

-.01

-.00

opleiding

-.01"

-.03"

inkomen

-.01"

-.02"

sociale klasse

.00

.00

lid organisaties

.02"

.04"

burgerlijke staat

.07"

.03"

.02"

.03"

-.02"

-.05"

part-time
full-time

geluk

3

WAARDEN
lokalisme
utilitair individualisme

.04"

4

post-materialisme

-.00
.04"

vertrouwen instituties
verwetenschappelijking

-.04*

.03"
-.01
.04"
-.02'

.28"

.14"

morele permissiviteit"

-.23"

-.22"

goedkeuren abortus

-.19"

-.24"

respecteren ouders

.23"

.11"

noodzaak vader-moeder

.03

.01

.03"

.05"

.oo

.00

geloof in absolute richtlijnen

politieke betrokkenheid
onconventionele participatie

5

constante
R

3

Adj.R

-.28
.36

2

.36

*: p < . 0 5 , * * : p < . 0 1

1. exclusief IJsland
2. niet-werkend als referentie-categorie
3. exclusief Canada
4. exclusief Portugal
5. exclusief Noorwegen
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en

T a b e l C . 2 Resultaten v a n de regressie-analyse

v a n k e r k g a n g op sociaal-demografische k e n m e r k e n en waarden

in 16 landen tezamen, elk l a n d even z w a a r gewogen (N=16000), 'pairwise deletion', E V S 1990

EFFECTEN

SOC-DEM.

ongestandaardiseerd

gestandaardiseerd

KENMERKEN
.01"

.06"

-.05"

-.06'

sekse

.53"

.12*

kinderen

.02

.02

part-time

-.03

-.00

full-time

-.27"

-.06'

-.01

-.02

leeftijd
urbanisatie'

arbeidsmarktdeelname

2

opleiding
inkomen

.02"

.03*

sociale klasse

.01*

.02"

lid organisaties

.09"

.07"

burgerlijke staat

.08

.02

.02

.01

-.01

- 01

.04

.02

post-materialisme

.01

.01

vertrouwen instituties

.10"

geluk

3

WAARDEN
lokalisme
utilitair individualisme'

1

verwetenschappelijking

-.05

geloof in absolute richtlijnen

.04'
-.01

.48"

,11*

-.51"

-.21"

goedkeuren abortus

-.46"

-.27*

respecteren ouders

.33"

.07"

noodzaak vader-moeder

.10

,02

morele permissiviteit

4

politieke betrokkenheid
onconventionele participatie

5

constante
2

R

Adj.R

.05"

.03*

.03*

.03"

3.21
.29

2

.29

*: p < . 0 5 , * * : p < . 0 1

1. exclusief IJsland
2. niet-werkend als referentie-categorie
3. exclusief Canada
4. exclusief Portugal
5. exclusief Noorwegen
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T a b e l C . 3 Resultaten v a n de regressie-analyse
kenmerken +

waarden +

((I's) van religiositeit

en k e r k g a n g o p

sociaal-demografische

' l a n d ' in 15 landen' tezamen, elk l a n d even zwaar gewogen (N=15000),

deletion', E V S 1990

VARIABELE

Religiositeit

Kerkgang

leeftijd

.14"

.08"

sekse

.17"

.13"

.02

.01

part-time

.01

-.00

full-time

-.02

-.02

kinderen
arbeidsmarktdeelname

2

opleiding
inkomen

.02*

.06"

-.02*

.01

sociale klasse

.01

.02'

lid organisaties

.06"

. 12"

burgerlijke staat

.02'

.02'

geluk

.04"

lokalisme

.02"

-.01

.03"

utilitair individualisme

.02"

.03"

post-materialisme

.00

.00

vertrouwen instituties
verwetenschappelijking
geloof in absolute richtlijnen

.06**

.07"

-.05**

-.03**

.09"

.06**

morele permissiviteit

-.21"

-.20"

goedkeuren abortus

-.21"

-.19"

respecteren ouders

.09"

.05"

noodzaak vader-moeder

.02'

.02'

politieke betrokkenheid

.06"

.05"

Groot-Brittannië

.01

.00

West-Duitsland

.03"

.08"

Italië

. 16"

.20"

Spanje

.09'*

. 12"

Nederland

.02'

.05"

België

.01

.02

Denemarken

-.03"

-.02

Noorwegen

-.02*

-.05"

Zweden

-.08"

-.06"

1

land :

R

Noord-Ierland

.12"

.16"

Ierland

.12"

.27"

Verenigde Staten

.15"

.12"

Canada

. 10"

.08"

IJsland

. 12"

2

Adj.R

2

-.00

.44

.40

.44

.40

*: p < . 0 5 , * * : p < . 0 1

1. exclusief Portugal
2. niet-werkend als referentie-categorie
3. Frankrijk als referentie-categorie
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'pairwise

T a b e l C . 4 Resultaten v a n de regressie-analyse
ken

v a n religiositeit en k e r k g a n g op sociaal-demografische

+ w a a r d e n + 'orthodoxie' in 16 tanden, 'pairwise deletion', E V S 1990

LAND

Kerkgan g

Religiositeit

adj.R

2

R

2

adj.R

2

R

2

Frankrijk

.65

66

.44

Groot-Brittannië

.63

.64

.37

39

West-Duitsiand

.72

.73

.54

55

Italië

.60

.61

.56

57

Spanje

.62

.63

.50

51

Portugal

.56

.58

.43

45

Nederland

.68

.69

.44

46

België

.67

.68

.45

46

Denemarken

.61

.64

.23

30

Noorwegen

.78

.79

.43

.45

Zweden

.68

.70

.35

.39

54

.60

.23

.33

Ierland

.50

.51

.26

29

Verenigde Staten

.49

.51

.28

.31

Canada

.53

.55

.33

.36

IJsland

.49

.52

.17

.22

Noord-Ierland
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46

kenmer-

Figuur

C l

Basismodel religiositeit

achtergrondkenmerken

waarden

religiositeit

ïïichotome waarden

Figuur

C.2

Basismodel kerkgang

achtergrondkenmerken

kerkgang

waarden

orthodoxie
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Tabel

C . 5 Regressie-analyse

v a n religiositeit

op a c h t e r g r o n d k e n m e r k e n en w a a r d e n : proporties

verklaarde

varianties, 16 l a n d e n , 'pairwise deletion', E V S 1990

LAND
MODEL

R

.14

2

AR

Frankrijk
I

2

Adj.R

2

.12

LAND
MODEL

R

2

AR

2

R

2

AR

Adj.R

R

2

AR

2

.21

.13"

.13

.25

.20

III

I

.27

.43

.04"

.17"

.25

.41

.21

West-Duitsland

.25

Denemarken

Italië

II

III

I

II

III

I

II

III

.22

.34

.23

.25

.47

14

.16

.39

.01'

.12"

.02"

.22"

.21

.32

.23

.24

.45

.13

II

III

I

II

III

I

II

III

.27

.31

.12

.15

.37

20

.23

.38

.00

.04"

.03"

.22"

.25

.29

.13

.35

.19

Portuga:

.26

Nederland

.10

Noorwegen

.02"

.23"

.15

.37

België

Zweden

.03"

.15"

.21

.37

Noord-Ierland

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

.21

.22

.33

.17

.19

.40

09

.11

.26

.26

.30

.41

.01

.11"

.02"

.21"

.02

.15"

.18

.28

.16

.17

.38

.07

.21

.17

Ierland
II

III

I

.22

.26

.37

10

.04"

.11"

.24

.35

.21

.07

Verenigde Staten

I

2

Adj.R

.29

.02'

.22

LAND
MODEL

.16

II

2

2

1

Spanje

LAND
MODEL

III

I

2

Adj.R

Groot-Brittannië

II

M o d e l I:

sociaal-demografische kenmerken

M o d e l II:

sociaal-demografische

.09

II

.04

.11"

.21

.23

.33

Canada

IJsland

III

I

II

III

I

II

III

14

,16

.35

.22

.27

.37

.02

.19"

.13

.32

.12

.32

.02"

.20"

.10

.30

.13

kenmerken + culturele waarden

M o d e l III: sociaal-demografische kenmerken + culturele waarden 4- morele waarden
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.20

.05"

.10"

.24

.33

Tabel

C . 6 Regressie-analyse

van

kerkgang op

achtergrondkenmerken

en

waarden:

proporties

verklaarde

varianties, 16 l a n d e n , 'pairwise deletion', E V S 1990
LAND
MODEL

RAR

Frankrijk
I

.14
2

Adj.R

2

.12

LAND
MODEL
R

2

AR

Adj.R

R

2

AR

2

R

2

AR

Adj.R

.11"

.13

.24

.14

III

I

II

20

15

.37
.12"

.24

.36

II

.16

.24

.01

.08*"

.14

.22

.18

III

I

.21

.27

.09

.01'

.06"

.19

.20

.25

Denemarken

19

II

III

I

II

.14

.16

.21

10

.02

.05*

.11

.14

.09

Ierland

Italië

III

II

.07

III

.21

.34

.02"

.13"

.20

.32

.12

II

III

I

II

III

.13

.30

.17

.19

.30

.04"

.17"

.11

.27

.16

.13

Nederlanc

Noorwegen

I

.11

West-Duitsland
I

Portugal

.02"

.18

.41

.05""

.23""

.17

.40

België

Zweden

.02"

.11"

.18

.29

Noord-Ierland

111

I

II

III

1

II

.11

29

.05

.07

.16

14

.18

.25

.01

.18"

.02

.09"

.04

.07"

.09

.27

.03

.11

.08

.10

.15

.03

Verenigde Staten

Canada

III

IJsland

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

.12

.15

.22

06

.10

27

.11

.14

.29

.08

.10

.17

.03"

.07*'

.04"

17"

.03'"

.15"

.14

.20

.07

25

2

2

.27

.25

.22

III

.02"

.23

LAND
MODEL

II

.16

II

2

Adj.R

I

Spanje

LAND
MODEL

Groot-Brittannië

III

I

2

2

II

.10

.05

Model I:

sociaal-demografische kenmerken

Model II:

sociaal-demografische kenmerken + culturele waarden

.11

11

.25

Model III: sociaal-demografische kenmerken -f culturele waarden + morele waarden
*: p < . 0 5 , * * : p < . 0 1
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.06

.02

.07"

.06

.12

;
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SUMMARY
Secularization between Fact and Fiction. A Comparative Study of Determinants of Religious Involvement.
The prevailing theory of secularization states that the role of institutionalized
religion, in society in general and in the life of the individual in particular, has
decreased with the development of modern industrial society. The most widely
accepted explanation of secularization refers to modernization. The
modernization process is characterized as a development which marks the
transition from an agrarian, small-scale traditional society towards an
industrial, large-scale modern society. It includes several interdependent
economic, technological, social, cultural, and political changes, such as:
industrialization,
urbanization,
differentiation,
democratization,
bureaucratization, rationalization, and individualization.
Although the concept of modernization is central to most current
explanations of secularization, empirical analyses do not fully support the
hypothesis that modern countries are more secularized than traditional ones.
The United States is the main exception to the rule. According to some
authors (e.g., Finke, Greeley, Warner and Stark) it may therefore be better to
reject the theory. There are also large differences in secularization among
other nations in the Western world. Countries such as the Netherlands,
Denmark, and France are far more secularized than Ireland, Spain, and
Portugal.
The purpose of this study is to investigate which factors explain crossnational differences in secularization. These factors are divided in characteristics of countries and characteristics of individuals. Several hypotheses concerning the interrelationships between these characteristics and secularization are
developed and empirically tested using data from the 1990 European Values
Survey (EVS). A large-scale cross-national study is necessary to explain
country differences is secularization. However, in interpreting the results of
this study one must keep in mind that we only compare modern or fairly
modern countries. Therefore, the existence of a causal relationship between
modernization and secularization cannot be tested.
In Chapter 2, the secularization theory is discussed. Classic sociological
authors, such as Comte, Tönnies, Dürkheim, and Weber, already pointed at
the main reasons why the process of modernization has led to secularization.
Functional, cultural, and social-relational arguments are presented for this
relationship. First of all, modern society became divided in many different
subsystems - family, politics, science, art, medicine, and so on - each governed by its own set of values and rules. Religion lost its influence on other
societal domains, it is no longer the 'sacred canopy' influencing most other
parts of social life. Secondly, modernization also implied a greater dependency
on rational thinking, technological creativity, and scientific advancement,
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which contradicts the belief in a supernatural being. New technologies
enlarged the international flow of ideas, people, and ideologies, as a result of
which religious values and beliefs were relativized. Thirdly, the plausibility
structures of religion, such as kinship and neighborhood, disappeared or lost
their social and individual importance.
According to Dobbelaere (1981), secularization takes place at the societal,
the organizational, and the individual level: religion as an institution no longer
influences other institutions; religious organizations adjust their beliefs and
rituals to modern society; and individuals become less religious. Proponents of
the secularization theory concentrate on the first level of secularization, i.e. on
the process of societal differentiation through which religion became only one
institution among the others and lost its overarching claims. This level of
secularization is used as the theoretical background for empirical research on
the religious change of organizations and the declining religious involvement
of individuals.
In general, it is assumed that all (modernized) Western countries are
secularized. However, modernization did not necessarily follow the same
pattern in each country. There are hardly any comparative studies on crossnational patterns in secularization. The main exception is David Martin
(1978), who pointed at several factors - such as religious pluralism, the
dominant faith of a country, and the relation between the state and the church
- which are related to international differences in religious involvement. In this
study, we focus on cross-national differences in religious involvement which
are hard to explain by differences in economic modernization.
In Chapter 3, the main factors which may explain cross-national differences in
secularization are introduced. First, some data are presented about religious
involvement through time. It appears that the level of religious involvement
and its speed of decline varies among Western countries. In some, like the
Netherlands, regular church attendance and church membership decline
constantly. In others, like the Scandinavian countries, changes are only
marginal. Some religious beliefs and practices, such as regular praying and the
belief in a heaven or hell, are becoming less popular in most countries.
Others, such as the belief in God and the importance of religious rites at
death, are quite stable. Religious involvement does not decline in the United
States. However, this should not lead to a rejection of secularization theory. It
is more sensible to search for cultural and historical factors which might
explain this exceptional case. So far, the thesis of internal secularization is not
supported by empirical findings.
Country characteristics which will be related to levels of religious involvement can be divided in three groups: modernization (economic modernization,
the development of the welfare state, and the duration of modernization),
religious market structure (religious pluralism, relation state-church, and the
dominant faith) and national culture (uncertainty avoidance, individualism/collectivism, and masculinity/femininity).
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Although modernization consists of several interdependent changes, the
flow of money and the accumulation of capital is seen as its impetus.
Modernity has also, in a more indirect way, eroded the central position of
religion in society. State education, health care, and welfare assistance can be
considered to be secularized forms of the once religiously motivated practice
of neighborly love and diaconal works. Both economic growth and the welfare
state make individuals more independent of the arbitrariness of fate and
power. Finally, the duration of the modernization process is taken into
account.
The exceptional case of the United States, as well as the process of secularization in other modern countries, might be better explained by the 'economics of religion', a theory stating that religious 'markets' function like other
markets. A high level of religious pluralism should be positively related to the
level of religious involvement because there is a large variety of religious
products consumers can choose from, producers are more sensitive to the
desires of the consumers, religious organizations deal more efficiently with
their resources, and innovation is stimulated.
Cross-national research demonstrates that religiously pluralistic countries
show high levels of, for example, church attendance. However, Chaves and
Cann (1992) criticize these empirical analyses for two reasons: firstly, the
results do not apply to Catholic countries; secondly, a measure of the degree
of state regulation instead of religious pluralism, better linkes the religious
market structure to religious participation. State regulation, hindering competition, has a negative effect on participation because people loose interest. If
there is a close relation between the state and religion, there is a large
probability that religion will become identified with a particular side in a
social or political conflict, "... opening the door to secularity as a symbol of
opposition." (ibid.: 276).
A fundamental basis for the explanation of cross-national differences in
religious participation might explore the effects of cultural variety. A n important source for mapping cultural differences between countries is offered by
Hofstede's (1984) classic work Culture's consequences. Based on a large
dataset, systematic differences in response pattern between employees from 40
countries were related to cultural background. Four basic cultural dimensions
were extracted to describe the cultural variety among the countries involved in
Hofstede's study (to avoid problems of multicollinearity, we excluded power
distance because for our sixteen countries it correlated .93 with uncertainty
avoidance).
Initially, we were especially interested in the variable individualism/collectivism because the process of individualization is supposed to have stimulated
secularization by making religion a matter of free choice for the autonomous
individual. However, the masculinity/femininity dimension turned out to be
one of the most important explanations of the level of religious involvement.
In masculine societies, gender roles are clearly distinct: i.e., men are supposed
to be assertive, tough, focused on material success, while women are supposed
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to be modest, tender, concerned with the quality of life. In feminine countries,
gender roles overlap. The Judeo-Christian heritage seems to flourish best in a
masculine culture. The more traditional interpretation of Christianity emphasizes the difference between men and women and the secondary, supporting role
of women in religion and society. In masculine countries, God - represented in
a male image as Father and King - is felt to be more important in people's
everyday lives than in feminine countries.
Finally, we included the uncertainty avoidance index which refers to "...
the extent to which members of a culture feel threatened by uncertain or
unknown situations." (Hofstede, 1991: 113). Religion should protect against
the uncertainty inherent in the finality of existence and in the unpredictability
of the future. Religion also helps to accept those uncertainties which are
uncontrollable. Therefore, we expect a high level of religious involvement in
countries where the culture fosters a strong need to avoid uncertainty.
Cross-national variations in religious involvement can also be explained by the
effects of micro-variables, by the composition of the different populations
involved. Suppose, for example, that (a) old people go to church more often
than young people, and (b) there are more old people in one country than in
another. Then the micro variable 'age' may explain why one country is more
secularized than another. The micro determinants of religious involvement are
divided in two groups: socio-demographic factors and value orientations. Until
now, empirical research on religious involvement shows an American bias.
Since religious involvement does not decline in the United States, it is
interesting to investigate the effects of these micro-variables in several
Western countries.
According to modernization theory, church attendance will be greatest
among those who take least part in modern society, such as women, the
elderly, and those living in rural areas. There is no consensus on why women
are more religious than men. The work force theory emphasizes that, as they
are less active on the labor market, women have more time to spend on
religion, have less contact with people with different opinions and develop an
other personality type. The child-rearing theory relates their religiosity to their
greater involvement in the socialization of their children.
According to deprivation theory, persons with a low socio-economic status
(measured by education, family income or education) will look to religion as a
means of compensation. A variant of the deprivation theory is family surrogate
theory, which states that persons without a family go to church more often.
We also look at the influence of a subjective measure of deprivation - selfperceived happiness - on religious involvement. It is expected that unhappy
persons will use religion as a compensation.
The value structure theory, finally, states that fewer people are religiously
involved due to a value shift: new values, not supported by nor supportive of
institutionalized religion, gained popularity. Two sets of values are involved.
The first set consists of five cultural values: cosmopolitanism, utilitarian
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individualism, post-materialism, subjectivism (less trust in institutions), and
rationalism (belief in the use of science). Increased support of these values is
thought to be detrimental to religious involvement. The other values involved
are of a more general moral nature and relate to permissiveness, family life,
and politics. Traditional views in these domains are found more often among
the religiously involved.
Chapter 4 describes the data used. A secondary analysis is performed on data
from the 1990 European Values Survey, a representative cross-national, faceto-face survey. The survey covers such domains as religion, work, politics,
family, and education. Data are available for sixteen countries: France, GreatBritain, West-Germany, Italy, Spain, Portugal, The Netherlands, Belgium,
Denmark, Norway, Sweden, Northern-Ireland, Ireland, The United States,
Canada, and Iceland. Although the EVS-study has several shortcomings - i.e.,
there is not much detailed information about the way of sampling and the nonresponse, and no back-and-forward translation procedure has been applied - it
offers an unique possibility to study the effects of value orientations on
religious involvement.
For the religious variables and the micro-variables we constructed, as far as
possible, reliable and valid (Mokken- or factor) scales. For this purpose we
built on results of earlier EVS-studies (cf. Ester et al., 1993; Halman & Vloet,
1994). With the help of multi-group comparisons in L I S R E L , it is investigated
whether items have comparable loadings in the different countries involved.
Religious variables derived from the European Values Survey, will be related
to country data on economic development, the religious market structure and
cultural tradition available from other sources.
In Chapter 5, country scores on the religious variables are related to country
characteristics. Seven variables measuring aspects of religious involvement
were constructed: 1. church membership; 2. church attendance; 3. importance
of religious rites at birth, marriage and death; 4. confidence in the church's
position on moral, family, spiritual and national issues; 5. self-rated religiosity; 6. orthodoxy; and 7. Christian worldview about the meaning of life, death,
and suffering.
Although the scores on the seven religious variables show quite some
variation between countries, a cluster analysis over countries and variables
results in a rather parsimonious grouping of the nations involved. Most
religious are (Northern-)Ireland, Italy, and the United States, least religious
are Denmark, Sweden, Norway, Great-Britain, The Netherlands, France, and
Belgium (North-Western Europe). In between these two extremes lie a cluster
of a more complex and moderate religious nature: Portugal, Spain, Canada,
Iceland, and West-Germany. A n ecological factor analysis on the seven
religious variables shows that church membership and the importance of
religious rites form a separate dimension within the religious domain.
Subsequently, the country scores on the religious variables are related to
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indices measuring modernization, religious market structure, and national
culture. If we look only at the directions of the effects, most of the
expectations are confirmed. Religious involvement is lowest in economically
modernized countries, countries were modernization started a long time ago,
strongly developed welfare states, countries with a close relationship between
the church and state, Protestant countries, religiously monopolistic countries,
and countries with a low level of uncertainty avoidance or masculinity. Not in
agreement with the expectations are (a) the inconsistent, and marginal, relation
between individualism/collectivism and religious involvement, and b) the
reverse relationship between church membership and most of the country
characteristics (compared with the other religious variables). This probably is
due to the high level of church membership in the Scandinavian countries,
where people automatically, from birth, belong to the state church.
Of the modernization, market, and cultural indices, development of welfare
state, level of state regulation, and masculinity/femininity appear to be the
most relevant characteristics. When social welfare is better provided for (Sweden, Belgium, The Netherlands, France), the country is less religious.
Comparing the effects of religious pluralism and that of level of state
regulation on religious involvement, the latter is much more important.
Masculinity/femininity appears to be the single most important country
characteristic explaining cross-national differences in religious involvement.
Secularized countries such as The Netherlands, Sweden, and Norway are most
feminine, while religious countries like the United States, Ireland, and Italy
are masculine.
In spite of its recent popularity, the religious market theory does not offer
the best explanation of cross-national differences in religious involvement. A n
important draw-back of this study is however the rather crude measure of
religious pluralism used (the Herfindahl index, based on the EVS-study). This
measure might underrate the effects of the religious market. Still, the results
serve to remind one that in explaining levels of religious involvement, social
and cultural variables both must be taken into account. The masculine character of American society and the absence of an elaborate welfare state may in
combination be a primary source of its pervasive religiosity.
The most striking finding of this chapter is the importance of the masculine
character of a culture. Several authors refer to the patriarchal bias of traditional Christianity, founded on the Bible and expressed in religious beliefs,
ethics, hymnody, practice, and liturgy. The masculine image of God as a great
patriarch in heaven confirms and supports a patriarchal society. According to
Daly (1973), the values of a given society have been projected into religious
dogmas and these in turn justify the same social structures which have given
rise to them. This reciprocal relationship between religion and society's values
might explain the impact of femininity on secularization: "Religious symbols
fade and die when the cultural situation that gave rise to them and supported
them ceases to give them plausibility." (ibid.: 15). Possibly there has been a
shift from masculine to feminine values in certain countries of the Western
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world, going hand in hand with a declining religious involvement.
In Chapter 6, religious involvement is related to individual characteristics. To
limit the number of analyses, we only use two religious variables: religiosity
and church attendance. First of all, regression-analyses are performed on all
data together. Secondly, these analyses are repeated for each country
separately.
Micro-variables such as age, sex, urbanization, and number of children
explain 13% of religiosity and 9% of church attendance. These percentages
increase only marginally if the deprivation variables are added. Subjective
deprivation appears to be more important than objective deprivation.
Surprisingly, happy persons are more religious and go to church more often
than unhappy persons. However, it is possible that people become more happy
because of their religion. A panel study is necessary to establish the causal
relation between subjective deprivation and religious involvement.
Of the socio-demographic factors, age, and sex have the strongest effects on
religiosity: old people and women are more religious than old people and men.
Urbanization belongs, besides age and sex, to the most important individual
characteristics influencing church attendance (people in rural areas go to
church more often than people in cities).
The cultural values only explain 4% of religiosity and 3% of church
attendance. If the moral values are added these percentages increase
substantially: all values together explain 31% of religiosity and 26% of church
attendance. O f the value orientations, the belief in clear guidelines about good
and evil, the approval of abortion and moral permissiveness show the strongest
effects on religiosity and church attendance. In countries where religious
involvement is relatively low, such as France, the Netherlands, and Sweden,
people have less strict moral values. Secularization might be explained by a
process of 'moral relaxation'. For answering questions about life, death and
sexuality, individuals do not need any supernatural being or religious organization anymore.
Value orientations are more important in explaining religious involvement
than socio-demographic factors. A l l micro-variables together explain 36% of
religiosity and 29% of church attendance (only the socio-demographic factors
explain 15% and 10% respectively).
Individual characteristics do not fully explain cross-national differences in
religious involvement. If 'country' is added as a dummy variable to the
analyses, the proportion of explained variance significantly increases (to 44%
for religiosity and to 40% for church attendance). So, in explaining religious
involvement one should look at variables at both the country and individual
level.
Next, we added the country characteristics, as distinguished in Chapter 5,
to the analyses. It appeares that if one controls for the effects of more than
twenty individual variables, masculinity, development of the welfare state, and
the relation between the state and the church are the most important country
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characteristics.
Finally, most of the analyses are repeated for each country separately. In
general these analyses confirm the results found earlier, although some
interesting cross-national variations came forward. In every country, another
group of micro-variables is important in explaining religious involvement.
Only a few socio-demografic factors (such as age, sex, and happiness) and
value orientations (such as moral permissiveness, belief in clear guidelines,
approval of abortion, and always respecting parents) do have significant effects
on religious involvement in more than ten of the sixteen countries involved.
Some cross-national variations are observed in the effect sizes of several
micro-variables and in the direction of several effects. Surprisingly, in some
countries high educated people are significantly more religiously involved than
low educated people.
One of the few consistent cross-national findings is the fact that women are
more religiously involved than men. Modernization of society has not lead to
the dissappearance of this religious difference. There is a large variety of
sociological and psychological explanations for women's higher religiosity, but
none of these has been consistently supported or thoroughly tested. Further
research is needed on the paradoxical finding that women participate more in
religion than men, while this institute treats women as being inferior to them.
The results of this cross-national study are summarized in Chapter 7. This
study shows that Western countries are characterized by their own rather
unique religious profile. Processes such as modernization and globalization did
not lead to a homogenous whole. In explaining cross-national differences in
religious involvement, cultural factors are at least as important as economic
factors. A t the macro-level, variables such as masculinity/femininity and the
dominant faith of a country are more important than economic modernization.
At the micro level, value orientations are more important than sociodemografic factors. It should be noted that we only looked at secularization as
a declining religious involvement, whereas many theorists emphasize
secularization at the societal level. However, we expect that if individual
religious involvement is declining, the effect of religion on society will also
diminish.
We conclude that secularization takes place between fact and fiction. There
have been societal changes through which the influence of religion has declined, but secularization is not an inevitable concomitant of modernization.
Criticism on secularization theory should not lead to its rejection but to its
reformulation; until now it is only loosely formulated and does not consist of a
set of related assumptions, definitions and hypotheses. Secularization takes
place at several levels, therefore its degree and dissemination can vary among
countries and through time. To answer the question whether and to what
degree modernization has led to secularization, one should take these levels,
and the different units of analyses one can use (such as individuals, regions
and countries), into account.

238

Volgens d e secularisatletheorle speelt geïnstitutionaliseerde religiositeit in
d e moderne samenleving geen rol van betekenis meer. Tot d e jaren zeventig was dit tamelijk onomstreden. Sindsdien is d e secularisatietheorie echter
vanuit diverse gezichtspunten bekritiseerd. Deze studie sluit bij die kritiek
aan, door de aandacht te vestigen op internationale verschillen In religieuze
betrokkenheid die niet door economische modernisering verklaard kunnen
worden (de Verenigde Staten vormen het bekendste voorbeeld).
Aan de hand van het Europese Waardenonderzoek uit 1990 is voor zestien
landen onderzocht op welke wijze kenmerken van landen en kenmerken van
individuen gerelateerd zijn aan traditionele uitingen van religieuze betrokkenheid. Met blijkt dat drie landkenmerken het meest bijdragen aan de verklaring van internationale verschillen in religieuze betrokkenheid: in het algemeen geldt dat hoe femlniener de nationale cultuur, hoe meer de staat de
religieuze markt reguleert en hoe ontwikkelder de welvaartsstaat, des te
lager de religieuze betrokkenheid. Van de individuele kenmerken blijken
waardenoriëntaties - in het bijzonder morele permissiviteit en het geloof In
absolute richtlijnen - van meer belang te zijn dan sociaal-demografische
kenmerken: In landen met een lage religieuze betrokkenheid is men moreel
permissiever en gelooft men minder in absolute richtlijnen dan In landen met
een hoge religieuze betrokkenheid.
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