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Samenvatting l'
In 1830 behoorde vrijwel iedereen in Nederland tof een kerkelijke
gezindte. Anderhalve eeuw later noemt veertig procent van de
bevolking zich niet kerkeliik. Met name de Nederlandse Hervormde - ~ e r k heeft veel. van haar aanhang verloren. De
rooms-kathoiieken en de gereformeerden vormden tot dertig jaar
geleden zeer stabiele bevolkingsgroepen. De islam is in drie
decennia .
gegroeid
van nog
geen half procent tot viereneenhalf
.
..
procent van de bevolking.

hangt samen met de kerksheid: onder de gereformeerden is zij
het hoogst, onder de onkerkelijken het laagst. De trouwe kerkganaers verrichten meer vriiwillioerswerk dan de niet kerksen: de
Qeréformeerdenen de aanhangers van de andere gezindten leggen daarbii het accent OW activiteiten OW levensbeschouweiiik
Gebied. ~e.aanhan~ers
van de andere gezindten maken zich de
meeste zorgen om het milieu en willen daar ook actie voor voeren.
De gereformeerden zijn iets minder actiebereid, maar willen wei
vaker (financiële) offers brengen. Afvalscheiding komt onder de
kerkelijke bevolking meer voor dan onder de onkerkelijken. Ander
milieubewust gedrag vertoont geen samenhang met kerkelijke
gezindte en kerkbezoek. De traditionele familiewaarden worden
vooral door de aanhangers van de andere gezindten en de gerefoimeeraen onderschrëven. De hervormden en gerelormeeroen
zin het minst geponeerd voor een niaatschapp~jnritiscfiehou0 ng.
~ a economische
n
waarden. zoais het financieel goed hebben,
wordt door de rooms-katholieken het meeste belang gehecht;
samen met de onkerkelijken hechten zij ook het meest aan het
genieten van het leven.

De kerksheid verschilt per gezindte: de rooms-katholieken zijn het
minst, de gereformeerden het meest kerks. Bij alle groeperingen
neemt de kerksheid af. De spreiding van de verschillende ievensbeschouwingen over Nederland is sinds de tachtigjarige oorlog
nauwelijks veranderd. De zuidoostelijke helft van ~ederländis vril'.
wel homogeen rooms-katholiek, de noordwesteiiike helft is voornamelijk protestants; de onkerkell]kheld R dit deel neemt toe met
de afstand tot de grens met het rooms-katholieke gebied. De aanhangers van de andere gezindten wonen voornamelijk in de steden. Vrouwen zijn kerkelijker en ook kerkser dan mannen. De
onkerkelijkheid is onder jongeren sterker dan onder oudere leeftijdsgroepen; hoger opgeieiden zijn minder kerkelijk dan lager
opgeieiden.
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Noten in de tekst
De intentie om bij verkiezingen voor de Tweede Kamer te gaan
stemmen, is onder de protestanten bovengemiddeld, onder de
aanhanoers van de andere aezindten (waaronder de islam) minder dangemiddeld. d riek was van de
zou ob een
christeliike uartii stemmen: van de hervormden is dat twee viifden
en vande ;ooms-katholieken een derde. De onkerkelijken itemmen vriiwei niet OD een christeliike uartii. De kleine christeliike partijen stéunen vrijwel geheel op de irouiste kerkgangers; &der de
onkerkelijken is de PvdA favoriet. De mate van partijlidmaatschap
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I.

Inleiding

Binnen het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) zijn vanaf
t997 enkele vragen over kerkelijke gezindte en kerkbezoek
opgenomen. De massa van POLS - 42 600 personen in 1999 leent zich voor uitsplitsingen naar talrijke maatschappelijke groepen en biedt bovendien de mogelijkheid om regionaal op een
aedetailleerd niveau te beschriiven. Over de bevindinaen is onder
keer gerapporteerd in de vo;m van kern~ijfer~ublicäties
(CBS,
t 999a;b;c). Daarbij zijn de diverse leefsituatieaspectenonderverdeeld naar leeftijd, opleiding, geslacht. Samenstelling van het huishouden en stedelijkheid. Ook het thema reliciie als een onderdeel
van de maatschappelijke participatie is daarbij aan de orde
gesteld. Het thema religie wordt in deze publicatie verder uitgewerkt door, naast de vermelde uitsplitsingen naar persoonskenmerken, dwarsverbanden te leggen
met andere terreinen van
.de ieetsitudt~e.Dit betreit poiitiek. vriiwtll;gerswern. mi~ie, en
waardcnorientatics Daaraan voorafgaano worot religie in een nis.
torisch perspectief geplaatst. Dit wordt vervolgd met een actueel
overzicht van de relatie met zowel perswnskenmerken als regionale bevindingen.
De volgende drie beweegredenen hebben goleid tot de samenstellino van deze ~ublicatie.Ten eerste worden actuele ciifers oo
het terrein van keikelijke gezindten en kerkbezoek waar het CBS
over beschikt overzichteliik naast elkaar oezet. Dit biedt het voordeel dat de gegevens over religie niet over diverse publicaties,
meestal in het aebruik van achterarondkenmerken. uitoesmeerd
worden. Het tweede voordeel houdt hier nauw verbandmee: de
publicatie dient om de inlichtingenverstrekkingover het onderwerp
kerkelijke gezindten efficiënter uit te kunnen voeren. En ten derde
kan men met de informatie over kerkeliike gezindte en levensbeschouwing bepaalde doelgroepen bedienen: Zo krijgen de kerken
niet alleen een overzicht van welke maatschmoeliike
. oroeoeringen tot hun achterban behoren, maar ook waar ze zichvooral
bevinden. Bovendien krijgt men een uitgebreid overzicht over het
gedrag in en de opvattingen over de vermelde leefsituatieterreinen. Een greep uit de vragen die met deze publicatie beantwoord
kunnen worden is het volgende. Wat is de politieke voorkeur van
gereformeerden? Hoe sterk is de band van rooms-katholiekenmet
een politieke partii? In welke male tonen Nederlands hervormden
belangstelling voor de politiek? Maken kerkelijken zich meer zorgen over het milieu dan onkerkelijken? Zijn gereformeerden vaker
actief als vrijwilliger dan rooms-katholieken? Voor welke organisat i e ~Zijn vrijwilligers vooral actief? Verschillen kerkleden enonkerkelijken in familiale waardenorientaties?
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De rode draad in deze publicatie wordt gevormd door de kenmerken kerkelijke gezindte en kerkgang. De kerkelijke gezindte is
bepaald met de volgende vraag: 'Tot welke gezindte of ievensbeschouweliike groeoerinct rekent u zichzelf?' Daarbii worden de volgende viji
0n;ferscheiden: gereformeercien, Nederlands
hervormden. rooms-katholieken. 'andere aezindten' en onkerkeliiken. Kerkgang is bepaald met de vraag: 'tioe vaak gaat u in hef
algemeen naar de kerk of een andere godsdienstige bijeen-
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komst?' Daarbij is deze kerkgang verdeeld in de volgende frequenties: zelden of nooit; minder dan een keer per maand; een
keer Der maand: Wee tot drie keer Der maand: een keer oer week
of vaker. Langs deze twee indelingen worden de diverse themagebieden beschrevon. Daarbii wordt QeDut uit de seaevens van
18 jaar
het POLS 1999. Dit betreft intotaal 3ä 600 person&;an
en ouder. Daarbii dient echter te worden oWemerkt dat deze
omvang per themagebied varieert. Dit komt'ioor de modulaire
o~bouwvan POLS die uit ruwweg Wee trmoen bestaat. Voor de
uniforme meting van sociaal-economische b" demografische achtergrondkenmerken en van een selecte set van leefsituatie-indicatorén -waaronder kerkelijke gezindte, kerkgang en partijvoorkeur
- wordt in de eerste trap bii de gehele personensteekoroef een
basisvragenlijst afgenomen.~efweede i a p betreft ee'n opsplitsing van het geheel in een aantal deelsteekproeven voor verder
inhoudelijk onderzoek (de zogeheten modules). Een van die
modules betreft de module recht en leefsituatie, die op haar beurt
IS gesplitst m hvw nknideli,ke oeelmodu.ea. te weten de deelmooiilr REP (recht en participatie1en de oeelmod~leREM Irecnt en
milieu). De onderdelen vriiwilligerswerk en partijlidmaatschap
maken deel uit van de module REP, terwijl de partijbinding, het
milieu en de waardenoriëntaties tot de module REM behoren.

.

Voor meer details over doelstellino.
-. ontwero.. aansiuitino
- oo. eerdere onderzoeken, steekproeitrekking en weging van POLS wordt
verwezen naar een beschriivina in de kernciifers (CBS.
1999a;b;c). Daarin staan ook voor i e diverse inhoudelijke onderdelen en oer tab ei ie nar oe^ steeds de biibehorende (onaewoaenl
, aantallen'respondenten weergegeven boor de indelingen naar
geslacht. leeftijd, opleiding. huishoudensamenstelling en stedelijkheid. In grole lijnen komen deze aantallen overeen met de bcvindingen op basis van POLS 1999. De lezer kan op deze wijze een
ruwe inschatting krijgen of er tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen
- - . sprake is van staüstisch sianificante verschillen in
percentages.

- .

Voor de volgende twee hoofdstukken, waarin religie in een historisch en reoionaalperspectief wordt geplaatst, worden ook andere
gegevens dan uit het POLS gebruil«. Tot t971 zijn de gegevens
ontleend aan de volkstellingen. De volkstellingen laten detailtering
tot op gemeenteniveau toe. Voor latere jaren zijn gegevens ontleend aan de Leefsituatieonderzoeken van het Centraal Bureau
voor de Statistiek, steekproeven van de bevolking van 18 jaar of
ouder, zonder de instellingsbevolking. Provinciegegevens zijn tevens ontleend aan de ~anvullende~oorzieninäenoebruikonderzoekenvan het Sociaal en Cultureel ~ianbureau;ev&eens steekg roef onderzoek. in al deze onderzoeken wordt de bevolkino
bevraagd tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijk^
groepering zij zich rekent. Het gaat dus niet om het formele lidmaatschap van een organisatie. Deze zogenoemde eentrapsvraagstelling is vanaf 1829 gebruikt.

2.

Religie in historisch perspectief

2.1 Onkerkelijkheid
De onkerkelijkheid nam in de afgelopen 170 jaar gestaag toe. In
1830 was ons land een vrijwel volledig christelijk land. Bijna zes
van de tien Nederlanders waren protestant, vier van de tien
behoorden tot de rooms-katholieke kerk. Bij de eerste volkstelling,
op 16 november 1829, werden op een bevolking van ruim 2.6 m i l
joen personen ruim 1.5 miljoen protestanten, ruim t miljoen
rooms-katholieken en ruim 45 duizend israëlieten geteld; van
2 500 personen werd opgetekend dat zij niet tot een kerkgenootschap behoorden of dat hun gezindte onbekend was. Vanaf 1849
zijn in de volkstellingen alle gezindten opgetekend. De
rooms-katholieke kerk had in 1849 een aanhang van 38% van de
bevolking. De meeste protestanten (55% van de bevolking) kerkten in de Nederlandse Hervormde Kerk. De Afscheiding van 1834
had nog weinig aanhangers, zo'n één procent van de bevolking.
De overige kerkgenootschappen telden bij elkaar zes procent van
de bevolking. De onkerkelijkheid was ook in dat jaar minder dan
één procent van de bevolking.
Sinds de eerste voiksteiiing is de aanhang van verschillende kerken sterk veranderd. Sommige kerken hebben aanhangers verloren, andere kerken groeiden sterk of hebben een stabiele aanhang. De aanhang van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is
zeer stabiel: door de jaren heen noemde 35 tot 40% van de bevolklng zichzelf katholiek. Vanaf 1970 begint de aanhang langzaam
te dalen tot 31% van de bevolking in 1999. Ook de gereformeerden vormen een stabiele bevolkingsgroep. De gereformeerde
gezindten zijn in de negentiende eeuw onislaan door afsplitsingen
van de Nederlandse Hervormde Kerk, die weer gevolgd werden
door diverse onderlinge splitsingen. In het begin groeide de gereformeerde beweging sterk: van iets minder dan één procent in
f 849 tot acht procent in 1889. Vooral de tweede afscheiding van
de Hervormde Kerk, de zogenaamde Doleantie (1886h heeft voor
de grootste groei van de gereformeerdengezorgd. Vanaf 1889 ligt
Op negen
het aandeel
van de gereformeerden "j
procent. Een eeuw later lijkt de aanhang van de gereformeerde
kerkgenootschappen iets terug te lopen: het aandeel lag in t 999
op zeven procent. Vooral in de Nederlandse Hervormde Kerk
loopt de aanhang sterk terug. Tot 1879 ligt het percentage
hervormden stabiel op 55%. In de volkstelling van 1889 wordt de
Doleantie zichtbaar: de aanhang van de Hervormde Kerk is dan
gedaald tot 49%. Groei is er bij de voor ons land nieuwe gezindten: baptisten en apostolische en evangelische groeperingen,
islamieten en hindoes, die vooral de iaatsle jaren in aantal en aandeel groeien.
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E i i i Z a n e n t Onderzoek leefsituaiie,bevolking vanaf 18 jaar en ouder: vanaf

Aan hel emde van de negentknde eeuw heeh een aanzienlijke
groep de hervormde kerk verlaten en zich verenigd in wat nu
gereformeerden heten. Daarnaast is er ook een aanzienlijke groep
die de hervormde kerk heeh verlaten zonder zich in een levensbeschouwelijke organisatie te verenigen. Strikt genomen kan van
deze groep niet gezegd worden dat zij 'van hun geloof gevallen'
zijn. Er is immers niet geregistreerd of mensen wel of niet gelo-

Figuur 2.3 Nederlands hervormden en onkeikelijken, 184%1999
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ven, maar of zij 'zich rekenen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering'. Evenmin hebben we de veranderingen hierin in de levensloop van de ondervraagden gevolgd.
Over het algemeen daan het aandeel hervormden en gelijktijdig
stijgt het aandeel van degenen die zich niet tot een kerkelijke
gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekenen. Vanaf
t889 zet deze daling van het aandeel hervormden ononderbroken
door. Was het aandeel hervormden in 1889 nog 49% in 1999 is
het 14%.

De mensen die zich niet tot een kerkgenootschap rekenen, de
onkerkelijken, worden voor het eerst duidelijk zichtbaar in de
voikstelling van 1889. Zij maakten toen twee procent uit van de
bevolking. Vanaf die tijd stijgt hun aandeel in de Nederlandse
bevolking gestaag. In 1993 noemt zo'n veenig procent van de
Nederlanders zich onkerkeliik. Vanaf dat iaar stiiat het aandeel
onkerkelijken langzamer, tot.41% in l999 .i' Het i i n t a l onkerkelijken is tot de iaren zestig vooral aearoeid door een daling van het
aantal hervimden. In- de verknelling van de ontkerkelijking
daarna is veeleer een afkalving van de invloed van de katholieke
kerk zichtbaar.

schappen, heeft vóór 1940 een aandeel van &n tot twee procent
gehad. Islamieten worden voor het eerst in de volkstelling van
1879 waargenomen. Tot 1960 is hun aandeel echter zeer klein,
daarna stijgi hun aantal. Ze vormen nu vier en een half procent
van de bevolking. Na de laatste volkstelling, in 1971, wordt de kerkelijkheid onderzocht met steekproefonderzoek. De deelname aan
dit onderzoek is niet verplicht en er rijn personen die niet aan het
onderzoek deelnemen. De indruk bestaat dat deze non-respons
ongelijk verdeeld is: vooral bepaalde groepen, waaronder personen van buitenlandse afkomst. zouden ondervertegenwoordigd
zijn. Om die reden schat het CBS het aantal islamieten en hindoes
ook op een andere wijze: vanuit de gemeentelijke permnsregisters wordt geteld hoeveel personen d w r nationaliteit. geboorte of
afkomst van de ouders een band met een ander land hebben. De
godsdienstverhoudingen in deze landen worden dan op elk van
deze groeDen toeaepast. met correcties voor de landen waarvan
de ga~sdi~nstverho"dingen
niet van toepassing zijn op de hier uit
die landen woonachtige bevolking. De uitkomsten van deze schattingsmethode staan instaat 2.2.

2.3 Kerksheid sterk gedaald
2.2 Andere kerkelijke gezindten

Naast de reeds genoemde gereformeerde en hervormde getindten zijn er nog andere protestantse gezindten. Dit zijn onder meer
de in de zestiende eeuw ontstane doopsgezinden (vooral in Friesland), de remonstranten (vooral in Midden-Holland) en de lutheranen. Hun aandeel is altijd gering geweest en de laatste decennia
gedaald: voor geen van deze groepen is de aanhang thans groter
dan 0,2% van de bevolking. De stabiliteit van de categorie 'andere
gezindten' wordt veroorzaakt door de gelijktijdige opkomst van de
evangelische stromingen en de groei van het aantal islamieten;
De niet-christelijke wereldgodsdiensten hebben tot de huidige tijd
in Nederland weinig aanhang gehad. Alleen het jodendom, kerkelijk in Nederland georganiseerd in de Israëlitische kerkgenoot-

Uit de ieeisituatieonderzoeken ziin ook aeaevens
bekend over de
"
kerksheid, in deze paragraaf omschreven als het minstens een
maal per maand bezoeken van een kerkdienst. Bij alle onderscheiden groeperingen is de kerksheid vanaf de jaren 70 afgenomen. Het sterkst is di het geval bij de rooms-katholieken: de
kerksheid is gehalveerd van 58% in 1977 tot 30% in 1999. Bij de
Nederlands hervormden is de daling in de kerksheid geringer:
circa 40% naar 36% van de hervormde bevolkingsgroep. De gereformeerden waren en zijn de trouwste kerkgangers: in t977 ging
circa 85% minstens een maal per maand ter kerke, nu is dat 68
procent. Bij de anderc gezindten Is de kerksheid ongeveer even
sterk afgenomen als bij de gereformeerden: van ongeveer zestig
procent naar rond de vijfug procent.

Staat 2.3
Korksheid(een keer pim a n d 01vaker naar de kerk) naar kerkelijke
mezindls
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2.4 Toetreding en kerkverlating

Bron: CBS.
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De aanhang van de gezindten zoals die uit de statistiek blijkt is de
resultante van toe- en uittreding. De toetreding is voor een belang-

Fiauur 2.2 Kerkeliike aezindte en kerksheid. 1999

rïjk deel natuurlijke aanwas, dus door gebmrle, maar er vindt ook
overkomst plaats vanuit andere gezindten. Zowel het gerealiseerde als het venvachte kindertal van vrouwen verschilt naar
haar aezindte en kerksheid. Van de oeneraties
vrouwen die eind
"
jaren veertig en in de jaren vijftig geboren zijn hebben de gereforriieerden het orootste
kindenal. De stabiliteit In de aanhano
"
v van
de gereformeerde gezindten is gedeenelijk hieruit te verklaren.
~
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Oernlddeld uerwaciü kindertalnaar kerkelijke sezindte van vrauwan
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GerealirePrd kindertal nasr kerkelijke gezindte van vrouwen geboren in de
periode 1945-1958
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1.77
2.07
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Kerkbezoek
Minder danI keer per
iridaid of nwit

1 tot 3 keer per maand
1 keer per week of vaker

2.41

Bron: CBS, Onderzoek Gezinsvormiw 1998.
GeteformeerdBherken
(GKN)

Overoe gereformeerde
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Nedeilandshmvormd
Gereformeerde bond
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Andere gezindte
Geen

13

11

30

33

13

2.28
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7

15

33
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21

16
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14
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9
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5
14
3

3.03
2.05
2.39
1.87
2,18
1.70

13
20
13
19

17

13
17

n

Bron: CBS, Onderzoek Gezinsvotming 1998.

Het verwachte kindenal is sinds 1945 bij alle groeperingen teruggelopen; het grootst is de teruggang bij de jongste generatie gereformeerde vrouwen. Wel verwachten zij. evenals de vorige generaties. de meeste kinderen.
Voor personen geboren tussen 1945 en 1979 is in 1998 het verband tussen hun levensbeschouwelijke groepering en die van hun
vader onoerzocnt. Daarbinnen zijn Wee groepen onderscheiden:
de v o x 1965 geborenen en oe in t965 en latere laren geborenen.
~ het
i i onderzoek blijkt dat de mate waarin men trouw blijft aan de
gezindte van hot ouderlijk huis verschilt per gezindte.
Zij is het sterkst bij de islamieten: 80% van de tussen 1945 en
1964 oeboren kinderen van een islamitische vader rekent zich in
1998 kt de islamieten. 16% is onkerkelijk geworden. Twee van de
drie kinderen uit die generatie van katholieken huize noemt zich in
1998 rooms-katholiëk. Van de Nederlands hervormden en de
gereformeerden ligt dit ongeveer op de helft van het aantal kinderen. Van de kinderen van een onkerkelijke vader is 88% onkerkelijk. De overloop tussen de gezindten is van geringe betekenis,
behalve waar het gaat om verwante stromingen, zoals de gereformeerde bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en de
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Nederlandse Hervormde Kerk: tussen de verschillende oereformeerde stromingen onoerltng ts eveneens overloop te zien
Bil
, de ionaere aenerahes. d ~ ena 1964 ziin aeboren. is in 1998 de
overeenkomst russen de gezindte van vaderen kind groter dan bij
de oudere generaties. Van de kinderen van islamitische vaders is
92% in 1998 islamiet. Hervormd gebleven is 55%. Tot de gereformeerde bond rekent zich 59% van kinderen van vaders die daartoe behoren. Bij de Gereformeerde Kerken in Nederland is 57%
aebleven: 64% is trouw aebleven aan de overige gereformeerde
gezindten. Van de andere gezindten is 61% bij de gezindte van
vader gebleven. Van de de rooms-katholieke kinderen is 69%
katholiek gebleven. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de
invloed van het ouderlijk gezin groter zal zijn voor de jongste
generaties dan voor de oudere generaties.
Bij de trouw aan de gezindte van het ouderlijk huis speelt de
kerksheid een belanoriike
- . rol. Twee van de drie kinderen met een
wekel'jks kerkende gereformeerde vader is in t998 zelf gerefor.
meerd: 22% van de kinaeren is nu onkerkeliik. Van oe kinderen
van weinig kerkse gereformeerde vaders is &tig procent onkerkelijk. De kerksheid is bij vrijwel alle kinderen lager dan die van
hun vader toen rij jong waren, maar bij de kinderen van de meest
kerkse vaders is de kerksheid het minst gedaald: de helil van de
gereformeerd gebleven kinderen van wekelijks kerkbezoekende
vaders kerkt zelf wekeliiks. Omgekeerd zijn weinig kinderen kerkser dan hun vader.

. -

Bij de Nederlands hervormden is het beeld vergelijkbaar met dat
van de gereformeerden: de ontkerkelijking is minder naarmate de
kerksheid in het ouderlijk huis groter was. De ontkerkelljklng Is bij
de hervormden groter dan bij de gereformeerden en ook het kerk-
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Staat 2.6
Kerkelijke gezindte van vaders en kinderen
-~~

Kerkelijke gezindte kinderen anno 1998
oueng
Ncdcrlards
ke!ke<en(GKN) gereformeerd hervormd

gereformeerde

Kerkelijke gezindte vader
tijdene jeugd kinderen
Tofaal

gereformeerde roomsbond
katholiek

islam

andere

gezindte

gen

%kinderengeboren in de periode 19451964
4

t

11

31

2

2

5

44

Gereformeerde kerken (GKN)
Oveng gereformeerd
Nederlamis hervormd
Gereformeerdebond
Rooms katholiek
Islam
AMere gezmdte
Oeen

%kinderengeborenin dsperiada 1965-1979

Gereformeerde kerken (GKN)

Overig gereformeerd
Nederiands hervormd
Gerelomeerde bond
Rooms-katholiek
14im
Andere gezindte
Geen

Bron: CBS, OMerroek Gezinsvormmg 1998

bezoek van de hervormd gebleven kinderen is meer teruggelopen
dan dat van de gereformeerd gebleven kinderen: een op de drie
hervormde kinderen van wekelijks kerkende hervormde vaders
gaat zelf wekelijks ter kerke. Van de een tot drie maal per maand
kerkende vaders heeft ongeveer de helft van de hervormd gebleven kinderen hetzelfde kerkbezoekpatroon als hun vaders. Ook bij
de hervormden zijn er weinig kinderen kerkser dan hun vaders.
Meer dan zeventig procent van de kinderen van wekelijks kerkende rooms-katholieke vaders noemt zich in 1998 rooms-katholiek. Van de vaders die zelden of nooit naar de kerk gingen is in
1998 iets meer dan de helft rooms-katholiek. Ook van de
rooms-katholiek gebleven kinderen is de kerksheid lager dan die
van de vaders, en net als bij de gereformeerden en hervormden is
bij de kinderen van vaak kerkbezoekende vaders de daling het
minst: wekelijks kerkbezoek komt vrijwel uitsluitend voor bij kinderen van wekelijks kerkende vaders. De proportie kinderen die zelden of nooit naar de kerk gaan is het hoogst bij de vaders die ook
weinig kerks waren.
De resultaten samenvattend zien we dat de islamieten en
rooms-katholieken het meest hun gezindte trouw zijn gebleven.
De katholieken zijn wel grotendeels trouw gebleven, maar gaan
het minst naar de kerk. De hervormden zijn het afvalligst, maar
van degenen die hervormd zijn gebleven gaat de helil regelmatig

Kerkewhe gezindte en kerkbezm aan het einde van de 2Oe ssuw

ter kerke. Bij de gerelormeerd gebleven kinderen is de kerksheid
het hoogst: drie van de vier gaan trouw naar de kerk.
De overgang naar andere, meestal verwante, gezindten, is het
sterkst bij de gereformeerde stromingen, inclusief de gereformeerde bond. Binnen de groep gereformeerde vaders gaan de
kinderen van de meest kerkse vaders het minst over naar andere
gezindten.

Noten i n de tekst
"

De vraagstelling beinvloedt de uitkomsten sterk. In andere
onderzoeken wordt daarom gebruik gemaakt van de zogenoemde weetrapswaagstelling. Eerst wordt dan gevraagd of
men rohzeit lot een nerhgenoólschap iakartt wordt oie vraag
oevestigend beantwoord. dan worat vervolgens gevraaqa naar
de kerkeliike gezindte. De resultaten uit deze laatste onderzoeken geven aanmerkelijk lagere aandelen kerkelijken. In 1999
was dit aandeel 37%: 18% rooms-katholieken, 8% Nederlands
hervormden, 7% gereformeerden en 4% 'andere' kerkgenootschappen (SCP, 2000, p. 13).

Staat 2.78
Kerkelijke gezindte en kerkbezoek van kinderen geboren In I S 1 9 7 9 met geietomeeide vaders
Kerkelijke gezindte kinderen anno 1998
geieformesrd
tafaal

KemDazOek vader
iijdens jeupd kinderen

%

Totaal

57

Zelden of nwit

23
48
€4

I lol 3 k m per maand
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waarvan kerkbezoek
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nooit
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per maand
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14
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andere
genndte

geen

15

27

andere
gezindis

geen

andere
gezindte

geen

3

29

Bron: CBS, Ondenaek Gezinsvorming 1998

Staat 2.7b
Kefkelijke gezindte en kerkbezoek van kinderen geboren in 1945L1979 met Nederlands heivomide vaders
Kerkelijke gezinde kinderen anno 1%8
Nederlands hervormd
totaal

waarvan kermzoek

zeiden of
noort
Kerkbetaek vader
tijdens jeugd kinderen

Zeiden of n w i l
1 tol 3 k a r per maand
1 keer per week of vaker

itot 3 keer
per maand

1 keer per week

d vaker

%

38

56
64

Bron: CBS, Onderzoek Gezinsvorming 1998.

Staat 2 . 7 ~
Kerkelijke gezindte en kerkbezoek van Wndsien geboren i n 194S1979met m m ~ l r a t h l l e k e
vaders

Kemelilke gezindte kinderen anno 1998
roomrkatholiek
totaal

KenDaroek vader
tljóens jeugd kinderen

%

Totaal

68

Zelden of nooit
1 tol 3 keer per maand
I keer pei week ot vaker

54
73
72

waarvan kerkbezoek
relden of
m ~ t

oer maand

1 keel per week
01 MKBI

39

27

2

l tot 3 keel

Bron: CBS, Onderzoek ûerimvorming 1996.
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3.

Religie: waar en wie?

3.1 Waar?

3.1.1

Rond de Bestandslijn

De frontlijn van het Twaalfjarig Bestand (1609.1621) is nog steeds
terug te vinden in de spreiding van de kerkelijke gezindten over
het land. De frontlijn liep van Zeeuws-Vlaanderen door West-Brabant., lanas
en Twente. Ten zuiden van deze liin
- - de
~ Achterhoek
wonen meer katholieken, ten noorden ervan wonen vooral protistanten. De onkerkeliikheid neemt vanaf de bestandsliin naar het
noordwesten toe. ~ A r d - ~ o l i a nFriesland
d,
en ~roningen
rijn van
oudsher de minst kerkelijke provincies.
~

~

~

~

In staat 3.1 zijn gegevens over kerkelijke gezindte en kerkbezoek
uitgesplitst naar provincie en wropgebied. Bij de indeling naar
wropgebieden is Nederland onderverdeeld in veertig gebieden,
waarbij rekening is gehouden met de provinciegrenzen. In deze
staat is de bestandslijn nog steeds duidelijk aan de grote aandelen gerefomeerden en Nederlands hervormden in de gebieden
langs de liin te zien.
In het aan Belaië grenzende Zeeuws-Vlaanderen bestaat de helft
van de bevolking i i t katholieken. Op de overwe Zeeuwse eilanden
wonen de aereformeerden en Nederlands hervormden. Via Zuidoost-zuid-Holland, Zuidwest-Gelderland en de Veluwe loopt de lijn
met gezamenlijke aandelen Nederlands hervormden en gerefor-

Staat 3.1
Kerkelijke gezindte en Kerkbezoek naai pmvincle en coropgebied, 1DW
Kerkelijke gezindte

geretor~iieeid

Totaal

7

Kerkbezoek

Neberhnds rooms
hervod
katwiek

14

31

andere

geen

gezindte

8

41

zelden of

minder

i keer

noeH

dan l kccr
oer maand

per
maand

67

10

5

2 101 3
keer per

lkeer
per week

maand

af vaker

5

13

Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
OvelliESBI
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

corop
Oost-Groningen
Delfzij en omgeving
Overig Groningen
Noord-Friesland
Zuidwest-FrieCland
Zuidoost-Fnesiand
Nmrd-Drenthe
Zuido-i-Drenthe
Zuidwest-Drenthe
Nooid~Overijssel
Zuidwest-Overiiisel
Twente
Flevoland
. -.-...
Acnlernwk
Aggl. Arnhem en Nijmegen
Zuidwest-Gelderland
UtrecM
Kop van Noord-Holland
Alkmaar en omgeving
IJmond
A~lomeratieHaarlem
Zaanstreek

Overig Zeeland
West Noord-Brabant
Midden Noord-Brabant
Noordoo~tNWrd-BraQaM
Zuidoost Noord-Brabant
Noord-Limburg
Midden.Limburg
Zuid-Limburg

Bron: CBS, PermanentOnderzoek LedSiNatie 1999.
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Figuur 3.1 Percentage leerlingenIn het Drolestant4ehrls~iiikBasis-

Friesland sterke aanhang verworven: tussen 1879 en 1889 steeg
het aandeel gereformeerden van zeven naar achttien procent.
Ook nu typeen een op de vijf inwoners van Friesland zich ais
gereformeerd. Voor Zeeland geldt hetzelfde patroon als voor
Friesland. Na 1889 is de groei geleidelij gegaan, met een hoogtepunt in de jaren na de tweede wereldoorlog.

3.1.3

Nederlands hervormden

Ten tijde van de eerste volkstelling was de Nederlandse Hervormde Kerk het sterkst vertegenwoordigd in de drie noordelijke
provincies. met een aanhang van meer dan tachtlg procent. in
1999 zijn Drenthe en Gelderland de meest hervormde provincies
met een aandeel van 22%. De daling van de hewormde aanhang
is dus het minst opgetreden in de gebieden bij de bestandslijn en
het meest in verder daarvan verwijderde gebieden: in NoordHolland en Groningen is de daling het grootst. In Noord-Holland
daalt het percentage hervormden van 56 naar 6; in Groningen van
81 naar 13. In Llmburg is de aanhang de laatste twintig jaar
stabiel. Op wropniveau is de hervormde aanhang nu het sterkst
in Oost-Groningen, Zuidwest-Drenthe en het aansluitende NoordOverijssel. de Veluwe, de Achterhoek en overig Zeeland (zie staat

3.3).

meerden van 35 tot ru n1 50% nanr Nnord Overijssel hol aandecl
wckelilkse kerkgangers lig1 in deze qebieden boven de twintiq procent, ruim boven het gemwelde van dertien procent. De scheidslijn protestanis-katholiekis eveneens te herkennen in de schoolkeuze: het deel van de basisschoolleerlingen dat naar een
protestants-christelijkebasisschool gaat Is in het protestantse deel
van het "grensgebied groter dan in het noordwesten van het land.

3.1.2

Gereformeerden

De gereformeerden wonen in verhouding meer in de naordelijke
provincies van ons land en in Zeeland. De aereformeerde aischeidingen van de Nederlandse Hervormde ~ é r zijn
k vanaf hun ontstaan het sterkst in deze gebieden. Uit staat 3.2 blijM dat in Groningen en Drenthe de afscheiding van 1834 het sterkst was. met
al in 1849 zes procent van de bevolking en in 1879 dertien en elf
procent. De tweede afscheiding van 1886 heeh met name in

3.1.4

Rooms-katholieken

Het zuidoosten van Nederland is lange tijd vrijwel homogeen
katholiek geweest. In de westelijke helft van Nederland zijn er na
de hervorming belangrijke concentraties katholieken gebleven: in
Delft en het ~ e s t l a n i ~ e i d eenn mgeving en de bollenstreeek,
in Noord-Holland en in Zuidwest-Friesland en Zuidoost-Drenthe
(zie staat 3.1). Drenthe is de enige provincie waar een belangrijke
stijging van het aandeel katholieken is opgetreden: was dit tot
1930 stabiel op zes procent. daarna is het gestegen tot acht
procent in 1999 (zie staat 3.4). Historisch is de lange stabiliteit van
het katholicisme oovallend. Deze stabiliteit aeldl noa steeds
-~
~- voor
~-~
de minst katholieke provincies, Groningen en Friesland. De eerste
verminderina in de aandelen tekent zich na 1960 al in Liiburo en
Dit kan door migratie veroorzaakt zijn, want in de
landelijke gegevens is dit niet terug te vinden: daar begint de
daling in 1971. De daling in de afgelopen dertig jaar is het sterkst
in Noord-Holland en Utrecht: in beide provincies is de katholieke
aanhang met een derde teruggelopen.

.

~~

~-

oord-~rabänt.

Staat 3.2
Geietomeeiden naai i>rovincie
-
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Friesiam
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Overijsel

Flevoland

Gelderland Utrecht

Noord
Holland

-

~

ZuidHolland

Zeeland

Noord

~

Limburg

Brabant

%
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slaat 3.3

Nedeilands helvormdennaar provincie, 1849-1999
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CBS Ps8iiihw.,M Onwr20w -&SNaIle ~ B v o I Lvan.lI
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Brabant

%

Bron: CBSen SCP.
CES. 10 Lslellirgen. ~ C ~ E MvoIh
IP
"g. vanal I849 lul 1911
SCF.Aanr~tle~
V00niBniqP~ebi~ikC)c)Jbb~oek
be*odngvan b aal enoJOPr CBS-Uriveihng.
cnc. re#,,,,,enl
onosrzw6 -eeis~iua
e. ocvoiking b.aiis1 6 Iaar en oracr. rans1 I997

3.7.5

Andere gezindten

Noord- en Zuid-Holland zijn vanouds de provincies met de grootste
aantallen aanhangers van de andere gezindten. Zij bevinden zich
vooral in de stedeliike aeheden: de Zaanstreek. Groot-Amsterdam.
Rijnmond. Den ~ i a ign Zuid-Oost zuid-~olland.Dit geldt zowel
voor de al lang in Nederland bestaande levensbeschouwelijke
groeperingen, zoals de remonstranten, lutheranen, doopsgezinden en ioden. als voor de voor Nederland meer recente. zoals de
islam e i het tindoemme.

onkerkelijkheid in Friesland minder is toegenomen dan in de
andere provincies: in 1930 stond Friesland nog op de tweede
plaats in de rangorde van provincies met het hoogste aandeel
onkerkelijken. in 1999 staat Friesland op de zesde plaats. In
Limburg en Noord-Brabant is de onkerkelijkheid vanaf de jaren
twintig in de volkstellingen zichtbaar; de veriterking daarvan vanaf
1970 valt samen met de daling van het kaîholieke aandeel in de
bevolking.

3.1.7
3.1.6

Onkerkelijken

De onkerkelijkheid is begonnen in Friesland en Groningen: bij de
volkstelling van 1879 behoorde één procent van de bevolking in
die provincies niet tot een kerkgenootschap. In Noord-Holland is
de onkerkelijkheid tien jaar later begonnen. Opvallend is dat de

KeiKeIqke gerindre en kerkbezoek aan her eiode van de 70e e e w

1953-1935

Stad en plaiieland

in de stedelijke gebieden is de onkerkelijkheid het hoagst. Tevens
zijn de andere gezindten. waaronder de kleinere christelijke kerk& en de niet-westerse gezindten, daar het sterkst. De gereformeerden en Nederlandse hervormden zijn juist sterker vertegenwoordigd naarmate hei gebied minder verstedelijkt is. D#geldt in
mindere mate voor de rooms-katholieken. Bij de verdeling naar
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Staat 3.5
Andere gezindte naar provimie, 184sL1999
tironingen Friesland Drenthe
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Staat 3.6
Onkerkellluennaar provincie, 11149-1999
-

Groningen Friesland Drenthe
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Flevoland GeWadad Utrecht
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Hoiiand

Zuid-
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%
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gemeentegrootte bestaat hetzelfde patroon: hoe groter de
gemeente, des te meer onkerkelijkheid en aanhang van de andere
gezindten en dienovereenkomstig minder roomskamolieken,
Nederlands hervormden en gereformeerden. Een bijzonderheid
hiertj~jis een zekere concentratie van gereformeerden in gemeenten met tussen de tien- en twintigduizend inwoners.

3.2 Wie?

3.2.1

Geslacht, leenijd en opleiding

Naast regionale verschillen in kerkelijke gezindte en kerksheid
onderscheiden zich ook diverse maatschappelijke groepen. Over
het abemeen geeft een groter deel van de vrouwen dan van de
mannen te kennen zichzelf tot een kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering te rekenen. Van de mannen is 43% on-
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kerkelijk, tegenover 38% van de vrouwen. De verschillen tussen
mannen en vrouwen treffen we vooral aan bij rooms-katholieken
en Nederlands hervormden. De discrepantie in onkerkelijkheid
tussen mannen en vrouwen weerspiegelt zich in het kerkbezoek:
69% van de mannen kerkt zelden of nooit, tegenover 65% bij de
vrouwen.
Leeftijd en religie zijn duidelijk met elkaar verbonden. Van de
t8-34-jarigen behoort de helft niet tot een kerkgenootschap. Dil
aandeel daalt met het vorderen van de leeftijd geleidelijk tot een
kwart bij de 75-plussers. Daartegenover zou men verwachten dat
met het klimmen van de jaren de kerkelijkheid bij alle gezindten
toeneemt. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Bij de gereformeerden valt op dat acht procent van de jongste IeeftijdsQroep
(18-24 jaar) gereformeerd is. Dit is een hoger percentage in vergelijking met de 25-44-jarigen, waarvan zes procent zich tot de
gereformeerden rekent. Vervolgens stijgt het aandeel gereformeerden geleidelijk tot negen procent bij de 76plussers. Bij de
rooms-katholieken is wel een graduele groei te zien, van 25% tot
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staat 3.7
Kerkelijke gezindte en kerkbezoek naai gemeentegrootteen stedelijkheid, 1999
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37%. Opmerkelijk is echter dat het aandeel rooms-katholieken bij
de 75-plussers afvlakt tot 33%. Het aandeel personen die zich tot
een 'andere gezindte' rekenen neemt zelk met het vorderen van
de le6ftijd af. Als tegenhanger van de onkerkelijken komen de
Nederlands hervormden het meest in aanmerking. De afname van
49 naar 26% bij de onkerkelijken wordt voor een belangrijk deel
gecompenseerd door de groei van 9 naar 26% bij de Nederlands
hervormden. Bij het kerkbezoek vallen vooral de twee uitersten
op: zelden of nooit kerken en minimaal een keer per week een
kerkt vrijwel
keikdienst bijwonen. Driekwart van de 113-34-jarigen
niet, bij de 55-plussers is dat ruim de helft. Iets minder dan een
van de tien 18-54-jarigenis een zeer trouwe kerkganger. Van de
ouderen gaat een groter deel minimaal wekelijks naar de kerk.
Van de aroeo van 55 tot 65 iaar behoor! zeventien procent hiertoe, en vän de 65-plussers ieti meer dan een kwart.
He! genoten onderwijs blijkt eveneens een goede graadmeter van

Ker*elpe gezindte en ker*bsr*bsrsk aan hst eioue van M 2 0 eeuw
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de Mrokkenheid bij de religie. Over het algemeen geldt dat deze
betrokkenheid afneemt naarmate de opleiding hoger is. Bij de
indeling naar kerkelijke gezindten valt daarbij het volgende
patroon op. Bij de Nederlands hervormden, rooms-katholieken en
onkerkelijken zijn er twee scheidslijnen in het opleidingsniveau,
hetgeen resulteerl in de volgende driedeling: (1) basisonderwijs
en voorbereidend beroepsonderwijs; (2) mavo, havo, mbo. vwo;
(3) hbo. universiteit. Gelet op dit onderscheid - van laag, midden
en hoog - is eenderde van de laagst opgeieiden onkerkelijk. Het
percantage onkerkelijken groeit vervolgens, via 42% van rniddelbaar, naar de helft van de hoogst opgeieiden. Het omgekeerde
geldt voor de rooms-katholieken en Nederlands hervormden; een
daling van respectievelijk van 35, via 30, naar 25% en van 17. via
12, naar 11%. Bij zowel de gereformeerden als de 'andere gezindten' zijn geen duidelyke lijnen naar het genoten onderwijs te herkennen.

De verschillen tussen de onderwijsgroepen in het percentage onkerkelijken komt minder geprononceerd tot uitdrukking bij de kerkgang. Ongeveer tweederde, met een variatie van 65 tot 69%,
kerkt vrijwel nooit. Een grotere diversiteit treffen we aan bij het
soms (minder dan maandelijks) en vooral bij het zeer frequent bijwonen (minstens wekelijks) van een kerkdienst. Van de laagst
opgeleiden kerkt acht procent soms en achttien procent zeer frequent. Bij de hoogst opgeleiden liggen deze percentages bij respectievelijk twaalf en negen procent.

3.2.2

Samenstellinghuishouden en sociale groep

Geeíi de samenstelling van een huishouden een indicatie voor de
kerkelijke aezindte of de kerksheid van een persoon? In staat 3.9
zijn de bevindingen voor vijl soolten huishoudens naast elkaar
gezet. Er is een aantal verschillen aan te wijzen. Van de eenoudergezinnen is bijna de helfl onkerkelijk. Vier van de tien echtpa.
ren behoren niet tot een kerkelijke gezindte. Daarbij maakt het
geen verschil of er kinderen aanwezig zijn. Ook is opvallend dat
slechts vier procent van de personen die tot een eenoudergezin
behoren gereformeerd zijn. Ter vergelijking. bij de echtparen is dit
zeven tot acht procent. Van de alleenstaanden en personen die
tot een eenoudergezin behoren is een geringer deel rooms-katlioliek dan van de echtparen. Ook hierbij doet het aantal kinderen in
het huishouden er niet toe. Dit geldt ook voor het bijwonen van
een kerkdienst: er is geen verschil tussen echtparen met en
zonder kinderen. Wel is het zo dat echtparen frequenter kerkdiensten bijwonen dan met name de eenoudergezinnen.
Naast de bevindingen per huishoudentype zijn de gegevens ook
voor elf verschillende 'sociale groepen' gepresenteerd. Daarbij is

een onderscheid gemaakt tussen vijf beroepsaroepen: werklozen,
onderwijsvolgenden. arbeidsongeschikten, gepensioneerden en
personen die het huishouden verzorgen. Kijken we eerst naar de
beroepen dan valt op dat vooral onder de hogere beroepen zich
relatief veel onkerkelijken bevinden. Ongeveer de helfl van de
hogere leidinggevenden en hwfdarbeidëcs behoort niet tot een
kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Dit is veel
meer dan de handarbeiders. van wie vier van de tien onkerkelijk
zijn. De laagste onkerkelijkheid. 37%. hebben de kleine zelfstandigen en zelfstandige agrariërs. Opvallend is dat zich onder deze
zelfstandigen relatief veel Nederlands hervormden bevinden.
Kijken we naar het niet-werkende deel van de bevolking. dan zijn
de onderlinge verschillen groter. Vooral de gepensioneerden en
de personen met huishoudelijk taken springen eruit. De onkerkelijkheid lig1bij deze groepen rond de 30% terwijl van de werklozen
en onderwijsvolgenden een groter deel. circa 46% zich niet tot
een kerkelijke gezindte rekent. De arbeidsongeschikten nemen
met 39% onkerkelijken een tussenpositie in. Verder valt op dat
zich onder de gepensioneerden relatief veel Nederlands hervormden en weinig personen met een andere gezindte bevinden. Voor
de werklozen geldt het tegenovergestelde: acht procent is Nederlands hervormd en zestien procent heeft een andere gezindte.
Van de Onderscheiden elf sociale groepen kerken de gepensim
neerden het meest. Dit komt op twee manieren tot uitdrukking.
Enerzijds hebben gepensioneerden het kleinste deel, 55% dat
zelden of nooit een kerkdienst bijwoont. Anderzijds geldt vooral
dat een kwart van de aepensioneerden een zeer trouwe kerkganger is die minimaal Wekelijks de kerk bezoekt. Opvallend is
dat, met uitzondering van de kleine zelfstandigen en zelfstandige
agrariërs. de werkenden minder vaak kerken dan de niet-werkenden.

staat 3.9
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4.

Religie en politiek
de panijbinding wordt de eerste paragraaf - de politieke participatie - afgerond met het lidmaatschap van een politieke partij.

4.1 Inleiding

Het is geen gemakkelijke opgave om de motieven van het stemgedrag in kaan te brengen. Bij de uiteindelijke keuzes van de kiezers in het stemhokje spelen veel, vaak met elkaar verweven. factoren een rol. In het verleden was het doorgronden van de
stemmotieven minder lactia. In de verzuilde samenleving was de
paflilkeuze voor een belangri,k dee. te voorspellen aan-de hana
van OB ker6el ,he gezmate on oe sociaal-emnomlsche positie van
de kiezer. Zo sleiden katholieken bijna altijd op de KVP. Gereformeerden en Nederlands hervormden gaven hun stem meestal
aan de ARP, CHU of de kleinere christelijke partijen. Kiezers die
niet gelovig waren stemden rood (veelal sociaal-democratisch) of
blauw (liberaal), afhankelijk van hun sociaal-economische positie.
Met het verdwijnen van de zuilen, eind jaren zestig, werd het
steeds moeilijker om op basis van enkele achtergrondkenmerken
de partijkeuze te voorspellen. Een belangrijke impuls in dit onderzoek naar politieke voorkeuren van kiezers werd gegeven door de
zogenoemde Michigan-school (Campbeli e.a., 1960). In hun benadering rijn ook sociaal-psychologische kenmerken relevant om
inzichten in de partijkouze van de kiezers te kunnen krijgen. De
band van de kiezer met een politieke partij - de partij-identificatie
- vormt in dit perspectief een belangrijke richtingwijzer voor het
uiteindelijke stemgedrag. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op
de actuele kwesties ten tijde van verkiezingen, de zogenoemde
'politicai issues' en de meningen over politiu (de 'candidate orien- .
tation').
Ondanks het verdwijnen van de zuilen, bliift religie een belangrijke
bijvoorbeeld s l i c k s
factor in de ~odcrkndsepolitiek. Zo
een zeer beperkt deel van de onkerkelijken hun stem aan een
christelijke partij. In dit opzicht vormen kerkelijke gezindte en kerkgang belangrijke indicatoren voor de partijkeuze. Aan zowel de
panijvoorkeur als de band met een politieke panij wordt in dit
hoofdstuk aandacht gegeven. De voorkeur voor een bepaalde
politieke partij is ontleend aan de partijkeuze indien op de dag van
het vraaggesprek verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden
zouden worden. Bij de partijbinding wordt gevraagd naar een
band over een langere termijn met een specifieke politieke partij.
Behalve de panijkeuze komt de opkomst steeds meer in de schijnwerpers te staan. De opkomst daalt. hetgeen door velen als een
ongunstige ontwikkeling wordt ervaren. Naast de partijvoorkeur en

Veivolgens wordt de aandacht verlegd naar andere uitingen van
politieke betrokkenheid. Een van de pijlers van de electorale participatie is de politieke belangstelling. Zowel de interesse voor politieke onderwerpen als het praten over de politiek komen aan de
oroe Het hootdstuk over politiek wordt besloten met een bes pr^.hing over tevredenhetd en geiJk Dn iaviauuiihesd met het regeringsbeleid is de eerste indicator. De gedachte daarbij is dat naarmate de kiezer meer tevreden is met het beleid in het afgelopen
jaar, de kans groter is dat de stem aan een van de partijen in de
coalitie wordt gegeven. Ter vergelijking wordt ook ingegaan op
niet-politieke satisfactie-aspecten. zoals de tevredenheid met het
leven en het etvaren geluk.

4.2 Politieke participatie

4.2.1

Partjjvoorkeur

In 1999 is nagegaan op welke politieke partij de bevolking in 1999
zou stemmen indien er op dat moment verkiezingen voor de
Tweede Kamer zouden worden gehouden. Hieruit blijkt dat vijftien
procent niet zou gaan stemmen of een blanco stem zou uitbrengen. Daarnaast maakt tien procent twijfel kenbaar door aan te
geven dat men nog geen duidelijke keuze weet te maken (zie
;taal 4.1). Dit betekënidat driekwart van de stemgerechtigden wel
opteert voor een bepaalde partii. Indien de verdeling van het aandeel stemmen uitgesmeerd wordt over de stemgerechtigden die
van plan zijn hun stem aan een specifieke politieke partij te geven
- de kiezers -dan zou de PvdA 28% van deze sternmen krijgen.
De VVD zou 26% weten te bemachtigen en het CDA 19%.
GroenLinks krijgt dan steun van elf procent, gevolgd door D66
(zes procent), de SP (vier procent) en de kleinere christelijke partijen, met respectievelijk twee. een en twee procent voor de SGP.
GPV en RPF. Andere panijen zouden samen de resterende twee
procent van de stemmen behalen. Vergelijken we deze cijfers met
de bevindingen van 1997, dan is vooral opvallend dat GroenLinks
en D66 stuivertje gewisseld hebben: GroenLinks heeft het aan-
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deel zien groeien van zes naar elf procent, terwijl D66 is gedaald
van elf naar zes procent.

nere christelijke partijen kriigen geen enkele steun. De VVD zou
31% van de stemmen ontvangen. Het liberale stemaandeel van
de groep 'andere' gezindte is met dertien procent aanmerkelijk
lager. Het aandeel confessionele stemmen is daarentegen hoger,
aangezien eveneens dertien procent stemt op het CDA en zestien
procent op SGPIGPVIRPF.

Religie en stemgedrag zijn nauw met elkaar verbonden. De gereformeerden geven in grote meerderheid te kennen dat ze naar de
stembus zouden gaan indien er verkiezingen voor de Tweede
Kamer zouden plaatsvinden. Slechts zeven procent zou geen
gebruik maken van hun stemrecht. Dit aandeel is beduidend lager
dan dat van andere geloofsgroepen. De Nederlands hervormden
nemen met twaalf procent de tweede plaats in, gevolgd door de
rooms-katholieken, van wie vijftien procent niet naar de stembus
ZOU gaan of een blanco stem zou uitbrenoen. In dit opzicht verschillen de rooms-katholieken nagenoeg niet van de
die
niet tot een kerkeliike
behoren. De laaaste electorale oar. aezindte
iicipatie geldt voor de gelovigen die tot een 'andere' gezindte
behoren.

Het kerkbezoek is nog scherper gerelateerd aan de partijkeuze
dan het kenmerk kerkelijke gezindte. De partijvoorkeur van de
personen die zelden of nooit een kerkdienst biiwonen is in arote
iijnen een afspiegeling van de voorkeur van de ónkerkelijken.Ër $
evenwel een opvallende uilzonderins. Van de Personen die niet
kerken, geeft acht procent de sternaan het CDA, hetgeen een
aanmerkelijk groter percentage is in vergelijking met dedrie pmcent van de onkerkelijken. Driekwart van de personen die minstens een keer per week kerken, geeft de voorkeur aan een confessionele partij: 47% stemt CDA, 12% RPF. 9% SGP en 8%
GPV. Bii de minder trouwe kerkbezoekers is het stemaandeel
voor de kleinere christelijke pariijen zeer gering. Het CDA krijgt
echter wel een fikse portie van deze stemmen; ruim een kwart van
de kiezers die minder dan een keer per maand Kerken zou op het
CDA stemmen, viertiende van de aroep die rnaandeliiks naar de
kerk gaat en zelfs de helft die tweé toi drie keer per maand een
kerkdienst biiwoont.

Zoals te verwachten is, bestaat er een duidelijk verband tussen
reliaie en partiikeuze. Van de Gereformeerdendi aaan stemmen
en hun k e k e ál bepaald hebbën, stemt bijna de h i l i op het CDA
en iets meer dan een kwart zou de stem geven aan een van de
kleinere christelijke partijen. Het GPV zou twaalf procent weten te
bemachtigen, gevolgd door de SGP (acht procent) en de RPF
(zeven procent). Een kwart van de gereformeerden stemt op een
niet-christelijke partij; deze stemmen worden nagenoeg gelijk
verdeeld onder de VVD, de PvdA en GroenLinks. Bij de Nederlands hervormden zien we een ander patroon. Een van de tien
Nederlands trdrvorrnden geeft de stem aan een kleine christelijke
partij, met achtereenvolgens vijf, vier en één procent voor de RPF,
de SGP en het GPV. Daarnaast kriigt ook het CDA van de hervormden aanmerkelijk minder steun in vergelijking met de gereformeerden: 28% van de hervormden zou ob
,~ het CDA stemmen
indien er verkiezingen gehouden zouden worden. Dit aandeel is
naoenoea
- aeliik
- , aan dat van de VVD 127%) en maar iets hoaer
~v
dan dat van de PvdA (23%). Van de roÒms-katholieken stemt een
derde op het CDA. Aangezien de kleinere christelijke partijen
geen stemmen van de katholieken krijgen. geven mee van de drie
katholieken de voorkeur aan een niot confessionele partij. Daarmee is deze portie groter dan die van zowel de gereformeerden
als de hervormden. De helft daarvan wordt aeliik verdeeld onder
de PvdA en de VVD. GroenLinks is nogal pipilair onder de Wezers die bii een andere of aeen kerkeliike
, aezindte behoren. Het
grootste deel, eenderde, van de kiezers die bij een andere of geen
kerkeliike sezindte behoren, 9een echter de voorkeur aan de
PvdA. w e l i s er onderscheid tuisen beide groepen in de aandelen
stemmen op de VVD en de christeliike
. .partiien.
. Van de onkerkeliiken geeft slechts drie procent de stem aan het CDA en de k l e i

In de vorige paragraaf is een overzicht gegeven van de sternaandelen bij te houden verkiezingen. Door de partilkeuze te relateren
aan de kerkelijke gezindte en het kerkbezoek is vanuit het perspectief van de religie een protiel geschetst van de achtwban van
de partijen. Dit profiel breiden we uit door in te gaan op de band
tussen de kiezer en een bepaalde politieke partij die over een
langere periode is opgebouwd, hetgeen wordt aangeduid met de
term partij-identificatie. De redenering daarbij is dat kiezers die
een sterke binding met een bepaalde partij hebben, ook genegen
zijn om daar hun stem aan te geven. Dit betekent echter niet dat
deze stemkeuzo een automatisme is. Denkbaar is bijvoorbeeld
dat de kiezer weliswaar een bepaalde binding heeft met een partij,
maar daar toch Met op slem omdat de syrnpaihie voor een
bepaalde kandidaat van een andere partij van doorslaggevende
betekenis is.

-

Om deze binding met een bepaalde partij te bepalen is de volaende vraaa aesteld: 'Vele mensen in Nederland hebben voor een
iangere periode een voorkeur voor een bepaalde politieke panij,
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hoewel ze af en toe op een andere partij stemmen. Hoe is dat bij
U: heeft U, in het aloemeen. een voorkeur voor een bepaalde partij? Van de 18-~lus~ers
geeft 63% een bevestigend an'twoord(zie
staat 4.2). Dit betekent dat 37% geen lange-termijn binding heeft
met een politieke partij. Voorts is nagegaan hoe sterk deze bindino is. Van de personen die een band met een politieke partij
hegben, geeft 61% te kennen dat deze band zeer sterk is, terwiji
39% deze band matig of zelfs zwak noemt. Deze bevindingen
stroken met de resultaten van 1997.
De PvdA wordt bet meest genoemd bij de vervolgvraag met welke
partij men een duidelijke band heeft. Van de personen die zich
met een bepaalde partij identificeren, kiest 30% de PvdA, gevolgd
door de VVD (25%) en het CDA (21%). De andere partijen hebben een minder grote achterban. D66 en GroenLinks weten nog
elk acht procent aan zich te binden. de klemere christelijke partijen
eik twee procent en de SP eveneens twee procent. De sterkte van
deze identificatie wisselt echter nogal per partij. In vergelijking met
1997 valt op dat het CDA drie procent van de aanhang verliest,
tenviil GroenLinks drie procent wint. Ook D66 behoort. met een
verandering van tien naar acht, tot de verliezers. De overige
partijen. waaronder de kleinere christelijke. blijven vrijwel constant
wat hun partij-aanhang betreft.
Van de gereformeerden identificeert zich 76% met een bepaalde
oolitieke ,oartii. De Nederlands hervormden nemen in dit opzicht
met 71% de twsede plaats in. De andere onderscheiden groepen
- rooms-katholieken, 'andere' gezindten en onkerkelijken tonen
beduidend minder betrokkenheid met de politieke partijen. Zo'n
60% geeft aan een binding met een specifieke partij te hebben.
Ook valt uit de staat af te lezen dat het percentage personen dat
zich identificeert met een politieke partil groeit naarmate de kerkgang frequenter is. Bij de groep diezeldei of nooit een kerkdienst
bijwoont, is 60% verbonden met een politieke partij; van de zeer
Rouwe kerkgangers is dit 76%.

.

-

Ook per kerkelijke gezindte en kerkbezoek zijn de personen die
zich identificeren met een bepaalde oolitiek .~ a r.t i iuitgesmeerd
..
over de politieke partiien. K.jken we naar de gerelormeerden. dan
oii kt dal de nelft een band heen met het CDA. De andere hetn is
alS volgt verdeeld: 15% GPV, 7% SGP. 7% RPF, 7% PVCIA, 6%
GroenLinks. 6% VVD en 1% D66. Dit betekent dat van de qereformeerden die zich met een bepaalde politieke partij identificeren,
Jechts een op de vijf een band heeft met een Net-confessionele
partij. Bij de Nederlands hervormden ziet dit beeld er geheel
anders uit. De band is voor 37% ingevuld met een christelijke partij: 28% CDA, 6% RPF en 3% SG P Bij de nietconfessionele partijen gaat de voorkeur vooral uit naar de VVD en de PvdA. Ook bij
de rooms-katholieken heen 37% een band met een christelijke
partij; deze betreft echter louter het CDA. Verder is de verdeling
van de overige 73% over de niet-confessionele partijen nagenoeg
gelijk aan die van de Nederlands hervormden. Hierbij dient echter
te worden opgemerkt dat een minder groot deel van de katholieken een band heeft met een politieke partij dan de hervormden:
60% versus 71%. Dus oer saldo heeft een kleiner deel van de
katholicken een binding mcl deze panqen in vergeli,kng met de
Nederlands hervormden B I de onkerkel,iden is ae PvdA met 40%
favoriet. De VVD neemt mét 31% de tweede plaats in. Opvallend
is dat een dergelijk verschil tussen deze twee partijen aanmerkelijk oeringer is (35% versus 31%) indien gevraagd wordt naar het
stemaedraa indien er verkiezingen zouden worden gehouden (zie
staaA.1). Ër zijn slechts sporadisch onkerkelijke kiezers te vinden
die een band met een christeliike
.
.partii hebben. Wel zijn
GroenLinks (12%) en D66 (11%) nogal popufair. De SP, ten slone,
weet nog drie procent onkerkelijken aan zich te binden. De grootste diversiteit over de partijen heeft de groep die zich toi een 'andere gezindte' rekent.
Bii de relatie tussen kerkbezoek en partijbinding vallen enkele duidelijke scheidslijnen te herkennen. Van de kerkgangers die minstens maandeliiks een kerkdienst bijwonen, heeft de helft een
band met het CDA. Deze proportie neemt niet toe naarmate de
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kerkgang frequenter is. Is de kerkgang echter lager, minder dan
een keer Der maand. dan bliift het deel dat zich met het CDA verbonden voelt beperkt tot eenderde. Van de personen die zelden of
nooit kerken. heen zeven procent een band met het CDA. Een
andere scheidslijn betreft de band met de kleine christelijke partiien. Deze binding is naaenoea oeheel voorbehouden aan de
zeer trodwe kerkganqers negen procent heelt een oinding met de
SGP. t,en procent met het GPV en twaait procent mot de HP+ BII
D66 valt op dat de binding vrijwel geleidelijk afneemt naarmate hei
kerkbezoek toeneemt: van tien procent bii personen die niet kerken tot nul bij de zeer trouwe'kerkganie;~. Daarentegen weet
GroenLinks kiezers van alle lagen aan zich te binden. Het verschil
tussen de PvdA en de VVD heeft voord betrekking op de permnen die niet of soms kerken. De PvdA weet vooral te profiteren
van de personen die vrijwel nooit een kerkdienst bijwonen: 38%
identificeert zich met de P V ~ A terwiji
,
de VVD van deze groep
slechts 31% aan zich weet te binden. Bij personen die soms, minder dan een keer per maand, de kerk bezoeken, doet zich het
omgekeerde voor: 23% heeft een band met de PvdA en 28% met
de WD.

--

4.2.3

Lidmaatschappolitiekepartij

De betrokkenheid van de burger bij de politiek kan afgemeten
worden aan diverse aspecten. Een van de indicatoren is de
opkomst bij verkiezingen. Het electoraat lijkt de weg naar het
stemlokaal steeds minder te vinden, getuige de dalende opkomstcijfers. in 1994 bracht nog 78,7% van de kiezers de stem uit bij de
Tweede Kamerverkiezingen. maar het was destijds wel een historisch dieotepunt. Ondanks een venuimino van de ooeninoaiiden
~
van de stemlokalen tot 's avonds acht uur. daalde de opkomst in
1998 fors tot 73.3%. Ook voor het Eurooees Parlement in 1994 en
de Provinciale Staten in t995 was de deelname met respectieveliik
, 35.7
~. en 50.2% onaekend laaa. Aan de aemeenteraadsverkiezingen van 4 kaart i998 nam i>0,5% deei hetgeen een daling
van 4.8% ten opzichte van 1994 betekende.
~

7

~

~

.

,

~

Naast de opkorna en partij-identificatiekan het engagement afgelezen worden aan het aantal leden van een politieke partij. Het
blijkt dat in 1999 slechts vijf procent kenbaar maakte partijlid te
ziin (zie staat 4.3). Hierbii dient te worden owemerkt dat het aandeel' lidmaatscha'ppen -.zoals dat volgens ;egistraties. Volgens
opgave van de partijen zelf, wordt berekend - waarschi)nlljk nog
iets lager, rond de twee procent. ligt (SCP, 1998. p. 760). Ook bij
de gerapporteerde
lidmaatschappen in enqu6teonderzoek is een
- ..
afname van de partijleden te bispeuren, aangezien in 1980 nog
twaalf procent van de bevolking kenbaar maakte lid te zijn van
een politieke partij (CBS, 1981)

Staat 4.3

Lldmaatsehapvan een politiake panij naai Leikeliikegezindte en

kerkbezoek, 1999

Lid
%

Kerkelijke gezindte
Gereformeerd
Nederlands-hervormd
Rooms-katbliBk

Andere gezindte
Geen

Kerkbezoek
Zeiden of naiit
in der dan 1 keer per maand
1 keer par maand
2 fot 3 keer per maand
l keer per week of vaker

3
t

6
9

13

Bron: CBS. Permanent Onderzoek LeefSituatie 1999
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Voorts blijkt dat zich onder de aanhangers van de christelijke partijen, met name de kleinere, relatief veel partiileden bevinden
(CBS, 199913, p. 29). Wordt de kerkelijke
in ogenschouw
genomen, dan blijken zich de gereformeerden bij uitstek te
engageren middelseen lidmaatschap met een politieie partij. Van
de gereformeerden is zestien wocent l i van een Witieke partij.
Bij de overige kerkelijke gezindten en de onkerkelijken is deze
poiitieke participatie beduidend minder groot. Van de roomskatholieken is drie procent lid van een partij, van de Nederlands
hervormden en onkerkelijken vier procent en van de 'andere
gezindten' zes procent. Kijken we vervolgens naar de frequentie
van het kerkbezoek dan is drie procent van de personen die zeiden of nooit kerken partijlid. Van de groep die soms kerkt is nog
maar een lunele &én procent lid van een politieke partij. Dit percentage neemt vervolgens toe naarmate het kerkbezoek groter
wordt tot dertien procent van de zeer trouwe kerkgangers.

4.3

Politieke interesse

Een belangrijke voorwaarde voor de deelname aan verkiezingen
betreft de belangstelling voor de politiek. Indien men rekening
houdt met de verschillen tussen de Dersonen in andere relevante
componenten, waaronder opleiding, leeftijd, werk- en reistijden en
de verwachtina dat het uitbrenoen van de stem van belana is. dan
blijkt dat de belangstelling voor de politiek mede de opkomst
be~aalt(Schmeets en Ottm. 1996). Vooral de oersonen die oeen
in;eresse voor de politiek aan de dag leggen, 'gaan minder vaak
naar de stembus.

~.

~

~

~~~

een relatief groot deel van de rooms-katholieken (21%) niet in
politiek geinteresseerd. De onkerkelijken (18%) en Nederlands
hervormden (17%) nemen een tussenpositie in, terwijl bij de gereformeerden slechts een beperkte groep (13%) geen belangstelling
voor de politiek aan de dag legt. Indien echter gekeken wordt naar
de personen die tamelijk of zeer veel belangstelling hebben, dan
tonen de rooms-katholieken met 49% de minste. en de gereformeerden met 57% de meeste politieke interesse. Bij de kerkgang
valt op dat met een toename van het bijwonen van een kerkdienst,
de interesse in de politiek stijgt. Dit geldt echter niet voor de zeer
trouwe kerkgangers, die een gemiddelde positie bekleden.
Het praten over de politiek vertoont veel gelijkenissen met de
algemene interesse Indien we de cijfers voor de diverse kerkelijke
gezindten bekijken. Vooral het patroon van de groep die niet luistert indien er over politieke onderwerpen wordt gesproken, komt in
grote lijnen overeen met dat van de groep die geen politieke
belangstelling heeft. Bij de actieve participatie komt echter vooral
de betrokkenheid van de onkerkelijkennaar voren. Daarnaast participeren in gesprekken waarin politieke onderwerpen aan bod
komen vooral personen die regelmatig, twee tot drie keer per
maand. kerken.

~~

~

Om de interesse in de politiek in 1999 in kaart te brengen, zijn in
het onderzoek wee vragen gesteld die zowel betrekking hebben
OD de alaemene
interesse in oolitieke onderwemen als oo de
"
deelname aan gesprekken waarin politieke onderwerpen centraal
staan. Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is 12%
zeer gei'nteresseerd in politiek, 41% tamelijk, 29% weinig en 19%
toont helemaal aeen beiangstellino (zie staat 4.4). Actief ~ a r t i c i ~ e ren in gesprekkin over de klitiek-doet 44%. 41% luisteier aiieen
naar en 16% heeft aeen belanosteilino. In veroeliikina met 1997 is
de algemene politieke belangctelling exact geiijkgehleven. Bij de
meer actieve vorm is een lichte verschuiving opgetreden in de
richting van meer praten en minder uitsluitend luisteren.
Uit de informatie uit de staat is niet meteen een duidelijk patroon
te herkennen. Beperken we ons tot de personen die geen interesse voor politieke onderwerpen hebben, dan blijkt dat vooral de
groep met een 'andere' kerkelijk gezindte, een kwart. geen
belangstelling voor politieke onderwerpen heeft. Daarnaast is ook

-

4.4 Tevredenheid en oeluk

Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk wordt de ervaren tevredenheid en geluk besproken. Naast de tevredenheid met het regeringsbeleid wordt ingegaan op de tevredenheid met het eigen
leven. Vervolgens komt het geluk aan de orde. Hiermee wordt een
brug geslagen van de politiek naar het persoonlijke ievwi.
Velen hebben in 1999 ingestemd met het beleid van het kabinet
Kok. Van de 18-plussers is 33% (zeer) tevreden over het
gevoerde beleid. Bijna de helft is niet tevreden, maar ook niet
ontevreden, en 19% is (zeer) ontevreden. Ten opzichte van 1997
is de steun voor liet tweede Daane kabinet echter met enkele Drocentpunten afgekalfd: destijds was 17% (zeer) ontevreden en 37%
.lzeerl. tevreden.
Opvallend is dat de onkerl<elijken en diverse kerkelijke gezindten
nauwelijks verschillen in hun tevredenheid met het beieid van het
iweede kabinet Kok. De gereformeerden vormen echter hierin een
uitzondering. aangezien hun opstelling iets kritischer is: 22% is
(zeer) ontevreden en 26% is (zeer) tevreden. De nogal positieve
kijk op het beieid van de regering, vinden we terug bij het oordeel
over de invulling van het eigen leven. De Nederlandse bevolking
is in grote mate tevreden met het leven. Vier op de tien personen

stopt 4.4
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Bespreking politieke onderwerpen

InEresse politieke onderwerpen

geen

weinig

tamelijk

zeer

luisleti niet

luisten

actief in
gesprek

20
17
17
13
19

29

40
43
41
45
40

11
11
13
15
14

17
73
14
1O
16

39
44

44

43

M

43
44

47

Kerkelijke gezindle
Gere+armeerd
Nederlands heworrnd
Ronirs-h*hdieh
Andere gedndte

Geen
Kerkbezoek
Zelden of nooit
-r
dan 1 keer per mmm(
1 keer per maand
2 lol 3 keer per maand
1 keer per week of vaker

30
29
27
27

44

40

Bron: CBS, Permaneot Oodenoek LeefS,tual'ie 1999.
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staat 4.5
Tevredenheid en geluk naai kerkelijke gerindteen kerkbezoek, 1539

Totaal
Kewiijke geziode
Gereformeerd
Nederlands hervormd
Rooms-kat~oliek
Andere gelindte
Geen
Kermzoek
Zelden of nooit
Minder dan 1 keer p r maand
1keer per maand
2 tot 3 keer per maana
er

Abemene tewadenhmdmet regering

Tevredenheidmet bat leven

(rccr)
tevreden

niet
tevroderd
ontevreden

(zeer)
mtsvreden

buitenge-

33

48

19

26
32

52
47
49

22

34

35
33
34
35

34
31
29

tcvrcdnn

tevreden

tarneliju
niet zo
tevreden

(erg)
gelukkig

niet
gelukkig1
o-)elukkig

niet zo
gelukkig1
ongelukkig

20

49

18
19
18

49
49
47
50
47

18
16
19
19
24

46

woonizeer

Gelukkig

Bron: CBS. Permanent Onderzoek LeefSituatte 1999

is (buitengewoon) tevreden met het leven dat zij leiden; slechts
dertien procent is tamelijk tovreden of niet zo tevreden. Dit geldt
ook voor de gereformeerden. De groep 'andere gezindten' springt
er deze keer uit: ze zijn minder tevreden met het leven, hetgeen
zich vooral uit in een groter percentage dat Tamelijk of niet zo
tevreden' is. De frequentie van het kerkbezoek blijkt nauwelijks
samen te hangen met de ervaren tevredenheid over het leven.

KeekBb,ke gen"&

en kerkbezoek aan he! MB
van ds2Os eeuw

Een soortgelijk patroon treffen we aan bij de mate waarin men
zichzelf een gelukkig mens vindt. Over het algemeen beslaat de
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder uit gelukkige mensen
(88%) Cnk wat het ervaren geiuk betreit valt op dat personen die
zich tot een 'andere gezindte' rekenen zichzelf ais iets minder
geiuWg typeren.

nen die gemiddeld een keer per maand naar de kerk gaan, verricht dertien procent hiervoor vrijwillige arbeid. Van de trouwe
kerkgangers, die twee tot drie kee; per maand gaan, zet 31% zich
hiervoor in. De meest trouwe kerkbezoekers hebben echter ook
de meeste vrijwilligersin hun midden: veertig procent hiervan doet
onbetaalde en vrijwillige werkzaamheden in kerkelijk of ievensbeschouweiijk verband.

werkzaamheden op het verzorgende en culturele terrein. Gereformeerden en Nederlands hervormden staan, met respectievelijk
vijftien en dertien procent, hierentegen vaak te boek als vrijwilliger
in de verzorgende sfeer. De 'andere gezindten' zijn in mindere
mate actief op de gebieden sport, hobby, verzorging en cultuur.

Noten in de tekst
Naast de werkzaamheden op het terrein van de levensbeschwwing, zijn er ook diverse verschillen tussen de onkerkelijken en
kerkelijke gezindten aan te wijzen bij de vrijwillige inzet voor
andere organisaties. De onkerkelijken en rooms-katholieken
springen er niet bepaald uit indien we hun activiteiten vergelijken
met liet gemiddelde beeld. De reeds vermelde uitzondering betrefl
do Ievansbeschouwing waarvoor de onkerkelijken geen en zeven
procent van de rooms-katholieken vrijwilligerswerk verrichten.
Daarnaast plegen de onkerkelijken iets minder dan gemiddeld

Keoieifke gerindls en keoibezoek aan het sinde van de 2üe -w
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Hierbij wordt aangesloten bij de definitie die is vastgesteld door
de Interdepartementale Commissie Vrijwilligersbeleid (1982):
'werk dan in enig georganiseerd verband verplicht en onbs
taald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving'.

Religie en milieu

6.

6.1 Inleiding

ontreinigd' in 1989 instemming van 91%; in 1999 is dit percentage
in 1994, 67% in 1997 en 62% in 1998 - gedaald tot
61% (Schmeets en Otten, 2000). Ook bij twee andere uitingen
komt de verminderde bezoradheid omwille van het milieu tot
uiting. In 1989 waren nog negen van de tien personen van mening
dat aan de natuur reeds veel te veel schade is toegebracht en
meer dan de helft onderschreef de opvatting dat natuur en mens
ten dode zijn Opgeschrevenals de huidige economische ontwikkeling zo door zou gaan. In 1999 zijn echter nog maar respectievelilk
zeven van de tien en één OD de drie deze meningen toeaedaan.
Opvallend is echter dat aan de gestage afname inhet milieubesef
een einde lijkt te zijn gekomen. Bij de bereidheid om offers
omwille van het milieu te brengen valt zelfs. na een aanvankelijke
daling in de periode 1989-1997 en een halt in 1998, een toename
onder de bevolking waar te nemen. Bij de actiebereidheid was in
1989 nog een op de zeven personen bereid te demonstreren
tegen de verdergaande industr~alisatle.In 1997 en 1998 was dit
nog maar één op de tien. in 1999 is de actiebereidheid echter niet
vcrdcr afgcnomcn

- via 82%

Het milieu staat de laatste jaren niet in het middelpunt van de
publieke belangstelling. Achtereenvolgens zestien, dertien en
negentien proc'nt vande respondenteinoemde in 1994.1997 en
1998 het milieu als een belangrijk nationaal probleem. Problemen
van criminaliteit, minderheden en discriminatie, werkgelegenheid,
en (gezondheids)zorgkrijgen een hogere prioriteit. Dat is niet altijd
ZO geweest. In 1971 en 1972 noemde zo'n 35% het milieu ais een
belangrijk probleem. Samen met de woningnood werd het toen als
de tijd dat ons via
meest urgente probleem aangemerkt. ~ e t w a s
geluiden bereikten over de grenzen aan de
de Club van R o m ~
economische groei, met op termijn desastreuze gevolgen voor het
milieu. In t989 werd het milieu zelfs doer 58% van de burgers als
een belangrijk nationaal probleem aangeduid, waarmee het
tevens de eerste plaats innam. Destijds viel het tweede kabinet
Lubbers naar aanleiding van het reiskostenforfait en kwam het
milieu in de schijnwerpers te staan door de Milieubeleidsplannen
(NMP s) In dit l~wfdstukuuordt ingcgnon op zowe, het rniisedbeset
als het m lteubewusl gedrag De centrale vraaq daarbij is of de
diverse kerkelijke gezindten en kerkgangers &h hier-in onderscheiden.

In staat 6 1 zijn de negen uitspraken uitgesplitst naar kerkelijke
gezindte en kerkbezoek. Bij de algemene zorg en de ofletbereidheid is geen duidelijk patroon te ontdekken. Indien de kerkelijken
met de onkerkelijken vergeleken worden, dan zijn er al met al nauwelijks verschillen zichtbaar. Tussen de groepen van de diverse
kerkelijke pluimages springen de 'andere gezindten' eruit in die zin
dat ze zich meer zorgen maken Omtrent het milieu. Zo onderschrijn 78% de stelling dat 'aan de natuur is reeds veel te veel
schade gebrach', terwijl deze mening door 65% van de gereformeerden en Nederlands hervormden. en 70% van de rooms-katholieken is toegedaan.

6.2 Mllleubesef
Het milieubesef valt uiteen in drie componenten: de bezorgdheid
over het milieu. de bereidheid om er (financiële) offers voor te
brengen en de bereidheid voor het voeren van acties. Het milieubesef is bepaald met behulp van negen stellingen met elk vijf antwoordmogelijkheden, variërend van 'helemaal mee eens' tot 'helemaal mee oneens'. Bij de drie uitspraken die betrekking hebben
OP dc eerste oeeicomponent, oe bezorgdheid. b ijkt een torse
daling III de ~ u i y e rdie
i de bevolking zicn maakt over het m lieu
Zo kreeg de uitspraak 'lucht, bodem en water zijn zeer sterk ver-

Vooral de gereformeerden tonen zich bereid om oflers omwille
van het m i ~ te
ë orengen
~
ZO wij arickwarl oest iets meer voor oe
prod~ctenbetaien indien daardoor de ,naustrieenschoner zouaen
worden. Bij de andere geloofsgroepen willen iets minder dan

Slaat 6.1

Milieubeselnaar kerkelijkagedndte en kerkbezoek, 1999
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~
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~
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29
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40
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zeven van de tien personen hiervaar extra te betalen. De grootste
verschillen treffen we aan bij het willen voeren van acties om het
milieu te verbeteren. zoals het tegengaan van verdergaande
industrialisatie, het gemotoriseerde verkeer en zure regen. De
bereidheid om hiervoor te demonstreren. orooaaanda
te maken
, "
en zich aan te sluiten bi) actiegroepen wordt vooral door de personen met een 'andere' kerkeliike aezindte aanoetroffen Zii onder
scheiden zich in dit opzicht met name van de gereformeerden en
de Nederlands hervormden.

nemen. Van de tien personen maken er zeven gebruik van zogenoemd 'recycled' toiletpapier, zes hebben spaarlampen, zeven
een verbeterd of hoog rendement cv-ketel, acht bezuinigen op het
verbruik van energie en eveneens acht op water, en vijf hebben
s er ook $rake van
een waterbesparende douchekop. ~ n d e r z i k is
het gebruik van middelen die minder goed voor het milieu zijn.
Gevraagd naar milieuschadelijke huishoudmiddelen geven bijna
acht van de tien personen aan dat ze bleekmiddelen g e b ~ i k e nen
bijna zeven van de tien chemische toiletverfrissers.

De verschillen in milieubesef tussen de mate van kerkbezoek zijn
nog minder zichtbaar dan tussen de onderscheiden kerkelijke
gezindten. Een uitzondering betreft de offerbereidheid. Deze is
minder groot bij zowel de zeer trouwe kerkgangers als de personen die zelden of nooit naar de kerk gaan in vergelijking met de
groepen die af en toe ofwel regelmatig een kerkdienst bijwonen.
De belangrijkste indicator hiervoor is de bereidheid om meer
belasting omwille van het milieu te betalen. Bij de zeer trouwe
kerkgangers is 40% genegen om meer aan de belastingdienst af
te dragen, bij de groep die zelden of nooit kerkt wil 46% meer
belasting afdragen, terwijl dit percentage bij de personen die soms
tot zeer regelmatig naar de kerk gaan rond de 50 ligt.

Een andere ingang om gedrag te inventariseren dat van invloed is
op het milieu is het vragen naar de wijze van vervoer (zie staat
6.3). Voor afstanden in de buurt wordt meestal de fiets (42%) of
de auto (40%) gebruikt. Verder geeft dertien procent aan dat ze
de afstandon in de buurt lopend afleggen, vier procent maakt
gebruik van het openbaar vervoer en één procent kiest voor een
andere vervoerswijze. Voor de grotere afstanden is de auto het
meest populair: 83% maakt hiervan gebruik, gevolgd door het
ooenbaar vervoer 115%) en de fiets 12%). Een andere indicator
betreft het vervoermiddel voor de dagellll<Se boodschappen, waarbii 39% de auto kiest, 39% de fiets en 21% de benenwaaen. Het
openbaar vervoer is nauwelijks een optie voor de alledaagse
baadschapoen (1%). Voor het wwn-werk verkeer aebruikt een
meerderheid (57%).de auto, 23% de fiets en 14% het openbaar
om te voet naar
vervoer. Zo'n drie Drocent is in de aeleaenheid
- het werk of school te gaan en twee procent gaat daar op een
andere wijze naar toe. Het carpoolen kent nog geen brede belangstelling onder de automobilisten. Driekwan maakt daar geen
gebruik van, tien procent soms en veertien procent vaak.

.

.
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6.3 Milieubewust gedrag
In tegenstelling tot het miiieubesef vertoont het milieugedrag nauwelijks enige verandering. Het milieubewust gedrag werd in de
periode t994 tot 1998 onderzocht aan de hand van vragen over
negen gedragsuitingen die op het miiieu betrekking hebben. Een
ruime meerderheid van de bevolking geeft te kennen dat ze
bewust bezig is met het huishoudelijk afval. Acht op de tien personen scheidt vaak of altijd groente- en fruitafval en ruim negen op
de tien scheidt tuinafval van het overige aival (zie staat 6.2). Afval.
glas wordt door 90% gedeponeerd in de glasbak. 84% brengt chemisch afval naar een inzamelpunt en 89% levert het oud papier in,
Voor korte afstanden. tot vijf kilometer, neemt 59% vaak of altijd
de fiets of benenwagen in plaats van de auto. Deze resultaten zijn
sinds 1995 vrijwel niet veranderd, waarbij het scheiden van
GFT-afval in de periode 1994-1995 fors is toegenomen. Dit betekent dat ondanks een forse teruggang van het onderzochte milieubesef sinds 1989, het gerapponeerde milieubewuste gedrag niet
is verminderd.
Een andere indicatie van milieubewust gedrag betreft het gebruik
van een eigen tas bij het doen van de boodschappen. Het gebruik
aanaezien acht van de tien ~ersonen
daarvan IS inaeburaerd.
"
"
akijd een eigen boodschappentas meenemen. Ook over het
kopen van drank in statieaeldvemakkina en hel hebben van dubbei glas of v~orzetram~n
in de woonkamer werden vragen
aesteld. Als indicatoren voor milieubewust oedraa ziin deze vraQen wellicht niet meer zo actueel omdai glac tégenwoordig
meestal wordt aerecycled
en voorzetramen of dubbel glas stan- .
daard zijn bij nieuw op te leveren woningen. Niettemin kopen
zeven van de %enpersonen vaak of altijd drank in flessen waarop
statiegeld staat vermeld. Dubbel glaS of voorzetramen in de
woonkamer blijkt bij 86% ai geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.
Enerzijds geeft een meerderheid van de bevolking aan dat ze
soms of vaak allerlei maatregelen ter bevordering van het milieu

-

Om meer structuur in de beschikbare informatie aan te brengen,
zijn zes clusters van milieugedragskenmerken onderscheiden,
waarbij 'oude. ingeburgerde' (2 clusters) en 'nieuwe' gedragsuitingen (4 clusters) tot uitdrukking komt. Het eerste cluster (A)
bestaat uit het gescheiden aanleveren van glas, chemisch afval
en oud papier, en het tweede (B) wordt gevormd door het
gescheiden aanleveren van afval van groente-. fruit- en tuinafval.
De andere clusters, (C, D, E, F) bevatten achtereenvolgens het
gebruik van milieubelastende schoonmaakmiddelen (bleekmiddelen en chemische toiletverfrissers). hel zuinia
" omoaan met eneroie
"
en water. de aanwezigheid van energiezuinige voorzieningen in
het huis (spaarlampen, waterbesparende douchekop en cv-ketel)
en de wijze van vervoer voor het bezoeken van kennissen m de
buurt, op langere afstanden en voor de boodschappen.

-

-

Bil. het aedraa is oovallend dat het scheiden van alas. oud Da~ier
en chemischafval: en het apart houden van ~ ~ ~ y a fsteiker
v a l is
ingeburgerd bij de katholieken, gereformeerden en Nederlands
hervormden dan bij personen die niet of tot een andere kerkelijke
gezindte behoren. Bij de overige onderscheiden gedragskenmerken zijn do versch.llen tussen deze groepen rnarginaa,óf zelfs .n
het goneel n<etaanwezig Blilubaar is net oehoren tot een wan oe
drie kerkelijke gezindten weliswaar een drijfveer om bewuster met
'oude' vormen van milieugedrag om te gaan. maar niet of nauwel i j b met 'nieuwe'. Ook bij het kerWzoek zien we deze samenhang. Naarmate de kerkgang groter is, scheidt men vaker GFT-afval en brengt men vaker oud papier, chemisch afval en glas naar
de desbetreffende afvalbakken. Ook voor het kerkbezoek geldt
dat er niet of nauwelijks relaties zijn met de andere, 'nieuwe' milieugedragsaspecten.

Staal 6.2
Milieubewust gedrag naar kerkelijke gezindte en kerkbezmk, 1999
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B9

87
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85
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94

67
70
ML
65
68

Bron: CBS, PermanentOnderzoek LeelSituatie 1999,

Sfbbl6.3
GebNik vervoermiddel naar diverse beslemmingen naar keikelijke gezindte en kerkbezoek, 1999
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40

1
1
1
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2
1
1
2
2
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1
1
1
1
2
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4
4
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2
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4
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12
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6
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Bron:CBS. Permanent Onderzoek LeeCSifuatie 1999.
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7.

Religie en waardenoriëntaties

De twee besproken onderdelen van religie - kerkelijke gezindte
en kerkbezoek - ziin
. op
. te vatten als uitinaen van beoaalde
waardenorirnlaties. Naarmate men lrouwer kerk0 ensten bijwoont.
kan dat een indicatie zin dat de beirokkenhe d DI oeoaalde vormen van religie groter is. Het geloof is dan mogelijk een sterkere
richtingwijzer in het alledaagse leven dan wanneer er nauwelijks
een band met een kerk of levensbeschouwelijke groepering is.
Naast uitsplitsingen naar persoonskenmerken zoals opleiding.
leeftijd en geslacht, en regionale verdelingen is in deze bijdrage
reeds ingegaan op de relatie tussen religie enerzijds en politiek,
vrijwilligerswerk en milieu anderzijds. We verschuiven nu onze
aandacht naar maatschappelijke waarden en normen. Hoe staat
men tegenover traditionele familiale waarden, zoals het gezin, kinderen en getrouwd zijn? Zijn onkerkelijken meer gericht op plezier
maken en van het lieven genieten dan kerkelijken? Zijn trouwe
kerkgangers minder gericht op financigle zekerheid en een maatschappelijke carriere dan personen die niet kerken? En, ten slotte,
welke kerkelijke gezindten zijn het minst en welke het meest
maatschappijkritisch? Om deze vragen te beantwoorden zijn aan
de hand van veertien uitspraken de volgende vier maatschame..
lijke waardenorientaties onderscheiden: familialisme (leven voor je
gezin, kinderen), economisme (geld, rnaatschappeliike zekerheid),
maatschappijkritiek (inspraak
gelijkheid bevordéren, doorbreken van machtsverhoudingen) en hedonisme (plezier maken, van
het leven genieten). Kerkelijke gezindte en familialisme zijn met
elkaar verbonden. Daarbij komt vooral het onderscheid tussen de
kerkelijken en onkerkelijken tot uitdrukking. De onkerkelijken zijn
duidelijk minder gericht op het gezin, kinderen en het getrouwd
zijn dan de personen die tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering behoren. Binnen deze laatste categorie
tonen zich de gereformeerden en 'andere gezindten' het sterkt
georiënteerd op familiale waarden en de Nederlands hewormden
het minst sterk. Toch zijn er nuances te maken bij dit algemene
beeld. Vooral groot zijn de verschillen tussen personen die 'ge-

trOUWd zijn' als (heel) erg belangrijk ervaren. Van de gereformeerden is 44"h deze menig toegedaan, hetgeen meer dan wee keer
zovee. is iri vuigel jhing riiut du onkelhe ijken 121%). Bi, de overige
groepen var Bren de percentages van 30 bij dc rooms katholieken
tot 35 bij de Nederlands hervormden en 41 bij de 'andere gezindten'. Ook hechten de onkerkelijken duidelijk minder waarde aan
het 'leven voor ie aezin': zes van de tien vinden dit era belanariik.
tegenover zeven v i n de tien kerkieden. Deze discrepantie tuisen
kerkleden en onkerkelijken vinden we in grote lijnen ook terug bij
het kerkbezoek. Personen die zelden of nooit kerken hebben duideliik minder voorkeur voor familiale waarden dan de kerkberoekar;. Daarbij speelt de frequentie van het bijwonen van de kerkdiensten echter nauwelijks een rol.

. .

Een discrepantie tussen kerkelijke en onkerkelijken wordt niet
aangetroffen bij het economisme. Wel is er een aantal verschilpunten aan te wijzen tussen de kerkleden. De gereformeerden
tonen de minste belanastellina voor zaken zoals 'het financieel
goed hebben', 'vooruit i<amen"in je leven' en 'maatschappelijke
zekerheid'. De Nederlands hervormden hechten iets meer waarde
aan dergelijke economische zaken. Het meest gecharmeerd van
het emomisme tonen zich evenwel de rooms-katholieken. Zil
bekleden steeds de eerste plaats in het aandeel dat een emnomisch aspect als erg belangrijk in hun leven ewaan. Zo krijgt de
uitspraak 'vooruit komen in je leven' steun van de hem van de
rooms-katholieken, tegenover eenderde van de gereformeerden.
Verder hecht 46% van de rooms-katholieken aan 'het financieel
goed hebben', beduidend meer dan de 26% van de gereformeerden. Kijken we naar de frequentie van het kerkbezoek dan is er
nauwelijks enige lijn te ontdekken in de mate waarin man het economisme steunt.
Bii de regelmatige kerkgangers vl&t dit iets af en het minste
belang aan dergelijke waarden hechten de meest trouwe kerkgangers.

Stssl 7.1

Waarden en normen naar kerkelijke gezlndle en kentbezoek, 1999
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Bron: CBS, PermanenlOnderzoek Leefsituatie 1999.
A Getrouwdrijn.

B Leven voor je gezin.
C De toekomst van miinkinderen

-....--.
~

G HBtgevoel hebben dal* i e l bereikt heb1in je leven.
H Maatschappeliiksreksrheld.
I Meewerken aan het verminderen van de bestaande inkomensverschillen.
J Grolere gelijkheidin de maatschapDljbevorderen.
K Hel doorbreken van de huidige macMve,houdiwn.
L Je inzenen vmr een samenlevong. waaring iedereeen ken meebeslissen.
M

Van hel leven genieten.

N Plelier maken.
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Een maatschappijkritische houding vertaalt zich in kwesties zoals
'verminderen van bestaandc inkomensverschillen', 'het bevorderen van gelijkheid', 'het doorbreken van de huidige machtsverhoudingen' en 'meebeslissen in de maatschappir. ~e vier uitspraken
worden als erg belangrijk ervaren door 21% tot 37% van de personen in de leeftijd van t 8 jaar en ouder. In staat 7.1 tekent zich een
tweedeling af tussen enerzijds de gereformeerden en Nederlands
hervormden en anderzijds de rooms-katholieken, 'andere gezindten' en onkerkelijken. Vooral de gereformeerden en hervormden
tonen zich met 30% in mindere mate gecharmeerd van het bevorderen van gelijkheid dan de drie andere groepen waarvan ongeveer 40% streeft naar meer gelijkheid in de maatschappij. Verder
valt op dat slechts een beperkt deel, 21% van de gereformeerden
de bestaande machtsverhoudinaen wenst te doorbreken. Het Derccntage dat aeze ~itspraakeen warm hart toedraagt varieert van
25'0 b.! de Neaeriands hervormden tot 30". bi, de 0n~crkeli.ken
Bij de mate van kerkbezoek valt op dat er relatief weinig verschillen in de maatschappijkritische houding worden aangetroffen, met
als uitzondering de zeer trouwe kerkgangers die zich minder
kritisch opstellen
Van de vier onderscheiden waardenoriëntaties, is vooral verschil
in het hedonisme tussen de diverse kerkelijke gezindten groot.
Van de gereformeerden vindt 48% 'plezier maken' en 64% 'van
het leven genieten' als erg belangrijk in hun leven. Dit percentage
is beduidend lager in vergelijking met zowel de rooms-katholieken
31s de onkerkelijken van wie 68% veel waarde hecht aan 'plezier

Kerksfiegerindie en herwezoek aan hcf nnd8 van de 20e esuw

maken' en 81% aan 'van het leven genieten'. Kijken we naar het
kerkbezoek dan valt op dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de
personen die niet of maandelijks een kerkdienst bijwonen. Daarna
neemt echter met de frequentie van de kerkgang; het hedonisme
al. Van de zeer trouwe kerkgangers. die minstens een keer per
week naar de kerk gaan, vindt 56% van het leven te genieten en
44% plezier maken tiet erg belangrijk.
In deze publicatie hebben we een invulling gegeven aan wee oriëntaties op de religie: de kerkelijke gezindte en het kerkbezoek.
Dit zou men ook kunnen doen voor de vermelde vier maatschappelijke waardenonëntaties. Het POLS biedt hiertoe legio mogelijkheden. We sluiten deze publicatie af met een voorbeeld van een
moaeliike uitina van het hedonisme. Dit betreft het alcoholaebruik.
~ e i ~ é r c e n t a gzwaardere
e
drinkers onder personen dieniet tot
een levensbeschouwelijke groep behoren Is gemiddeld iets hoger
dan onder gelovigen (Verweij en Smits, 1999). Naar kerkelijke gezindte uitaes~litst
- . ziin er echter arote
- verschillen in bovenmatia- alcoholgebruik. Het hoogste percentage zwaardere drlnken, zeventien Drocent. wordt aevonden onder de rooms-katholieken. Bii
~ederlandshervormden is maar elf procent in te delen bij deze
catestorie. Bii stereformeerden is dat neaen procent en bil andere
geziGdten vierprocent. Voor alle onderscheiden kerkelijke gezindten blijkt dat onder personen die vaker naar de kerk gaan minder
zwaardere drinkers voorkomen dan onder personen die zelden of
nooit naar de kerk gaan of een godsdienstige bijeenkomst biiwo-
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