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1. Inleiding

Twee opvallende processen die zich in veel Westerse landen hebben voorgedaan zijn het

teruglopende kerklidmaatschap en kerkbezoek, Nederland is hier een duidelijk voorbeeld van

(CBS, 1989: 46; Eisinga en Felling, 1990; Knippenberg, 1992: 276; Van Hemert, 1991: 4-

9; SCP; 1994, Verweij en Halman, 1994: 222-225). Dit proces van afnemende kerkelijkheid

en kerksheid wordt meestal met het begrip secularisatie aangeduid. Secularisatie staat voor

de toenemende oriëntatie van de mens op deze wereld. Het belang van en de betrokkenheid

op projecties in een beslissende werkelijkheid boven de dagelijkse realiteit is de laatste

eeuwen sterk afgenomen (Dekker, 1987; Ter Borg, 1991: 144).

De basisthese van de secularisatietheorie is dat een toenemende modernisering vergezeld gaat

met een afnemende betekenis van geïnstitutionaliseerde religiositeit voor het functioneren van

de samenleving en het dagelijks handelen en denken van individuen (Schreuder, 1985).

Gegevens uit het Europese waarden onderzoek lieten echter zien landen dat met een hoge

mate van modernisering (geoperationaliseerd middels het bruto binnenlands produkt per

persoon), niet noodzakelijkerwijs een hoge mate van secularisering kennen (geoperationali-
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seerd door onder andere kerkgang en orthodoxie): `.., the evidence does not support the

hypothesis that economic progress was the only, maybe not even the main factor, fuelling

the ongoing processes of secularization and individualization, certainly not in the last decade.

The US is the most striking refutation of this hypothesis' (Halman en De Moor, 1993: 64).

Vooral de Verenigde Staten vormt een groot dilemma voor de empirische houdbaarheid van

de secularisatietheorie (Brown, 1992: 35) omdat ze aan de ene kant (zo is de veronderstel-

ling) tot de meest moderne Westerse landen behoort, terwijl ze aan de andere kant een zeer

wijd verbreid geloof in God, en eerder een stijgende dan een dalende kerkgang kent (Finke,

1992: 149-151). Volgens sommigen wordt de secularisatietheorie dusdanig geschonden dat

deze beter verworpen kan worden: `The vibrancy and growth of American religious

institutions presents the most open defiance of the secularization model' (Finke, 1992: 148).

Onderzoekers die de mening huldigen dat de secularisatietheorie niet empirisch wordt onder-

steund, wijzen dan ook vooral op Amerikaanse data (Greeley, 1972; Hadden, 1987).

Stark en Iannaccone wijzen echter niet enkel op de Verenigde Staten als de uitzondering op

de secularisatietheorie, zij betwijfelen zelfs of Europa wel als gesecularíseerd gekenschetst

mag worden: `We dispute the claim that any European nation is very secularized' (1994:

231). Ter ondersteuning van deze bewering verwijzen ze onder andere naar gegevens uit het

Europese waardenonderzoek uit 1981 waaruit blijkt dat in verschillende Europese landen nog

meer dan de helft van de bevolking in God gelooft en zichzelf als een religieus persoon

beschouwt (1994: 245).

We willen met behulp van het Europese waardenonderzoek uit 1990 onderzoeken of de

Verenigde Staten inderdaad de uitzondering is bínnen de Westerse wereld en of de rest van

de Westerse wereld wel als geseculariseerd gekenschetst mag worden.' Tevens willen we

nagaan hoe mogelijke verschillen tussen Westerse landen verklaard kunnen worden. Uit

eerdere landvergelijkende studies naar waardenoriëntaties bleken er op diverse terreinen

(politiek, moraal, familie, arbeid) landspecifieke verschillen te bestaan maar was het niet

duidelijk hoe deze verschillen te interpreteren zijn (Ester e.a., 1993; Halman, 1991). Omdat

we slechts de beschikking hebben over gegevens voor een beperkt aantal landen, pogen we

op een exploratieve wijze in dit paper landverschillen op het gebied van secularisatie te

verklaren. Vandaar staan de volgende vraagstellingen centraal:
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1. Zijn de Westerse landen in dezelfde mate geseculariseerd, of bestaan er tussen

diverse landen grote verschillen?

2. Worden deze verschillen verklaard door de mate van modernisering van deze

landen?

3. Zo nee, zijn er andere factoren die deze landverschillen kunnen verklaren?

Dit paper is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf gaan we nader in op het proces

van secularisatie en op mogelijke redenen waarom landen ten aanzien van dit proces

verschillen. In paragraaf drie wordt nader ingegaan op het Europese waardenonderzoek en

worden de meetinstrumenten gepresenteerd. Vraagstelling één wordt in paragraaf vier

behandeld door op een achttal religieuze variabelen een clusteranalyse uit te voeren.

Vervolgens komen vraagstellingen twee en drie in paragraaf vijf aan de orde door deze acht

religieuze variabelen te relateren aan een aantal landkenmerken (waaronder de mate van

modernisering). Tot slot worden in paragraaf zes de conclusies getrokken.

2. Cross-Nationale Verschillen in Secularisatie

2.1 Secularisatie

Secularisatie

Volgens Dobbelaere bestaat secularisatie uit een drietal processen (1981: 11-12):

1. Secularisatie als een proces van laicisering: de reikwijdte van religie is teruggedron-

gen; religie is een institutie naast andere instituties geworden en heeft haar overkoe-

pelende aanspraken verloren (steeds meer sektoren van het maatschappelijk leven

worden onafhankelijk van het godsdienstig leven).

2. Secularisatie als een proces van religieuze verandering: religieuze organisaties

(kerken, denominaties, sekten) veranderen ten aanzien van hun overtuigingen,

moraal en rituelen.

3. Secularisatie als een proces van afnemende religieuze betrokkenheid: individuele

personen voelen zich steeds minder betrokken bij religieuze instituten.

Secularisatie speelt zich dus af op het niveau van de samenleving, de religieuze groepering

en het individu.Z Op het niveau van de samenleving zien we dat er allerlei structureel

gedifferentieerde instituten zijn ontstaan met eigen specifieke functies. De samenleving is
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uitééngevallen in een groot aantal deelsektoren zoals de juridische, medische, educatieve en

politieke sektor. Religie is geen `overkoepelend baldakijn' meer dat op al deze gebieden

invloed uitoefent (Berger, 1969). Religieuze organisaties passen zich aan aan ontwikkelingen

in de samenleving. Een goed voorbeeld van onderzoek hiernaar is de studie van Dekker naar

de veranderingen binnen de Gereformeerde kerken in Nederland tussen 1950 en 1990. Hij

constateert, aan de hand van rapporten, belijdenisgeschriften en de inhoud van preken, een

aanpassing van de leer van deze kerken aan de moderne samenleving (1992). Dat het

instituut kerk steeds minder belangrijk wordt in het leven van individuen blijkt bijvoorbeeld

uit het dalende kerkbezoek, kerklidmaatschap en geloof in God (SCP, 1994).

Het is belangrijk te vermelden dat secularisatie betrekking heeft op traditionele geïnstitutio-

naliseerde religiositeit. Kerken verliezen veel van hun aanhang en invloed maar dat wil niet

zeggen dat religie verdwijnt.3 Zo groeide sinds de jaren zestig, zeventig in geïndustria-

liseerde landen de aanhang van allerlei nieuwe religieuze bewegingen (Brown, 1992: 34;

Hammond, 1985), al zijn veel bewegingen slechts een kort leven beschoren. Daarnaast is het

de vraag in hoeverre ze een omvangrijke aanhang zullen verwerven en in hoeverre ze in-

vloed uitoefenen op andere maatschappelijke subsystemen dan de religieuze (vooral dan zou

er sprake zijn van `desecularisering').

Naast de groei van, al dan niet van buiten het Westen geïmporteerde, nieuwe religieuze

bewegingen zouden er ook allerlei nieuwe religieuze vormen zijn ontstaan. Een bekend

voorbeeld hiervan is de herleefde belangstelling voor magie, bijgeloof en esoterische

onderwerpen, ook wel aangeduid met het begrip 'new age' (zie voor een omschrijving De

Hart, 1993: 5).' Daarnaast zijn er onderzoekers die in diverse, op het eerste oog seculier

lijkende, verschijnselen religieuze elementen herkennen zoals: de media (Constantopoulou,

1994), psychotherapie (De Groot, 1994), de milieubeweging en het milieubewustzijn

(Beckford, 1993; Beyer, 1994), de stereotoren en de popster (Ter Borg, 1991). Bij deze

nieuwe religieuze vormen is het echter de vraag in hoeverre deze als religieus gekenschetst

moeten worden. Beantwoording van deze vraag is afhankelijk van of je een substantiële of

functionele definitie van religie hanteert (zie voor een discussie Machalek, 1977). Verdedi-

gers van de secularisatietheorie hanteren over het algemeen een substantiële definitie wat wil

zeggen dat religie gedefinieerd wordt naar haar inhoud (meestal een verwijzing naar een

boven-empirische werkelijkheid) en niet zozeer naar wat ze doet (wat haar functie is).
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Daarnaast groeit buiten Europa de aanhang van bijvoorbeeld de charismatische en pinkster-

beweging (Hollenweger, 1984; Martin, 1990). Opvallend is de opkomst van het fundamen-

talisme in landen zoals Iran, India, Japan, de Verenigde Staten en Israël (Beyer, 1994;

Robertson, 1989). Fundamentalistische bewegingen verzetten zich tegen modernisering in de

zin dat ze zich niet neerleggen bij de scheiding tussen maatschappelijke subsystemen, zoals

de politiek, religie en de economie (Gellner, 1992: vii, 22; Stoffels en Vellenga, 1993: 283-

284). Maar afgezien van de Verenigde Staten heeft het fundamentalisme in de rest van de

Westerse wereld vooralsnog weinig succes (Inglehart, 1995: 85).

Modernisering

In de theorie, zoals in het bekende werk van Berger (1969) en Wilson (1982), gaat de

meeste aandacht uit naar secularisatie op het niveau van de samenlevíng. Zo definiëren zij

secularisatie als: `..the process by which sectors of society and culture are removed from the

domination of religious institutions and symbols' (Berger, 1969: 107); `..that process by

which religious institutions, actions, and consciousness, lose their social significance'

(Wilson, 1982: 149). De hoofdverklaring die door sociologen voor dit secularisatieproces

naar voren wordt gebracht is modernisering.

Modernisering betreft de overgang van een traditioneel agrarische, naar een modern (post)in-

dustriële samenleving die zich in de gehele Westerse wereld heeft voltrokken (Currie e.a.,

1977: 99-106; Halman, 1991: 1-8; Van Praag, 1991: 352-357). Deze overgang ging gepaard

met allerlei veranderingen op economisch, technologisch, sociaal-cultureel en politiek gebied

zoals industrialisering, urbanisering, differentiering, democratisering, bureaucratisering,

rationalisering en secularisering (Ester e.a., 1993: 3). A1 deze processen zijn onderling met

elkaar verbonden, het is niet goed mogelijk om oorzaken en gevolgen te onderscheiden al

worden de economische en technologische veranderingen als de aanzet van deze ontwikkelin-

gen gezien ( Bax, 1988).

Secularisering is dus een onderdeel van modernisering; toch wordt meestal naar bepaalde

elementen van dit moderniseringsproces verwezen ter verklaring van secularisering. Volgens

Felling, Peters en Schreuder (1986: 21-23) zijn er drie redenen waarom modernisering heeft

bijgedragen aan secularisering. Ten eerste zijn er functionele redenen. Een institutioneel

gedifferentieerde samenleving waar functionele rationaliteit een belangrijke rol speelt is niet
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verenigbaar met een alles overkoepelende normatieve orde; elk subsysteem kent zijn eigen

nonmstellende rationaliteit. Religie hoeft niet noodzakelijkerwijs te verdwijnen, maar haar

relevantie voor andere maatschappelijke sektoren is marginaal geworden.

Ten tweede zijn er culturele redenen. Ook de waarden zijn gedifferentieerd, godsdienstige

waarden en normen zijn minder verbonden met waarden en normen in andere sektoren van

de samenleving. Door de verwetenschappelijking van de samenleving is het rationele en

empirische denken wijd verspreid geraakt; dit staat haaks op de Christelijke godsdienst waar

het geloof in een metafysisch wezen centraal staat. Daarnaast verkrijgt men door de

explosieve groei van de massamedia meer kennis over andersdenkenden waardoor het eigen

geloof wordt gerelativeerd (Wilson, 1982).

Ten derde zijn er sociaal-relationele redenen. De organisatie van de samenleving en de

relaties tussen mensen zijn ingrijpend veranderd. Oude sociale verbanden zoals de grootfami-

lie, verwantschap, burenkring en de dorpsgemeenschap zouden zijn afgebroken. Hiérdoor is

de plausibiliteitsstructuur van religie verdwenen, dat wil zeggen de sociale basis en proces-

sen die nodig zijn voor het behoud van religie (Berger en Luckmann, 1966: 174-178).

Onderzoek naarsecularisatie

Secularisatie op het niveau van de samenleving blijkt bijvoorbeeld uit het proces van

ontzuiling zoals dat duidelijk in België en Nederland heeft plaatsgevonden (Dobbelaere,

1988; Lijphart, 1968). In de verzuilde samenleving had het al dan niet behoren tot een

kerkgenootschap gevolgen voor iemands waarden, normen en gedrag op alle gebieden van

het leven: recreatie, politiek, onderwijs, partnerkeuze, etcetera (Dekker en Ester, 1993;

Verweij en Halman, 1994: 218).

Onderzoek naar nieuwe religieuze vormen en bewegingen en veranderingen binnen de

Nederlandse Gereformeerde kerken zijn voorbeelden van onderzoek naar secularisatie als een

proces van religieuze verandering. Ons inziens valt ook onderzoek naar de rol die het

protestantisme heeft gespeeld bij het ontstaan van de moderne, kapitalistische samenleving

hieronder (Berger, 1969).
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Wordt in de secularisatietheorie het meest verwezen naar secularisatie op het niveau van de

samenleving, in onderzoek wordt vooral gekeken naar secularisatie op het niveau van het

individu: naar de mate en determinanten van kerkbezoek, orthodoxie, geloof in God, een

Christelijke levensbeschouwing, etcetera (zoals Goddijn e.a., 1979; Schepens, 1991; Schreu-

der, 1989; SCP, 1994; Zeegers e.a., 1967). Meestal vormt in dit soort onderzoek secularisa-

tie op het niveau van de samenleving (in relatie tot modernisering) de theoretische achter-

grond en verklaring van secularisatie op het niveau van het individu (soms vormt dat laatste

zelfs het bewijs van het eerste waardoor een cirkelredenering ontstaat, Dobbelaere wees hier

al op: zie SCP, 1994: 10-11). In dat geval kan je niet spreken van drie, maar van twee

uitingen van secularisatie (op het niveau van de religieuze groepering en het niveau van het

individu) die verklaard worden door secularisatie op het niveau van de samenleving.s

Bijdrage van dit onderzoek

Ook in deze studie zal secularisatie op het niveau van de samenleving niet op een directe

wijze onderzocht worden. Hiervoor zouden eigenlijk indicatoren gebruikt moeten worden die

de mate van functionele differentiatie van samenlevingen meten. Deze kunnen vervolgens

gerelateerd worden aan de mate waarin religie invloed uitoefent op andere sektoren van de

samenleving, dan zouden we de hypothese kunnen toetsen dat: `..the higher the degree of

functional differentiation, the more advanced secularization will be, means that religion-

churches, synagogues, denomina-tions, sects, and cults-would first of all have no impact, or

at least a diminishing impact, on the rules governing the different institutional domains. In

other words, traditional religious rules, or norms based on religious values, would increasin-

gly have been replaced by secular norms or simply have fallen into disuse in the different

subsystems of education, family, polity, economy, and science' (Dobbelaere, 1989: 38).

Naar ons weten zijn zulke maten nog niet ontwikkeldb, ook is het de vraag inhoeverre de

relatie tussen functionele differentiatie en de invloed van religie op andere sektoren van de

samenleving met behulp van survey gegevens onderzocht kan worden.

Wij richten ons op secularisatie als een proces van afnemende religieuze betrokkenheid, met

secularisatie op het niveau van de samenleving als achterliggende verklarende factor. Deze

relatie proberen we op een indirecte wijze te toetsen door landen te vergelijken op in-

dividuele uitingen van secularisatie, en verschillen te relateren aan onder andere de mate van

modernisering (met als impliciete assumptie dat hoe moderner een land, hoe functioneel
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gedifferentieerder). Wanneer we het over religie hebben, bedoelen we de traditionele

geïnstitutionaliseerde vormen van religie.

2.2 Verklaringen voor Cross-Nationale Verschillen

De basisthese van de secularisatietheorie, waarop de Verenigde Staten dus de grote

uitzondering zouden zijn, is:

A. Hoe moderner een land, hoe meer geseculariseerd.

Een kenmerk van het moderniserings- en seculariseringsproces is dat kerken steeds meer

bezit, invloed en controle, bijvoorbeeld over de liefdadigheid en het onderwijs, aan de staat

moesten overleveren (Martin, 1978; McLeod, 1992). In moderne samerilevingen werd het

onderwijs, de armenzorg en de gezondheidszorg een collectieve aangelegenheid (De Swaan,

1993: 11). De collectivisering van verzorgingsarrangementen leidde ertoe dat materiële en

culturele verschillen tussen mensen kleiner werden, daarnaast had het ook een (negatief)

effect op de positie van religie: `Ze heeft het bestaan wat tragiek, wat magie, en heel wat

religie ontnomen' (De Swaan, 1993: 20). Zo verloor de geestelijkheid haar monopolie over

het beheer van scholen, waardoor de kerk moeilijker het onderricht in haar leerstellingen

zeker kon stellen (De Swaan, 1993: 91). Volgens Inglehart gaat de afname van traditionele

religieuze waarden gepaard met de afname van materialistische waarden en worden beide

veroorzaakt door het ongekend hoge niveau van persoonlijke zekerheid in de huidige

geavanceerde samenleving (1990). Om deze redenen verwachten we dat hoe meer een land

zich heeft ontwikkeld tot een moderne welvaartsstaat, hoe geseculariseerder. Nu is het

mogelijk dat modernisering en de ontwikkeling van de welvaartsstaat sterk samenhangen, in

dat geval zullen we maar één van beide variabelen opnemen.

B. Hoe meer een land zich heeft ontwikkeld tot een welvaartsstaat, hoe meer geseculari-

seerd.

Een ander kenmerk van landen dat we in de analyses willen betrekken is de mate van

religieus pluralisme, omdat hier in onderzoek recentelijk veel aandacht aan wordt besteed.

Zo trekt Iannaccone (1991, 1992) parallellen tussen het bestaan van verschillende religieuze

groeperingen en het bestaan van een economische markt. Op die religieuze markt bevinden
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zich religieuze producenten (de religieuze groeperingen) en consumenten (de individuele

gelovigen). Religie is in deze visie een produkt dat door bepaalde groepen wordt gemaakt en

duor anderen wordt uitgekozen. Deze consumenten zouden de kosten en baten tegen elkaar

opwegen en proberen hun netto opbrengst te maximaliseren. Competitie zou de producenten

stimuleren efficiënt verschillende alternatieve geloven te produceren die goed aansluiten bij

de specifieke behoeften van de consumenten. Religieuze monopolies die door de staat

ondersteund worden zouden een ineffectieve geestelijkheid en apathische populatie opleveren

(Iannaccone, 1992: 128) terwijl een competitieve en pluralistische religieuze `economie' tot

hoge religieuze participatie zou leiden (Stark en Iannaccone, 1994: 233). Het interessante

van deze hypothese is dat hiermee misschien de uitzonderingspositie van de Verenigde Staten

verklaard kan worden aangezien dit land gekenschetst wordt door een zeer pluriforme

religieuze markt.

C. Hoe religieus pluralistischer een land, hoe minder geseculariseerd.

Vervolgens het dominante geloof van een land. Volgens Berger heeft het protestantisme

bijgedragen aan een reductie van religie tot haar meest wezenlijke elementen wat ten koste is

gegaan van de grote rijkdom aan religieuze inhouden. Door het protestantisme werd het

heilige zo veel mogelijk teruggedrongen uit de realiteit; dit gebeurde vooral door het afstand

nemen van drie begeleidende verschijnselen van het heilige: het mysterie, het wonder en de

magie (1969: 111). Het katholicisme verbindt de mens via een aantal kanalen, zoals de

sacramenten en wonderen, met het heilige. Doordat het protestantisme zulke intermediërende

kanalen afschafte werd de mens veel meer op zichzelf teruggeworpen. De relatie van de

mens tot het heilige vindt nog maar via een enkel kanaal plaats: het woord van God (de

bijbel). De stap naar secularisatie werd zo nog maar door één enkel kanaal tegengehouden.

Volgens Berger heeft de seculariserende potentie van het protestantisme zijn wortels in het

oude testament. In verschillende culturen werd de menselijke wereld geplaatst in een groot

alomvattend kosmisch geheel. Het oude testament echter positioneerde een God buiten die

kosmos waardoor er een monotheïstisch godsbeeld ontwikkelde. God werd iets van buiten

deze wereld, wat niet geïdentificeerd kon worden met een natuurlijk of inenselijk fenomeen.

Zo ontstond er een gepolariseerde situatie met aan de ene kant een transcendente God en aan

de andere kant de mensheid. Het christendom droeg bij aan het proces van secularisatie door
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een christelijke kerk te formeren. Hierdoor werden religieuze activiteiten en symbolen

geconcentreerd in een enkel institutioneel domein. Ook hierdoor ontstond een tegenstelling

tussen een religieus, heilig gebied en een profaan, geseculariseerde wereld (Berger, 1969).

Om deze redenen poneren we de volgende hypothese:

D. Hoe katholieker een land, hoe minder geseculariseerd.

Uit een grootschalig survey onderzoek leidt Hofstede af dat er vier dimensies zijn waarop

landen verschillen en die volgens hem de basisproblemen beschrijven waar samenlevingen

mee om moeten gaan: `power distance', `uncertainty avoidance', `individualism' en

`masculinity' (Hofstede, 1980).

De eerste dimensie, `power distance', geeft aan in hoeverre ongelijkheid in macht gewaar-

deerd en door de sociale omgeving ondersteund wordt. In landen met weinig machtsafstand

(een lage score op deze dimensie) heerst onder andere de norm dat ongelijkheid geminimali-

seerd moet worden en iedereen gelijke rechten moet hebben. Voor landen met veel machtsaf-

stand (een hoge score op deze dimensie) geldt het tegenovergestelde (zie verder Hofstede,

1980: 94). Belangrijke onderdelen van het moderniseringsproces zijn democratisering en

individualisering, omdat we veronderstellen dat `power distance' negatief samenhangt met

deze processen' verwachten we dat landen met veel machtsafstand minder geseculariseerd

zijn dan landen met weinig machtsafstand.

De tweede dimensie, `uncertainty avoidance', handelt over de wijze waarop samenlevingen

met onzekerheid omgaan. Landen met een lage score op deze index accepteren onzekerheid

meer als iets wat inherent is aan het bestaan, zijn minder conservatief en leggen meer nadruk

op relativisme en empiricisme dan landen met een hoge score. In landen met een hoge score

ziet men onzekerheid als een bedreiging, leggen de nadruk op de wet en gezag en zoeken

meer naar ultieme absolute waarheden en waarden (zie verder Hofstede, 1980: 140). Religie

is een manier om met onzekerheid om te gaan en daarom verwachten we dat landen met een

hoge score op deze index minder geseculariseerd zijn dan landen met een lage score.

De derde fundamentele dimensie waarop samenlevingen verschillen is de relatie tussen het

individu en de collectiviteit (Hofstede 1980: 149). Landen met een individualistische cultuur
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(een hoge score op deze dimensie) leggen meer de nadruk op de ontwikkeling, identiteit en

zelfstandigheid van het individu; in landen met een collectivistische cultuur (een lage score

op deze dimensie) heerst een sterkere oriëntatie op de collectiviteit en is iemands identiteit

geworteld in het sociale systeem (zie verder Hofstede, 1980: 171-172). Omdat individualise-

ring aan secularisering zou hebben bijgedragen, omdat religie hierdoor haar vanzelfsprekend-

heid verloor en mensen een kritischer houdíng tegenover de kerk gingen innemen (Peters,

1993), verwachten we dat geïndividualiseerde landen meer geseculariseerd zijn dan niet-

geïndividualiseerde landen.

Tot slot de dimensie `masculinity', deze verwijst naar de wijze waarop de rollen tussen

mannen en vrouwen verdeeld zijn. In landen met een masculine cultuur (een hoge score op

deze dimensie) zijn er duidelijk gedifferentieerde sexe rollen waarbij het zo is dat mannen in

alle omstandigheden de dominante positie moeten innemen. Daarnaast zijn presteren,

besluitvaardigheid en geld belangrijk. In meer feminine landen (een lage score op deze

dimensie) geldt het tegenovergestelde (zie verder Hofstede, 1980: 205). Hofstede wijst erop

dat de katholieke cultuur over het algemeen meer masculine is dan de protestantse cultuur,

wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen

protestantse kerken (Hofstede, 1980). Omdat modernisering onder andere gepaard zou gaan

met een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen, verwachten we dat hoe masculiner

een land hoe minder geseculariseerd.

E 1. Hoe hoger de machtsafstand in een land, hoe minder geseculariseerd.

E2. Hoe moeilijker een land met onzekerheid kan omgaan, hoe minder geseculariseerd.

E3. Hoe geïndividualiseerder een land, hoe meer geseculariseerd.

E4. Hoe masculiner de cultuur van een land, hoe minder geseculariseerd.

Bij de laatste hypothesen willen we wel de volgende kanttekening plaatsen. Het is de vraag

of de gepostuleerde verbanden tussen zijn dimensies en secularisatie een causale interpretatie

verdragen, misschien lopen de verbanden wel precies andersom en heeft religie bijgedragen

aan het ontstaan van bijvoorbeeld een geïndividualiseerde cultuur.
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3. Data

d.l Het Europese Waardenonderzoek (EVS)

In 1978 werd door een groep onderzoekers de `European Value Systems Study Group

(EVSSG)' opgericht. Deze groep wilde, via onderzoek in tien Europese landen, meer inzicht

verkrijgen in de heersende en veranderende waardenpatronen in West-Europa. Zij waren

ondermeer geïnteresseerd in de vraag of het christelijke geloof nog invloed uitoefent op deze

waarden, en of Europa door een homogeen of heterogeen cultureel waardepatroon geken-

schetst wordt. De nadruk werd gelegd op het onderzoeken van waarden vanwege de

aanname dat deze richtlijnen zijn voor menselijk gedrag. Tevens kon, in het licht van de

eenwording van West-Europa, meer inzicht in de ontwikkeling van waarden van belang zijn

voor Europese beleidmakers (werkzaam bij internationale politieke organen, kerken, het

bedrijfsleven en vakbonden). Om het onderzoek voor zoveel mogelijk personen en instanties

interessant te maken werd gekozen voor een breed terrein var onderzoek: religie en moraal,

huwelijk en gezin, seksualiteit en opvoeding, politiek en samenleving, arbeid en vrije tijd.

Na een aantal voorstudies vond het onderzoek plaats in 1981, in tien Europese landen.

Omdat onderzoekers uit de hele wereld belangstelling hadden voor dit onderzoek is de

vragenlijst, helemaal of gedeeltelijk, ook in vele andere landen afgenomen.

In 1990 is het onderzoek herhaald. De vragenlijst voor 1990 is grotendeels gelijk aan die

van 1981, wel werden er bepaalde items vervangen, toegevoegd of geherformuleerd. Op

initiatief van individuele onderzoekers werd de vragenlijst wederom, geheel of gedeeltelijk,

in verscheidene andere landen afgenomen. Omdat deze landen over de hele wereld verdeeld

zijn noemt men dit onderzoek ook wel de `World Values Survey', het Europese onderzoek

van 1990 wordt meestal met de naam `European Values Study (EVS)' aangeduid.

De voorzitter en de secretaris van deze onderzoeksgroep, Prof.Dr. R. de Moor en Dr.

L.Halman, zijn aan de Katholieke Universiteit Brabant verbonden en een groot deel van de

data liggen in Tilburg opgeslagen. In Essex (GB) zijn de gegevens voor 1981 verkrijgbaar

en bij het Steinmetz archief in Nederland de gegevens voor 1981 en 1990. Ter beantwoor-

ding van de vraagstellingen waren gegevens voor de volgende landen beschikbaar: Frankrijk,

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

Noorwegen, Zweden, Noord-Ierland, Ierland, de Verenigde Staten, Canada en IJsland. Voor

meer informatie over en resultaten uit het Europese waardenonderzoek verwijzen we naar
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diverse Tilburgse publikaties (Ester e.a., 1993; Halman, 1991; Halman e.a., 1987; Halman

en Vloet, 1992, 1994).

3.2 Religiositeit

Volgens Glock hebben alle religies op de wereld een aantal gemeenschappelijke aspecten

(dimensies) waar alle uitingen van religiositeit in onder te brengen zijn. Hij onderscheidt

een: ervarings-, ideologische-, rituele-, intellectuele- en gevolgdimensie (1974). De

ervaringsdimensie staat voor het religieuze gevoel en religieuze ervaringen (bijvoorbeeld het

ervaren van de aanwezigheid van God of het gevoel door Christus gered te zijn). De

ideologische dimensie voor de aanvaarding van de leerstellingen van het geloof (zoals het

geloof in God, de duivel en een leven na de dood). De rituele dimensie staat voor de

religieuze praktijk zoals het kerklidmaatschap, de kerkgang en het ontvangen van de

sacramenten. De intellectuele dimensie, de kennisdimensie, verwijst naar de mate waarin

mensen op de hoogte zijn van allerlei zaken ten aanzien van het geloof (zoals de mate waarin

men op de hoogte is van de tien geboden of van bepaalde fragmenten uit de bijbel). De

gevolgdimensie is het gevolg van de eerste vier dimensies voor iemands seculiere handelen.

Er is in de loop van de jaren heel wat empirisch onderzoek verricht naar de dimensies van

Glock, onderzoek dat zich toespitste op de vraag of religiositeit een uni-, of multi-di-

mensionaal concept betrof. Onderzoek leidde niet tot consensus over het precieze aantal te

onderscheiden dimensies, wel tot de bevinding dat religiositeit een multi-dimensioneel

concept betreft.

Voor het meten van de ervaringsdimensie gebruiken we een schaal genaamd 'religiositeit';

voor de ideologische dimensie een orthodoxie-schaal; voor de rituele dimensie kerklidmaat-

schap, kerkgang, het belang van religieuze riten en religieuze opvoeding en voor de

gevolgdimensie de mate waarin men vertrouwen heeft in de kerk (een indirecte maat waarbij

de veronderstelling is dat hoe meer vertrouwen men heeft in de kerk, hoe meer men naar de

kerk zal luisteren en haar voorschriften zal volgen, Halman, 1991: 58). In het Europese

waardenonderzoek zijn geen items opgenomen die de intellectuele dimensie meten, maar

Glock gaf zelf al de zwakte van deze dimensie aan: ook een atheïst kan over veel kennis

beschikken over het geloof dus zegt deze dimensie weinig over iemands mate van religiosi-

teit (1974). Tot slot hebben we ook een schaal opgenomen die meet of iemand al dan niet

over een Christelijke levensbeschouwing beschikt.
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In het totaal zullen we acht itemslschalen in verdere analyses gebruiken (Tabel 1, zie voor

de exacte formulering van de diverse items en schalen Bijlage A). Ten aanzien van de

operationaliseringen geldt dat we de antwoordcategorieën van diverse vragen in die volgorde

weergeven zoals we ze gebruikt hebben in de schaalconstructie. Voor de originele volgorde

van de antwoordcategorieën, en de volgorde van de vragen in de vragenlijst, verwijzen we

naar Ester e.a. (1993: 274-299). Schaalconstructie vond voornamelijk plaats met behulp van

principale factoranalyse (PAF in Spssx; Spssx User's Guide, 1988).

Tabel 1 Operationalisering religieuze kenmerken

Variabele Operationalisering Codering

Kerklidmaatschap
Kerkgang

enkelvoudig item (0) nee, (1) ja
enkelvoudig item (1) nooit, praktisch nooit,

Religieuze opvoeding enkelvoudig item
Belang van religieuze riten
Vertrouwen in de kerk factorschaal
Religiositeit factorschaal
Orthodoxie Mokkenschaal
Christelijke blik op leven, factorschaal
dood en lijden

(2) minder vaak dan eens perjaar,
(3) eens per jaar,
(4) met kerstmislpasen
8i andere feestdagen,
(5) eens per maand,
(6) eens per week,
(7) vaker dan eens per week
(0) nee, (1) ja
index (0) - (3) zie toelichting
zie toelichting
zie toelichting
(0) - (6) zie toelichting
zie toelichting

Kerklidmaatschap werd met behulp van een twee-traps-vraag gemeten (d.w.z., eerst werd

gevraagd of inen zichzelf tot een kerkgenootschap rekende; als men hiermee instemde kon

men aangeven tot welk kerkgenootschap in het bijzonder). Een twee-traps-vraag valt te

prefereren boven een één-traps-vraag, aangezien bij dit laatste type vraag de neiging sociaal

wenselijk te antwoorden groter is (Eisinga en Felling, 1990: 11).

Belang van religieuze riten is een index en een optelsom van het aantal keer dat men bij

bepaalde gelegenheden kerkdiensten belangrijk vond. Men kon dit aangeven voor drie

soorten gebeurtenissen: geboortes, huwelijken en begrafenissen, waardoor de index loopt van
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nul tot drie (hoe hoger, hoe meer belang men hecht aan religieuze riten). Deze index bleek

in de meeste landen, op IJsland na, een behoorlijk (kr-20 )-.80) betrouwbare schaal te

vormen (Tabel 1, Bijlage A).

Vertrouwen in de kerk is een schaal bestaande uit vier items die meten in hoeverre respon-

denten vinden dat de kerk adequaat reageert op een aantal problemen en behoeften. Uit een

factoranalyse op de vier items bleek dat deze allen hoog op één factor laadden (Tabel 2,

Bijlage A). Naast de structuur, waren ook de ladingen cross-nationaal vergelijkbaar (Tabel

2, Bijlage A).g De scores op de factorllatente variabele mogen cross-nationaal vergeleken

worden. Vertrouwen in de kerk bleek tevens in alle landen een redelijk (a 1-.70) betrouw-

bare schaal te vormen (Tabel 3, Bijlage A). Hoe hoger de score op deze schaal, hoe hoger

het vertrouwen in de kerk.

Uit eerder onderzoek bleek dat een vijftal items tezamen als factor konden worden onder-

scheiden van andere religieuze items, een factor die wordt aangeduid met religiositeit

(Halman, 1991: 57-59; Halman en De Moor, 1993: 50). Deze vijf items laadden allen hoog

op één factor, naast de structuur waren ook de ladingen cross-nationaal vergelijkbaar (Tabel

4, Bijlage A). Religiositeit vormde in alle landen een redelijk (a1 -.70) betrouwbare schaal

(Tabel 5, Bijlage A). Hoe hoger de score op deze schaal, hoe hoger de mate van religiosi-

teit.

Orthodozie bestaat uit een zestal orthodoxe geloofsopvattingen waarvan respondenten aan

konden geven of inen hier al dan niet in geloofde. Deze schaal hebben we gecreëerd met

behulp van een Mokken schaalanalyse (Debets en Brouwer, 1988). In alle landen vormden

de zes items één sterke schaal (H 1.50), ook de individuele items schaalden in bijna alle

gevallen erg goed (1.50). Helaas hadden de items niet in elk land dezelfde volgorde, maar

de schendingen zijn vrij beperkt van aard (Tabel 6, Bijlage A). In tien van de zestien landen

is het geloof in God het minst een uiting van orthodoxie, dan het geloof in de zonde, een

leven na de dood, opstanding van de doden, de duivel en de hel. Voor de constructie van

een schaal voor orthodoxie hebben 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 ortho-

doxe geloofsopvattingen. Maar vanwege de hiervoor genoemde schendingen kan men uit

iemands totaalscore op deze schaal niet afleiden met welke geloofsopvattingen hij of zij exact
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instemt, bij deze interpretatie zal men met het land van herkomst van de respondent rekening

moeten houden. De zes items vormden in de meeste landen een behoorlijk (kr-201 -.80)

betrouwbare schaal (Tabel 7, Bijlage A).

In het Europese waardenonderzoek 1990 werden aan de respondenten zeven stellingen

voorgelegd met behulp waarvan men aan kon geven hoe men dacht over de zin van het

leven en de dood. Deze bleken twee factoren te vormen: een wereldse, geseculariseerde en

een Christelijke blik op leven, dood en lijden. Alleen deze laatste bleek in de meeste landen

een redelijk (a 1-.70) betrouwbare schaal te vormen (Tabel 9, Bijlage A, zie voor de

ladingen Tabel 8, Bijlage A). Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer men deze

Christelijke blik onderschrijft.

3.3 Landkenmerken

Modernisering is nogal een veelomvattend begrip en verwijst naar tal van veranderingen op

politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied. Nu is het mogelijk voor al deze deelterrei-

nen indicatoren te ontwikkelen en deze samen te voegen tot een schaal (Dorenbos e.a.,

1987: 238-240), maar volgens Lane en Ersson (1987) verliest het concept hierdoor zijn

analytische kracht.9 Omdat de technologische veranderingen, en de hiermee gepaard gaande

economische veranderingen, als de motor gezien kan worden van het hele moderniserings-

proces (Bax, 1988: 30) kiezen we er voor ons vooral te concentreren op de economische

dimensie van modernisering.

Vervolgens doet de vraag zich voor of je de economische ontwikkelingen met één of

meerdere indicatoren moet operationaliseren. In veel empirisch onderzoek voegt men

meerdere indicatoren samen tot een schaal (Banks, 1981; De Graaf en Luijkx, 1992; zie

Dorenbos e.a., 1987: 240; Lane en Ersson, 1987), maar het bleek dat in plaats van zulke

schalen net zo goed het bruto nationaal produkt per persoon gebruikt kan worden omdat dit

item sterk samenhing (een correlatie van minstens .94) met diverse schalen'o (Puijenbroek en

Van Snippenburg, 1984: 252). Daarnaast heeft het gebruik van het bruto nationaal produkt

als voordeel dat het een heldere betekenis heeft, relatief goed internationaal vergelijkbaar is

en een hoge betrouwbaarheid heeft (Van Snippenburg, 1986: 97). Daarom besloten we om

economische modernisering slechts met één item te indiceren. We verwachten dat hoe hoger

het bruto nationaal produkt per persoon in een land, hoe meer geseculariseerd.
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Tabel 2 Bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolldng (in US ~) in 15 landen:
1970-1990

LAND 1970 1975 1980 1985 1990

Frankrijk 2990 5970 11850 9750 19490
Groot-Brittannië 2220 3890 8020 8450 16100
West-Duitsland 2850 6670 13270 10920 22320
Italië 2000 3690 7480 7700 16830
Spanje 1110 2780 5360 4330 11020
Portugal 700 1540 2370 1970 4900
Nederland 2560 6010 12010 9360 17320
België 2670 5940 12140 8230 15540
Denemarken 3120 6910 13130 11310 22080
Noorwegen 2740 6610 12880 14460 23120
Zweden 4200 8320 14330 11940 23660
Ierland 1290 2650 5050 4910 9550
Verenigde Staten 4970 7400 11990 16790 21790
Canada 3870 7260 10600 14140 20470
IJsland 2420 6360 13580 11680 22050

Bronnen: De gegevens voor 1970 tot en met 1985 zijn afkomstig van de wereld bank, het
bruto nationaal produkt per persoon werd berekent `..at current purchaser values (market
prices), in US dollars, ..calculated according to World Bank Atlas methodology' (World
Bank, 1992a: xiv). Omdat de hierin vermelde gegevens voor 1990 nog schattingen betroffen,
hebben we, uitgezonderd IJsland (omdat dit land in deze bron niet vermeld werd), voor 1990
een andere bron gebruikt waarin overigens dezelfde rekenmethode werd gehanteerd (World
Bank, 1992b).

Uit Tabel 2 blijkt dat Portugal, Ierland en Spanje door de tijd meestal een laag bruto

nationaal produkt per persoon hebben; Groot-Brittannië en Italië zitten daar meestal iets

boven; Nederland, België en Frankrijk zitten meestal in het midden en West-Duitsland,

Denemarken en Zweden scoren meestal het hoogst. Noorwegen en Usland gingen door de

tijd heen iets meer omhoog; Canada en de Verenigde Staten nemen nogal wisselende posities

in (zo hadden de Verenigde Staten in 1970 en 1985 het hoogste bruto nationaal produkt per

persoon, maar in 1980 namen ze een achtste en in 1990 een zesde positie in).

Naast een score voor de mate van modernisering willen we ook een maat opnemen voor hoe

lang het moderniseringsproces zich in een land al voor doet. Misschien hebben landen (zoals

Groot-Brittannië) die als één van de eersten moderniseerden, in economisch opzicht in latere

tijden een achterstand opgelopen terwijl ze in cultureel opzicht zeer gemoderniseerd (en dus
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geseculariseerd) zijn. Van Snippenburg nam in zijn onderzoek een maat op voor de duur van

het moderniseringsproces: het aantal jaren verstreken sinds de aanvang van de moderne

economische en politieke ontwikkeling (1986: 91). Hij baseert zich hierbij op een studie van

Black, die aan de hand van allerlei documenten probeert vast te stellen wanneer in landen de

fase begon waarin een algehele politieke, economische en sociale vernieuwing definitief

doorzette (1986: 89). We verwachten dat hoe langer een land reeds gemoderniseerd is, hoe

meer geseculariseerd.

De mate waarin een land zich heeft ontwikkeld tot een moderne welvaartsstaat meten we

met behulp van het percentage van het bruto nationaal produkt dat in 1990 aan sociale

voorzieningen werd uitgegeven. Hieronder verstaan we onder andere de uitgaven aan

uitkeringen ten behoeve van ziekte, ouderdom of werkloosheid (zie Tabel 3). Hoe meer in

1990 uitgegeven werd aan sociale voorzieningen in een land, hoe meer geseculariseerd.
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Tabel 3 Duur modernisering 1990 in 14 landen" (modern) en het qo van het bruto
nationale produkt dat in 1990 aan sociale zekerheid werd uitgegeven in 12 landen
(zekerheid)

LAND modern zekerheid

Frankrijk 201 19.95
Groot-Brittannië 214 12.11
West-Duitsland 187 14.17
Italië 185 18.72
Spanje 178 12.63
Nederland 195 22.33
België 195 22.19
Denemarken 183 15.96
Noorwegen 181 18.15
Zweden 181 23.65
Ierland 120 15.75
Verenigde Staten 214 6.77
Canada 199 8.66
IJsland 106

Bronnen: De gegevens voor duur modernisering zijn afkomstig uit Van Snippenburg (1986:
168). Omdat zijn gegevens uitgaan van 1969 hebben we bij elk land 21 jaren opgeteld.
Uitgaven aan sociale zekerheid werden als volgt geoperationaliseerd: '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
development; 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,
1992b: 292). Eigenhandig hebben we uit de in het World Development Report 1992
vermelde gegevens de percentages in Tabel 3 uitgerekend. Voor België was dat echter niet
mogelijk zodat we voor dit land het percentage voor 1981 hebben uitgerekend.

Religieus pluralisme kan op een heel aantal verschillende manieren geoperationaliseerd

worden.

1) Iannaccone gebruikt de zogenaamde `Herfindahl index' die de kans aangeeft dat

`..two people, selected at random from those claiming a religieus affiliation, share

the same religion' (1991: 166). Deze maat varieert tussen de nul en één; hoe hoger

de score op deze maat hoe hoger de kans dat twee mensen die tot een kerk behoren

tot dezelfde kerk behoren en hoe dominanter een bepaalde geloofsgemeenschap. Het

blijkt dat hoe dominanter een bepaalde geloofsgemeenschap in een land, hoe lager
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het percentage personen dat elke week naar de kerk gaat (Iannaccone, 1991: 158).

Wij willen dit voor meerdere religieuze items onderzoeken en we verwachten dat

hoe hoger een land scoort op de Herfindahl index'Z, hoe meer geseculariseerd.

2) Deze operationalisering krijgt kritiek van Chaves en Cann omdat deze niet de

religieuze vitaliteit van katholieke landen kan verklaren (1992: 278). Iannaccone

keek inderdaad enkel naar protestantse landen waar de relatie wel opgaat (1991),

terwijl katholieke landen hoog scoren op die Herfindahl index en toch zeer religieus

zijn. Verder bekritiseren ze Iannaccone omdat volgens hen de link tussen een

religieuze markt structuur en religieuze participatie bestaat uit de mate waarin religie

onderworpen wordt aan staatsregulatie, terwijl zijn empirische analyse zich richt op

een maat voor religieus pluralisme (Chaves en Cann, 1992: 274).

Er zijn twee manieren om het verband tussen religieus pluralisme en religieuze

participatie te verklaren. In de visie van Iannaccone (gebaseerd op de markttheorie

van Smith) wordt de religieuze markt bij de afwezigheid van staatsregulatie pluralis-

tischer wat competitie en religieuze participatie stimuleert, in de visie van Chaves en

Cann (gebaseerd op de Tocqueville en Martin) is een pluralistische situatie gunstiger

omdat het hierdoor onwaarschijnlijker wordt dat religie bij politieke en sociale

conflicten geïdentificeerd wordt met de kant van slechts één bepaalde sociale groep

(1992). Om dit te onderzoeken ontwerpen Chaves en Cann een schaal voor de mate

waarin de staat de religieuze markt reguleert, deze loopt van nul tot zes waarbij zes

staat voor een hoge staatsregulatie (men bekijkt bijvoorbeeld of er een officiële

staatskerk is en of de staat kerkpersoneel betaalt, 1992: 280). Hun maat blijkt een

veel sterker effect te hebben .pp de regelmatige kerkgang dan de Herfindahl index

(Chaves en Cann, 1992: 285), daarom de volgende stelling (zie voor de data Tabel

4): hoe meer in een land de staat de religieuze markt reguleert, hce meer geseculari-

seerd.

3) Ook hebben we zelf nog een maat ontworpen om religieus pluralisme te meten en

wel door na te gaan hoeveel religieuze kerkgenootschappen er zich in een land

bevinden. De idee hierachter is dat hoe meer kerkorganisaties zich op de 'markt'

bevinden, hoe groter de competitie en hoe hoger de religiositeit. Het verschil met de
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Herfindahl index is dat deze vooral kijkt naar de mate waarin mensen tot eenzelfde

kerkgenootschap behoren, terwijl bij het aantal kerkgenootschappen enkel gekeken

wordt naar de hoeveelheid kerkgenootschappen waaruit men kan kiezen.

Nu is het niet eenvoudig om op een eenduidige en vergelijkbare wijze voor al die landen te

bepalen hoeveel religieuze organisaties er zich in 1990 bevonden. De volgens ons meest

uitgebreide studie hiernaar is die van Barret (1982), nadeel is echter dat zijn gegevens maar

tot 1980 lopen. Om rekening te houden met de bevolkingsomvang van een land hebben we

deze gegevens ook nog eens gedeeld door het aantal miljoenen inwoners (uit World Bank,

1983). We verwachten dat: a) hoe meer denominaties in een land aanwezig, hoe minder

geseculariseerd; b) hoe meer denominaties per miljoen inwoners, hoe minder geseculari-

seerd.

21



Tabel 4 Relatie staat-kerk in 15 landen (staat), aantal denominaties in 1980 in 15 landen
(denoml), aantal denominaties per miljoen mensen in 1980 in 15 landen (denom2), ~Io
katholieken t.o.v. de protestanten in 1990 in 16 landen (rk), Herfmdahl index 1990 in
16 landen (H~)

LAND staat denoml denom2 rk H~

Frankrijk 1 315 5.85 97.79 .884
Groot-Brittannië 3 530 9.41 15.41 .699
West-Duitsland 3 260 4.22 50.91 .491
Italië 3 230 4.08 98.58 .939
Spanje 2 152 4.07 99.77 .979
Portugal 2 42 4.30 99.72 .951
Nederland 0 240 16.96 62.80 .456
België 3 87 8.84 98.94 .925
Denemarken 5 56 10.93 .78 .953
Noorwegen 5 45 11.00 .91 .941
Zweden 6 117 14.08 .76 .929
Noord-Ierland 32.35 .554
Ierland 0 36 10.59 96.97 .939
Verenigde staten 0 2050 8.99 41.62 .395
Canada 0 330 13.73 59.22 .466
IJsland 4 16 70.18 .74 .932

Bronnen: De gegevens voor de relatie tussen de staat en de kerk zijn afkomstig uit Chaves
en Cann (1992: 284). Omdat ze geen gegevens leveren voor IJsland en Portugal hebben we
deze uit dezelfde bron gehaald als waaruit zij hun gegevens haalden: Barret (1982: 369, 576-
577). Het aantal denominaties is afkomstig uit Barret (1982). Het percentage katholieken ten
opzichte van de protestanten en de Herfindahl index: EVS 1990.

Voor de verhouding katholieken ten opzichte van protestanten maken we gebruik van de

EVS gegevens. We hebben het percentage katholieken gedeeld door het percentage katholie-

ken plus protestanten (zie de ruwe gegevens in Tabel 1, Bijlage B). Hoe hoger in een land

het percentage katholieken in een land ten opzichte van protestanten, hoe minder geseculari-

seerd.
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Tabel 5 Dimensies van Hofstede in 14 landen: `power distance' (PDI), `uncertainty avoi-
dance' (LJAI), `individualism' (IDV) en `masculinity' (MAS)

LAND PDI UAI IDV MAS

Frankrijk 68 86 71 43
Groot-Brittannië 35 35 89 66
West-Duitsland 35 65 67 66
Italië 50 75 76 70
Spanje 57 86 51 42
Portugal 63 104 27 31
Nederland 38 53 80 14
België 65 94 75 54
Denemarken 18 23 74 16
Noorwegen 31 50 69 8
Zweden 31 29 71 5
Ierland 28 35 70 68
Verenigde Staten 40 46 91 62
Canada 39 48 80 52

Bron: Hofstede (1980: 77, 122, 158, 189)

Tot slot de dimensies van Hofstede. Zijn onderzoek vond plaats bij vestigingen van een grote

multinational, in tientallen landen en bij meer dan honderdduizend respondenten. De

gegevens werden verzameld rond 1968 (1967-1969) en 1972 (1971-1973). De vier door

Hofstede onderscheiden dimensies betroffen voornamelijk arbeid, zoals de tevredenheid met

het werk. Doordat Hofstede zijn dimensies relateerde aan velerlei andere studies en een

aantal landkenmerken kwam hij tot een interpretatie van deze dimensíes die verder reikte dan

enkel het domein arbeid.

Per dimensie construeerde Hofstede een index: `power distance index (PDI)', `uncertainty

avoidance index (UAI)', `individualism index (IDV)' en de `masculinity index (MAS)'

(Tabel 5). We verwachten dat hoe hoger de `power distance index' in een land, hoe minder

geseculariseerd; hoe hoger de `uncertainty avoidance index' in een land, hoe minder

geseculariseerd; hoe hoger de `individualism index' in een land, hoe meer geseculariseerd;

hoe hoger de `masculinity index' in een land, hoe minder geseculariseerd.
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4. Religiositeit in Zestien Landen

In de Tabellen twee tot en met zes (Bijlage B) geven we de scores van zestien landen op de

in Tabel 1 vermelde religieuze items en schalen (voor de religieuze schalen geven we ook de

scores op de afzonderlijke items). Wanneer we naar de scores op de afzonderlijke items

kijken blijkt ten eerste dat er regelmatig behoorlijke verschillen zijn tussen diverse landen;

zo zijn er landen waar meer dan vijftig procent in een duivel gelooft (Noord-Ierland, Ierland

en de Verenigde Staten) en landen waar minder dan twintig procent in een duivel gelooft

(Nederland, België, Denemarken en Zweden). Daarnaast zijn er grote verschillen in de mate

waarin bepaalde religieuze items worden onderschreven. Zo is in alle landen meer dan

vijftig procent van de bevolking lid van een kerkgenootschap; vindt in de meeste landen

meer dan vijftig procent van de bevolking kerkdiensten bij bepaalde rituelen belangrijk;

gelooft in de meeste landen meer dan vijftig procent in God en beschouwt in de meeste

landen meer dan vijftig procent zichzelf als een religieus peetoon. Daarentegen gaat in de

meeste landen minder dan de helft van de bevolking regelmatig naar de kerk; heëft in de

meeste landen minder dan de helft bevolking vertrouwen in de kerk; gelooft in de meeste

landen minder dan de helft van de bevolking in de duivel en de hel en onderschrijft in de

meeste landen minder dan vijftig procent een Christelijke levensbeschouwing.

In relatie tot vraagstelling één moeten we dus concluderen dat er aanzienlijke verschillen zijn

tussen de diverse Westerse landen. Maar is de Westerse wereld wel geseculariseerd? Stark

en Iannaccone (1994) twijfelden hieraan en wezen op items die door meer dan vijftig procent

van de bevolking werden onderschreven (geloof in God en zichzelf als een religieus persoon

beschouwen). Als we ook de grens van vijftig procent hanteren blijkt dat zij selectief naar

een aantal items verwijzen. Diverse items worden in de meeste landen door minder dan

vijftig procent van de bevolking onderschreven; wij delen hun conclusie dan ook niet dat

geen Europese natie als geseculariseerd beschouwd mag worden. Maar we wijzen er

nogmaals op dat eigenlijk longitudinale gegevens nodig zijn om het proces van secularisatie

vast te stellen, secularisatie doet zich voor als deze items door de tijd steeds minder worden

onderschreven.

Omdat het uit de Tabellen in Bijlage B niet zo eenvoudig is om af te leiden welke landen nu

het meest en welke het minst geseculariseerd zijn hebben we met behulp van SPPSIPC een
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clusteranalyse uitgevoerd op de acht religieuze itemslschalen'3 zoals vermeld in Tabel 1

(METHOD WARD). We hebben de variabelen eerst gestandaardiseerd in Z-scores. Zie voor

de resultaten Figuur 1. Naar onze mening kunnen de volgende clusters worden onderschei-

den":

A) DenemarkenlNoorwegenlZweden

B) FrankrijklBelgiëlNederlandlGroot-Brittannië

C) PortugallCanada~ItaliëlSpanjeNVest-DuitslandlIJsland

D) Noord-Ierland~IerlandlVerenigde Staten

Denemarken, Noorwegen en Zweden behoren de meest geseculariseerde landen, gevolgd

door Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië. Ierland, Noord-Ierland en de Verenigde

Staten zijn het minst geseculariseerd, gevolgd door Spanje, Portugal, Italië, Canada, West-

Duitsland en IJsland.
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Figuu~r 1 Clusteranalyse op traditionele religieuze items en schalen, 16 landen, 1990

PORTUGAL
CANADA
ITALIÉ
SPANJE
WEST-DUITSLAND
IJSLAND

NOORD-IERLAND ~
VERENIGDE STATEN
IERLAND

DENEMARKEN
NOORWEGEN
ZWEDEN

FRANKRIJK
GROOT-BRITTANNIÉ
BELGIÉ
NEDERLAND

Het is opvallend dat Denemarken, Noorwegen en Zweden desondanks heel hoog scoren op

kerklidmaatschap, in die landen behoort minstens 82 qo tot een kerkgenootschap (Tabel 2,

Bijlage B). In deze landen behoort men bijna automatisch tot de Lutherse staatskerk, zonder

dat men de kerkelijke dogma en ethische autoriteit van kerk noodzakelijkerwijs accepteert

(Riis, 1992). Kerkelijkheid op zich zegt in deze landen dus niet zo veel. Kerkelijkheid

correleerde ook heel slecht met de andere religieuze itemslschalen, meestal lager dan .30

(uitgezonderd het belang van religieuze riten). De andere religieuze items~schalen correleer-

den minstens .50 met elkaar en deze correlaties waren in bijna alle gevallen significant

afwijkend van nul. Uit een exploratieve factoranalyse bleek dat de acht items~schalen twee

factoren vormden die tezamen 81.6qo ~van de variantie verklaarden. Één factor (na varimax

rotatie) bestond uit kerklidmaatschap en het belang van religieuze riten (al schaalde deze

laatste ook ~.50 op de andere factor), de andere factor uit de rest van de items~schalen.

Terug naar Figuur 1. Komt de indeling in vier groepen grofweg overeen met wat je op basis

van de mate van modernisering zou verwachten? Het lijkt er wel op, al zijn er een aantal

uitzonderingen: a) de Verenigde Staten behoren tot de minst geseculariseerde landen; b)

Canada, IJsland en West-Duitsland behoren niet tot de meest geseculariseerde landen. Het

lijkt er dus op dat de verschillen tussen de landen niet volledig verklaard worden door

verschillen in de mate van modernisering.

26



5. De Relaties tussen Religiositeit en Landkenmerken

Voordat we de acht religieuze itemslschalen relateerden aan de landkenmerken, bekeken we

eerst de onderlinge verbanden tussen de landkenmerken (Tabel 7, Bijlage B). Opvallend was

het lage verband tussen het bruto nationale produkt per persoon en het percentage uitgegeven

aan sociale zekerheid: .03. Beiden meten dus duidelijk andere aspecten en gaan niet

noodzakelijkerwijs samen, zo geven Canada en de Verenigde Staten weinig uit aan sociale

zekerheid maar hebben een redelijk hoog bruto nationaal produkt per persoon. Ook

opvallend was het negatieve verband (-.15) tussen het aantal denominaties per land en het

aantal denominaties per miljoen inwoners, beide variabelen zijn dus duidelijk verschillende

operationaliseringen van religieus pluralisme. Wanneer correlaties groter zijn dan f.80 of

kleiner dan -.80 is er het gevaar van multicollineairiteit (Lewis-Beck, 1980: 60), daarom

besloten we UAI te verwijderen dat .93 met PDI correleerde (en ook hoog correleerde met

het percentage rooms-katholieken).15

Met behulp van plots tussen alle acht de itemslschalen voor religiositeit en alle elf overgeble-

ven landkenmerken onderzochten we of a) verbanden niet-lineaire vormen aannamen; b)

verbanden extreem beïnvloed werden door de positie van zogenaamde 'outliers' - landen met

uitzonderlijke scores op de landkenmerken.

Het eerste bleek nauwelijks het geval te zijn; of er kon nauwelijks een verband waargeno-

men worden, of de verbanden namen lineaire vormen aan. Toch leek het in een beperkt

aantal gevallen erop dat verbanden de vorm van een (omgekeerde) U aannamen, hier moeten

we bij het uitvoeren van regressies rekening mee houden.

Bij een viertal landkenmerken bleken één of ineerdere landen een behoorlijke invloed uit te

oefenen op de verbanden met diverse religieuze itemslschalen: 1) bij duur van het moderni-

seringsproces oefenden IJsland enlof Ierland regelmatig grote invloed uit op de richting van

het verband; 2) bij het aantal denominaties per land gold dit voor de Verenigde Staten; 3) bij

het aantal denominaties per miljoen inwoners gold dit voor IJsland; 4) bij IDV gold dit voor

Portugal. Wanneer we voor deze vier variabelen naar de betreffende landen kijken (Tabel 3,

4 en 5) zien we ook dat deze landen afwijkende posities innemen ten opzichte van de andere

landen.
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Toen we alle religieuze items~schalen regresseerden op elke afzonderlijk landkenmerk,

bleken dezelfde landen bij dezelfde vier landkenmerken een extreme invloed te hebben op de

regressieresultaten (Cook D~ 1.00). Daarnaast leverde een regressie van kerkgang en

opvoeding op het bruto nationaal produkt per persoon een probleem op in Portugal (Cook

D 1 1.00).

Het is dus nodig om bepaalde landkenmerken te transformeren zodat de invloed van outliers

beperkt wordt. Om te bepalen hoe te transformeren keken we voor elk landkenmerk naar

zijn scheefheid en stijlheid. Enkel de al eerder genoemde vier landkenmerken, duur van het

moderniseringsproces, het aantal denomínaties per land en per miljoen inwoners en IDV,

leverden in beide gevallen problemen op (significant van nul afwijkende steil- en scheethe-

den). Daarnaast week de scheetheid van het bruto nationaal produkt per persoon bijna

significant van nul af. Omdat duur van het moderniseringsproces en IDV een negatieve

scheefheid kenden besloten we deze variabelen te kwadrateren; omdat het aantal denomina-

ties per land en per miljoen inwoners positief scheef verdeeld waren besloten we hiervan het

logaritme te nemen (Fox, 1991: 48). Omdat het bruto nationaal produkt enkel problemen

opleverde bij kerkgang en religieuze opvoeding (en omdat deze variabele negatief scheef

verdeeld was) besloten we deze variabele bij die twee religieuze variabelen te kwadrateren.

Vervolgens rekenden we opnieuw de stijl- en scheefheden uit en bleken de problemen, op

duur modernisering en het aantal denominaties per miljoen inwoners na, opgelost. Na bij

duur modernisering en aantal denominaties per miljoen inwoners eerst een constante op- of

af te trekken werden ook hier de problemen uiteindelijk opgelost (zie voor deze methode en

het effect van transformaties op het interpreteren van verbanden tussen variabelen Van

Snippenburg, 1986: 114-116). Het opnieuw inspecteren van de plots en het uitrekenen van

de Cook D's liet zien dat na deze transformaties veel, maar niet alle problemen waren

verdwenen.

Wat is nu het verband tussen de religieuze items~schalen en de elf landkenmerken? In Tabel

6 geven we de correlaties tussen alle variabelen. Uit de richtingen van de verbanden blijken

over het algemeen de meeste hypothesen op te gaan. Meest afwijkend zijn steeds de

verbanden tussen kerklidmaatschap en veel van de landkenmerken, maar we zagen al dat

lidmaatschap eigenlijk een aparte factor vormt. Opvallend zijn de relaties tussen religieus
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pluralisme en de religieuze itemslschalen. Over het algemeen geldt dat hoe meer de staat de

religieuze markt controleert, hoe dominanter een bepaalde geloofsgemeenschap en hoe

minder denominaties in een land, hoe geseculariseerder een land. Religieus pluralisme leidt

in deze gevallen dus steeds tot minder secularisatie. Echter, hoe meer denominaties in een

land per miljoen, hoe geseculariseerder. Hier werkt pluralisme dus secularisatie in de hand.

Tabel 6 Correlaties (bovenste getal Pearson's R, onderste getal Spearman Correlatie)
tussen de religieuze variabelen (I') en de landkenmerken1ó (I~, ~`: pc -.10, ~`~` p:
c.-.05

X1 X2 X3 X4 XS X6 X7 X8 X9 X10 X11

Y 1 -.43 -.19
-.47' -.00

Y2 -.63" -.20
-.67" .20

Y3 -.68" -.16
-.73" -.09

Y4 .15 -.72"
.32 -.82"

YS -.40 -.36
-.51' -.13

Y6 -.35 .26
-.46' .23

Y7 -.26 -.12
-.38 -.O1

Y8 -.65" -.08
-.69" .13

-.60" -.61" .14 -.14
-.62" -.59" .OS -.29
-.32 -.66" .11 -.32
-.42 -.72" .20 -.52"
-.28 -.70" .08 -.26
-.21 -.59" -.08 -.46'
-.18 .40 -.53" .11
-.16 .39 -.61" .10
-.44 -.15 -.15 -.29
-.58" -.29 .04 -.59"
-.65" -.68"' .48' -.28
-.59" -.67" .30 -.44'
-.68" -.63" .28 -.06
-.71" -.50' .11 -.21
-.53' -.59" .18 -.47'
-.58" -.59" .13 -.58"

.38 -.29 .13 .04 .69"

.30 -.20 .25 .13 .70"

.56" -.15 .06 -.06 .60"

.60" -.15 .35 .06 .61"

.76"' -.08 .54" -.12 .67"

.68" .07 .49' .00 .61"
-.27 .33 -.42 -.30 .04
-.40 .44` -.59" -.46' .07
.25 .13 .01 -.13 .72"
.35 .09 .03 -.18 .78"'
.40 -.51" .38 .07 .59"
.46' -.34 .47' .10 .51'
.21 -.40 -.00 .25 .73"
.14 -.19 .12 .19 .71'"
.55" -.11 .28 -.13 .74"
.51" -.04 .31 .02 .74"

X1: BNP; X2: modern; X3: zekerheid; X4: staat; X5: denoml; X6: denom2; X7: rk; X8:
H~; X9: PDI; X10: IDV; X11: MAS.

Y1: Religiositeit (Tabel 5, Bijlage B); Y2: kerkgang (Tabel 2, Bijlage B); Y3: religieuze
opvoeding (Tabel 3a, Bijlage B); Y4: kerklidmaatschap (Tabel 2, Bijlage B); Y5: belang van
religieuze riten (Tabel 3b, Bijlage B); Y6 vertrouwen in de kerk (Tabel 3b, Bijlage B); Y7:
orthodoxie (Tabel 4, Bijlage B); Y8: Christelijke blik op leven, dood en lijden (Tabel 6,
Bijlage B).

De mate waarin de staat de religieuze markt reguleert en de mate waarin de cultuur van een

land als 'mannelijk' beschouwd kan worden, hangen bijna altijd significant samen met

uitingen van religiositeit. Ook het bruto nationaal produkt per persoon, de uitgaven aan

sociale zekerheid en het percentage katholieken hangen redelijk vaak significant samen met
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uitingen van religiositeit. De duur van het moderniseringsproces, de mate waarin een

bepaalde geloofsgemeenschap domineert en IDV hangen praktisch nooit samen met uitingen

van religiositeit. Het is in ieder geval niet zo dat bij elk van de acht religieuze itemslschalen

steeds dezelfde landkenmerken van belang zijn.

Met behulp van regressie-analyse willen we nagaan welke landkenmerken een belangrijke

invloed hebben na voor andere landkenmerken te controleren. Vanwege . het groot aantal

landkenmerken in relatie tot het klein aantal landen hebben we in vier stappen een aantal

regressie-analyses uitgevoerd."

1) Eerst regresseerden we de religieuze itemslschalen op elk landkenmerk afzonderlijk.

Hiervoor namen we niet alle landkenmerken op. Uit Tabel 6 blijkt dat beide soorten

correlaties nogal kunnen afwijken en dat soms zelfs de richting van het verband varieert. Het

betreft vooral verbanden waarbij landkenmerken zijn betrok}~e n die eerder zijn getransfor-

meerd. Op basis hiervan, de bivariate plots en de waarde van Cook D besloten` we per

religieuze variabele welke landkenmerken we wel en niet opnamen. Op basis van de

(aangepaste) proporties verklaarde varianties bepaalden we welk landkenmerk per religieus

iterrirschaal het belangrijkste was.

2) Uit de bivariate plots leek het erop dat in een beperkt aantal gevallen sprake was van

verbanden die de vorm van een (omgekeerde) U aannamen. Om dit te toetsen hebben we

alle religieuze itemslschalen geregresseerd op alle landkenmerken afzonderlijk en het

kwadraat van deze landkenmerken (zie Smits e.a., 1994: 18). Van beide termen hebben we

eerst het gemiddelde afgetrokken omdat vanwege hoge onderlinge correlaties problemen

kunnen ontstaan (Neter e.a., 1989: 315-316). Slechts in één geval bleken beide termen

significant te zijn: regressie van vertrouwen in de kerk op PDI. Het verband tussen beide

variabelen lijkt op een omgekeerde U(Figuur l, Bijlage B).

Uit deze twee stappen bleken de volgende landkenmerken het belangrijkste te zijn (Tabel 7),

we geven niet de beta's omdat die in het geval van enkelvoudige regressies gelijk zijn aan de

Pearson correlaties:
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Tabel 7 Belangrijkste landkenmerken na enkelvoudige (pairwise) regressies

Landkenmerk b adj.R2

Religiositeit MAS .O1" .43
Kerkgang Staat -6.98" .39
Religieuze opvoeding rk .35" .54
Kerklidmaatschap modern -.00"" .49
Belang van religieuze riten MAS .O1" .48
Vertrouwen in de kerk PDI .O1' .43

PDIZ -.00'
Orthodoxie MAS .03"' .50
Christelijke blik op leven, dood en lijden MAS .O1"' .51

Van PDI is eerst het gemiddelde afgetrokken.
~`: p c .05, ~`~` p: c .O1

3) Vervolgens regresseerden we de religieuze items~schalen op de belangrijkste landkenmer-

ken uit Tabel 7, met steeds een tweede landkenmerk toegevoegd. In de meeste gevallen had

het tweede landkenmerk geen significant effect, terwijl het belangrijkste landkenmerk uit

Tabel 7 zijn significantie behield. Soms bleken andere landkenmerken toch ook een

belangrijke invloed te hebben op de mate van secularisering (Tabel 8, Bijlage B).

Soms had het toevoegen van een tweede landkenmerk tot gevolg dat beide verklarende

landkenmerken hun significantie verloren wat betekent dat een deel van het oorspronkelijke

effect ook verklaard wordt door een ander landkenmerk: wanneer religiositeit naast 'MAS'

ook werd geregresseerd op `zekerheid'; wanneer kerkgang naast `staat' ook werd geregres-

seerd op `bnp', `rk' of `MAS' en wanneer religieuze opvoeding naast `rk' ook werd

geregresseerd op `bnp' (regressie van vertrouwen in de kerk op `PDI' en 'staat' is een

tussengeval omdat 'PDI' hier zijn significantie verliest).

Soms had een tweede landkenmerk bijna een significant effect naast de in Tabel 7 genoemde

belangrijkste variabelen, zo had `MAS' bijna een significant effect bij religieuze opvoeding,

`zekerheid' bij kerklidmaatschap en 'zekerheid' bij orthodoxie. Wanneer we de grens voor

een significant effect op .10 zouden stellen waren in deze gevallen beide landkenmerken

significant geweest. Ook deze variabelen verklaren dus voor een belangrijk deel de mate van

secularisatie aangezien het stellen van een grens enigszins arbitrair is.
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In drie gevallen hadden twee landkenmerken een significant effect: `MAS' en `modern'

hadden een significant effect op het belang van religieuze riten; `PDI' en 'zekerheid' hadden

een significant effect op vertrouwen in de kerk en `MAS' en `bnp' hadden een significant

effect op een Christelijke blik op leven, dood en lijden (Tabel 8, Bijlage B).

4) In die gevallen dat twee landkenmerken een significant hadden op één van de religieuze

itemslschalen, hebben we een regressie uitgevoerd met die twee kenmerken plus steeds een

derde landkenmerk toegevoegd. In geen van de gevallen leidde dat echter tot drie significan-

te effecten van landkenmerken. Daarom hebben we verder geen regressies meer uitgevoerd

met meer dan drie landkenmerken.

Samengevat. De religieuze itemslschalen worden in aanzienlijke mate (minstens voor 39

procent) verklaard door één of twee landkenmerken. Alleen religiositeit en orthodoxie

kennen precies dezelfde determinanten, verder wordt elke uiting van religiositeit door een

andere combinatie van landkenmerken verklaard. Of de cultuur van een land als 'mannelijk'

of 'vrouwelijk' beschouwd kan worden is in de meeste gevallen een goede voorspeller van

de mate van secularisatie (Tabel 8). Landkenmerken die soms of regelmatig een belangrijke,

tot redelijk belangrijke rol spelen in het secularisatieproces zijn: het bruto nationale produkt

per persoon, de duur van het moderniseringsproces, de uitgaven aan sociale zekerheid, de

mate waarin de staat de religieuze markt reguleert, het percentage katholieken en de mate

waarin de cultuur (on)gelijkheid in macht waardeert en als `mannelijk' of `vrouwelijk'

beschouwt kant worden. Landkenmerken die niet tot nauwelijks een rol spelen in het

verklaren van de mate van secularisatie zijn: het aantal denominaties in een land, het aantal

denominaties per miljoen inwoners, de mate waarin een bepaalde geloofsgemeenschap

domineert en de mate waarin een cultuur als individualistisch gekenschetst kan worden.
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Tabel 8 Belangrijkste landkenmerken

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

Landkenmerk adj . RZ

MAS .43
Staat .39
rk .54
modern .49
MAS, modern .63
PDI, PDI2, zekerheid .78
MAS .50
MAS, bnp .74

Van PDI is eerst het gemiddelde afgetrokken.

6. Conclusies

Tussen Westerse landen zijn er aanzienlijke verschillen in de mate van secularisatie,

verschillen die niet volledig door de mate van modernisering verklaard kunnen worden. De

Verenigde Staten behoren samen met Ierland en Noord-Ierland tot de minst geseculariseerde

landen, de Scandinavische landen tot de meest geseculariseerde. Het is niet zo dat Europa

niet als geseculariseerd beschouwd kan worden. Kerklidmaatschap neemt een uitzonderings-

positie in ten opzichte van andere religieuze variabelen en moet niet klakkeloos als indicator

voor secularisatie gebruikt worden.

Modernisering gold niet als de verklaring van de mate van secularisatie. Door hoogstens

twee landkenmerken in de analyses te betrekken waren we in staat om voor minstens 39 q

de mate van secularisatie te voorspellen. Per indicator van secularisatie gelden verschillende

determinanten. Over het algemeen gold dat hoe meer de staat de religieuze markt reguleer-

de, hoe 'vrouwelijker' de cultuur, hoe meer uitgegeven werd aan sociale zekerheid, het meer

protestanten in een land en hoe hoger het bruto nationaal produkt, hoe geseculariseerder een

land. Of religieus pluralisme tot meer secularisatie leidt is sterk afhankelijk van hoe religieus

pluralisme geoperationaliseerd wordt.

Deze studie had een exploratief karakter en kent dan ook een aantal beperkingen. Zo hadden

we slechts de beschikking over een beperkt aantal landen, waren niet voor alle landen

gegevens beschikbaar en hadden niet alle gegevens betrekking op 1990. Daarnaast was het

niet altijd even duidelijk of gepostuleerde verbanden niet andersom golden.
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Noten

1 Één van de eerste grootschalige cross-nationale onderzoeken naar secularisatie betrof

een overzicht van de positie van religie in een groot aantal, voornamelijk Europese,

landen. Een groot nadeel van deze studie betrof echter haar ongestandaardiseerde

karakter: per land varieerde het tijdstip van onderzoek, de onderzoekspopulatie, de

onderzochte variabelen en de operationalisaties van de variabelen (Mol en Hetherton,

1972). Deze problemen doen zich niet voor bij het -gebruik van het Europese waarden-

onderzoek.

Omdat modernisering en secularisering naar zich in de tijd afspelende processen

verwijzen zijn voor het empirisch toetsen van de secularisatietheorie longitudinale data

eigenlijk een vereiste (Hornsby-Smith, 1992: 120; Wuthnow, 1977: 87). Nu wordt er

weinig empirisch (cross-nationaal) longitudinaal onderzoek ondernomen omdat er

slechts voor een beperkt aantal variabelen en landen longitudinale gegevens beschik-

baar zijn, tevens krijgt men bij het gebruik hiervan al snel te maken met allerlei

vergelijkingsproblemen.

De meeste longitudinale gegevens zijn beschikbaar voor kerklidmaatschap en kerk-

gang, hieruit blijkt dat het proces van secularisatie (op individueel niveau) niet in alle

landen op een vergelijkbare wijze verloopt. Zo zijn er landen, zoals België, Canada,

West-Duitsland en Groot-Brittannië, waar de kerkelijkheid enlof kerkgang net zoals in

Nederland duidelijk door de tijd is afgenomen. Er zijn echter ook landen, zoals

Denemarken, Finland en Ierland, waar geen, of nauwelijks sprake is van een afname;

zo is in Denemarken, Finland en Ierland de kerkelijkheid door de tijd heen hoog, en

in Denemarken en Finland de kerkgang door de tijd heen laag gebleven (zie onder

andere Currie, 1977; Voyé en Dobbelaere, 1994 en Verweij, 1994).

2 Dekker noemt deze processen respectievelijk secularisatie als beperking van de

reikwijdte van de godsdienst, als aanpassing van de godsdienst en als vermindering

van de godsdienstigheid (1987: 109).

3 Er is eerder sprake van een institutionele crisis dan een religieuze crisis, het lijkt erop

dat de kerk net zoals verschillende andere instituten in een algehele vertrouwenscrisis

is geraakt (Van den Broek en Heunks, 1993: 77).
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4 Luckmann ziet new age als een duidelijke illustratie van een reeds in 1967 door hem

beschreven vorm van `onzichtbare' religie (1967). New age is hier een voorbeeld van

omdat ze geen duidelijke organisatie, recruterings- en disciplineringssysteem, noch

heilige dogma's heeft (Luckmann, 1990: 137). Volgens hem concurreren kerken met

de massamedia, seculiere ideologieën (zoals het communisme en liberalisme) en

nieuwe religieuze bewegingen (zoals de charismatische beweging en new age) op een

markt van zingeving. Het verschil tussen traditionele en deze `onzichtbare' religie, is

dat de laatste `produkten' aanbiedt die individuen naar eigen wensen, voor kortere of

langere tijd, kunnen consumeren. Ook kan men deze nieuwe religie vrijelijk combine-

ren met elementen uit andere zingevingssystemen (1990: 135-136).

5 In theorie en onderzoek is vaak niet duidelijk wat nu precies als uitingen en wat als

gevolgen van secularisatie beschouwd moeten worden. Zo worden in een recente

publikatie eerst twee uitingen van secularisatie onderscheiden waarin we secularisatie

op het niveau van de samenleving en het individu herkennen: a) het belangrijker

worden van de economie en de politiek ten koste van godsdienst, b) processen zoals

ontkerkelijking en individualisering (Hak, 1995: 125); even later is secularisering op

het niveau van het individu het gevolg van secularisatie op het niveau van de samenle-

ving: `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' (Hak, 1995: 130).

6 Wel heeft Marsh een schaal ontwikkeld om de mate van differentiatie van samenlevin-

gen te meten, bestaande uit een indicator voor politieke integratie, sociale stratificatie

en twee indicatoren (het percentage mannen dat niet in de landbouw werkt en het

energieverbruik per inwoner) die eigenlijk de mate van modernisering meten (1967:

329-336). Nadeel van zijn schaal is echter dat Westerse landen op zijn eerste twee

indicatoren nagenoeg hetzelfde scoren (zijn schaal was bedoeld voor landen over de

hele wereld), zijn schaal is voor de Westerse landen daarom eerder een schaal voor

modernisering.

7 Dat laatste bleek in ieder geval uit gegevens van Hofstede zelf: `power distance' hing

sterk negatief samen met `individualism', namelijk -.67 (1980: 213).
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8 Voor een nadere uitleg van de procedure om deze cross-nationale vergelijkbaarheid te

toetsen verwijzen we naar Halman (1991).

9 Volgens Lane en Ersson verliest het concept modernisering zijn analytische kracht:

`When the concept is used in such a wide fashion as to be almost synonymous with

the general notion of development of social systems [..]. It may not be advantageous

to devise a concept that covers changes in the social structure, the economy and the

polity. It is vital to remain alert to the variety of social development and to investigate

by means of empirical methods the extent to which change in various kinds of social

system, the society, the party system and the political system may be related' (1987:

47).

10 Puijenbroek en Van Snippenburg correleerden het logaritme van het bruto nationaal

product per persoon met schalen van Banks 1963 e~ 1968, UNIRISD 1970 en

Scholing 1975 (1984: 252). '

11 Groot-Brittannië neemt een extreme positie in omdat het proces van modernisering

hier volgens Black in 1649 zou zijn begonnen. Van Snippenburg vindt het onwaar-

schijnlijk dat modernisering in dit land zo'n anderhalf keer zo lang bezig zou zijn als

in bijvoorbeeld Frankrijk en veronderstelt dat modernisering in Groot-Brittannië in het

begin een ander karakter had. Daarom (en omdat een dusdanig extreme score de

analyses kan verstoren) stelde Van Snippenburg het beginpunt van modernisering in

Groot-Brittannië op arbitraire wijze gelijk aan die van de Verenigde Staten (1986: 90).

12 Voor het berekenen hiervan hebben we gegevens uit het 1990 waardenonderzoek

gebruikt, zoals weergegeven in Tabel 1(Bijlage B). Iannaccone geeft weer hoe deze

maat uit te rekenen (1991: 164-166).

13 Om de zestien landen te kunnen clusteren hebben we bij het belang van religieuze

riten toch ook maar IJsland meegenomen. ondanks de lage betrouwbaarheid.

14 We hebben ook eens een clusteranalyse uitgevoerd op alle afzonderlijke items. Hier

kwamen nagenoeg dezelfde resultaten uit, alleen verschoven Noorwegen en West-
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Duitsland naar de groep met onder andere Frankrijk.

Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Zo is het bij clusteranaly-

se niet altijd even duidelijk hoeveel clusters je moet onderscheiden, ook zijn er diverse

manieren om een clusteranalyse uit te voeren die tot verschillende resultaten kunnen

leiden (Hagenaars en Halman, 1987: 6).

15 Ook waren de correlaties behoorlijk hoog tussen het percentage katholieken en het

bruto nationaal produkt per persoon (-.72) en tussen het percentage katholieken en

PDI (.76).

16 In deze en in komende analyses is in het geval van kerkgang en religieuze opvoeding:

BNP-(BNP)2 en is in alle gevallen: modern-(modern-60)Z, denoml-log(denoml),

denom2-log(denom2-1.5) en IDV-(IDV)Z.

17 Deze volgorde is gebaseerd op Smits, Ultee en Lammers (1994).
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Bijlage A. Religieuze Items en Constructen, EVS 1990

Kerklidmaatschap: `Beschouwt u zichzelf als behorend tot een godsdienst? (indien ja) Tot
welke godsdienst behoort u?'.

Kerkgang: `Gelegenheden als huwelijk, begrafenis en doop niet meegerekend, hoe vaak
woont u dan een godsdienstoefening bij?'.

Religieuze opvoeding: `Bent u thuis godsdienstig opgevoed?'.

Belang van religieuze riten: `Vindt u het persoonlijk belangrijk dat er een godsdienstige
plechtigheid wordt gehouden bij de volgende gebeurtenissen? (A) geboorte, (B) huwelijk,
(C) dood'.

Vertrouwen in de kerk: `Vindt u dat over het algemeen gesproken uw kerk, wat Nederland
betreft, bekwaam reageert op de volgende zaken:
A. de morele problemen van de individuele mens: (1) nee, (2) weet niet, (3) ja?
B. de problemen rond het gezinsleven: ( 1) nee, (2) weet niet, (3) ja?
C. de geestelijke behoeften van de mens: (1) nee, (2) weet niet, (3) ja?
D. de sociale problemen waar ons land nu mee te maken heeft: (1) nee, (2) weet niet, (3)
ja?' .

Religiositeit:
A. `Even buiten beschouwing gelaten of u wel of niet naar de kerk gaat, wat zou u dan van
uzelf zeggen? (1) dat ik een overtuigd atheïst ben, (2) dat ik niet gelovig ben, (3) dat ik een
gelovig mens ben'.
B. `Welke van de 4 beweringen komen het dichtst bij uw eigen overtuiging? (1) ik denk
eigenlijk niet dat er een of andere geest of God of levenskracht bestaat, (2) ik weet eigenlijk
niet wat ik ervan moet denken, (3) er bestaat een soort levensgeest of kracht, (4) er bestaat
een persoonlijke God'.
C. `En hoe belangrijk is God in uw leven? Wilt u een cijfer noemen om dat aan te geven. 10
betekent zeer belangrijk, 1 betekent helemaal niet belangrijk.'
D. `Schenkt geloof u vertroosting en kracht of vindt u dat niet? (1) nee, (2) weet niet, (3)
ja'.
E. `Neemt u wel eens enkele ogenblikken voor gebed, meditatie of overpeinzingen of zo
iets?' .

Orthodoxie: `Nu wil ik u vragen waarin u wel of niet gelooft:
A. om te beginnen: gelooft u in God? (1) ja, (2) nee
B. gelooft u in een leven na de dood? (1) ja, (2) nee
C. gelooft u in de duivel? (1) ja, (2) nee
D. gelooft u in de hel? (1) ja, (2) nee
E. gelooft u in de zonde? (1) ja, (2) nee
F. gelooft u in de verrijzenis van de doden? (1) ja, (2) nee'.

Christelijke blik op leven, dood en lijden: `Ik lees nu een aantal uitspraken voor over de zin
van het leven. Wilt u van elke uitspraak aangeven of u het er wel of niet mee eens bent:
A. het leven is alleen zinvol omdat God bestaat: (1) niet mee eens, (2) geen van beide, (3)
wel mee eens
B. de dood heeft enkel betekenis als je gelooft in God: (1) niet mee eens, (2j geen van
beide, (3) wel mee eens
C. leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis als je gelooft in God: (1) niet mee eens, (2)
geen van beide, (3) wel mee eens'.
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Tabel 1 Betrouwbaarheid (KR-20) en gemiddelde interitemcorrelatie (r) voor `beFang van rctigieuze riten' 16 landen

LAND 1~-20 r

Fracilaijk .89 74
Groot-Brittanni2 .80 S9
west-Duitsland s8 n
lulK .91 78
Spanjc 9S 87
Porwgal .85 66
Nederland 91 .76
Belgii` .92 80
Dcncmarkrn SS 65
Noorwegrn 84 64
Zwedrn .80 57
Noord-lerlard 69 .49
Inland .86 fi9
Verrnigde Statrn .70 .48
Cacuda 82 .63
Uslard 57 33

KR-20- Kudcr-Richardcon-20: a voor dichotnme itcros (Spssx Uscr's Guide, 1988: 873).

Tabel 2 Fatctorlyd'mgen `vertrouweo io de kerk', PAF (listwise), 16 landen teramen

Item FI

A. kerk gech antwoordrn op morele problemrn .83
B. kcrk geeh antwoordcn op familie problemrn 82
C. kerk gecft antwoordrn op spiriwclt behoeften .61
D. kerk geeft antwoordrn op nationale sociale problemrn .69

~ vcrklaardc variamie SS.2

LISREL: de strixnnu is vergclíjkbaar over 16 latdrn (LX-PS)

df- 32
chi-kwadraat- 219.02
N- 16000
~ I.00
BIC- -90.75

LISREL: de ladingrn zijn vergclijkbaar over lfi la[den (LX-1N)

df- T)
cFti-kwadraat- 437.49
N - 16000'
gf-t 1.00
BIC- -307.90

' PAF: Principale Factor analyse.
` Nct zoals Halrnan en Vloct (1992) steldrn we de N voor clk land gelijk (o-I000). Hierdoor teldrn de ladingrn van clk Isnd bij het testrn van de
onderlinge vergelijkbaarheid evrn zwaar mee.

Tabel 3 Betrrouwbaarheid (Cronbacb's alpha- a) en gemiddelde mteritemcorrelatie (r) voor 'vertrouwen m de kerlc', ]lí Irnden

r

Frankrijk 78 .47
Groot-Brittarmié 80 .SO
West-Duitslard 78 48
Italit .83 S4
Spanje .87 .62
Porwgal .83 .SS
Nedcrland 81 .Sl
Belgiiz 81 51
Dencmarken n .az
Noorwcgrn 83 .SS
Zwedrn 74 43
Noord-Icrlard 84 Stí
lerlard 81 .SI
Verenigde Statrn 84 .S7
Canada 82 .S3
Uslaod 73 .40

46



Tabel 4 Fxtorladingen 'reBgiositeit', PAF (LLstwice), 16 landeo te~amen

Item FI

A gclwig persoon zijn 73
B. um een pcrsoonlijkc God gelovrn .74
C. God in jc Icvrn bclangrijk vindcn 90
D. vertroos[utg rn kracht aan je rcligie ontlenen 82
E. biddrn of mcdiitrrn .66

b verklasrdc variantie 59.8

LISREL: dc strucnau is vagelijkbaar wer 16 I~ttden (LX-PS)

df - 80
cbi-kwadraat- 672. IS
N- Ió000
~ 98
BIC ~ -102.28

LISREI.: dc ladingrn zijn vcrgclijkbaar wer 16 latdrn (LX ~ IN)

df - 140
chi-kwadraat- 1200.51
N ~ 16000
~ .98
BIC ~ -154.71

PAF Principale Factor analyse

Tabel 5 Betrouwbaarheid (Cronbach's alpha- a) en gemiddeWe interitemcorretatie (r) voor 'rrlipositeH', 16 I~den

LAND a r

Fratthijk 75 56

Groot-Brinamtiè 75 59
Wcst-Duitslard 73 58
)~i~ 73 59
Sp~jc 75 58

PorWgal .74 .61
Nedcrlard 74 58
Belgit 77 62

Denemarken 74 52
Noorwegrn 70 52
Zwedrn 74 57
Noord-lerlatd 68 44

lerlard 68 45
Verenigde Staten 69 .53
Cyna~ 70 51
Uslazd .71 .52

Tatxl 6 Loevmger's coëtficknt (fi) en de item volgorde voor `orthaloarie', 16 landm

LAND H itcmvolgorde ( moeilijk-makkclijk)

FranlQijk 67 D C F B E A

Groot-Brittannié .63 D C F B E A
Wcst-Duitslard .70 D C F B E A
Italie 78 D C F B E A
~jc .72 D C F B E A
p~gal 62 D C B F E A
N~~ 70 D C F B E A
gclgiE 71 D C F B E A
prncmarkcn ,68 D C F E B A
Noorwegrn 78 D C F B E A
Zweden 62 D C F E B A
Noord-lerlud .62 D B F C E A

larlattd 64 D C F B E A

Verenigde Staten .63 D F D B E A

Canada .61 D C F B E A

Uslatd .55 D C F E B A

A: God; B: Levw na de dood: C: de duivel; D: dc hcl; E: de zotde; F: verrijzenis van de doden.
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Tabel 7 Betrouwbnarheid (KR-20) w getniddelde mteritemcorrelatie ( r) voor `orthodorie' 16 landeo

Frankrijk .86 .51
Groot-Brittattnic .83 46
Wcu-Dwtslard 85 48
Italié 87 53
~jc 86 51

Portugal .83 .44

Nederlatd 85 .SO
Bclgi~ 86 .51
D~yr~ 81 .46
Noorwegrn 91 .62

2wedrn 84 .49

Noord-Icrland 83 46
In~ 77 35
Verenigde Statrn .82 44
Can~a 81 41

Usland 70 .28

KR-20- Kudcr-Ricttardson-20: a voor dichaanc items ( Spssz User's Guidc, 1988: 873).

Trabel 8 Factarladingeo 'Chrititel(jtte blilc op ksen, dood !n pjdeO', PAF (hstwise), 16 Iroden ter~meo

1~ FI

A. het leven á alteen zinvol omdat God bcstaat 72
B. de dood heeft rnkcl betekrnis als je in God geloofl 81
C. leed rn vcrdriet hcbbrn enktl bctckcnis als jt in God gelooft ~

~ verklaarde variantie 59.1

PAF Prmcipale Factor analyse

Tatxl 9 Betrouwbaarheid (Cronbach's a~ha- a) en gemiddeWe mteritemcorrelatk (r) voor 'Chriiteljjke btilc op levm, dood en 4jden', 16 landen

LAND

Franl~ijk .81 59

Groot-Brittaruti2 75 ~
Wat-Duitslard 86 67

Italié ~ ~
Spanje ~ ~
Portugal 85 .~
Nederlard 78 54
Bclgié 82 61

Denetturken 86 67

Noorwegen 79 56

Zweden 73 48

Noord-lcrlard .68 42

Icdard 73 .47

Veretvgde Staten 73 47

Canada .67 .40

Usland 74 49
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Bijlage B. Tabellen

Tabel 1 Kerklidmaatschap in percentages in 16 landen, 1990

Frank- Groot West Italië Spanje Portugal Neder- België
rijk Britannië Duitsland land

kerkelijk 61.3 57.4 89.0 84.6 86.4 72.3 50.5 67.8

katholiek 57.6 8.6 44.9 83.2 85.5 70.5 29.2 65.2
protestant 1.3 47.2' 43.3Z 1.23 .2 .2' 17.35 .7
joods .1 .2 .1 .2 .2
moslim 1.0 .4 .5 .2
hindu .1 .3 .1
boeddhist .4 .1 .1 .1 .1
anders .8 .6 .7 .1 .7 1.4 3.3 1.1

onkerkelijk 38.5 42.3 10.7 14.7 13.1 27.6 49.3 31.7
onbekend .2 .2 .2 .6 .5 .2 .8

Dene- Noor- Zwedenb Noord- Ier- Ver. Canada Uslandb
markenb wegen Ierland land Staten

kerkelijk 91.6 90.0 81.7 89.1 95.9 77.2 73.2 97.7

katholiek .7 .8 .6 28.6 92.9 27.8 41.1 .7
protestant 89.4 87.3' 78.78 59.89 2.99 39.0' 28.3'0 94.3
joods .1 1.9 1.2
moslim .4 .2 .1 .3
hindu .1 .5 .4
boeddhist .1 .1 .3 .1
anders 1.0 1.4 2.4 .7 .1 7.6 1.8 2.7

onkerkelijk 8.4 9.8 18.1 9.5 3.9 21.0 26.5 2.1
onbekend .2 .2 1.3 .2 1.9 .2 .2

1- 'Cteirch of Engla~d' t'Frce C]~uzhRJon-Conform.~Evangelical; 2- 'Evangdisch'; 3s 'Tcstimoni di geova' t`De:mtmaziani pratestsnti'; 4~
'Praestantc' t'Evangelisu'; 5- `Nederlazds Hervormd' t'Gercformeerd'; 6- exactc fomwlering amwaordcategorlei5i oiet geheel belceM; 7~
'Norwegian Church' t'Free Ctwrch'; 8- 'Racstant' t'Prntecostal' t`Missionsforb~mdé t'Silvatim Army' t'Orcbromicsiaoe' t'Efs'; 9a
`Cliuch of Irclacd' t`Frce PrabyterianlNao-Conform.~Evangelical' t'Presbyterian' t'Methodist'; t0- 'AoglinnelUniclAutre Pra.' t'Praunnte
faadamrntal ittelEvangEliquc' .
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Tabel 2 KerklidmaaUChap (Lm) ea rcgelmatige kerkgang (eens per week, of valter) m 16 Iwden, 1990, (valide) perceotages

LqNp LID KERKGANG

Fr~jk 62 10
Gront Brittatutiè 58 13
West-puitslattd 89 19
Italiè 85 41
Spanje 87 33
p~~ 72 33
Nederlattd 51 21
Bclgiè 68 23
penemarken 92 3
Noorwcgrn 90 5
Zwedrn 82 4
Noord-Icrlattd 91 50
laland 96 81
Vercnigdc Staten 77 44
Canada 74 27
Usland 98 2

Tabd 3a Retipeau op~oed'mg (A). bebwg kerkdieasieo bU bela,ngrjjke gebewYeuiesen (B), ~ertroawm in de kerlt (C) Im 16 Irodm, 1990, (~alide)
Percentages

LAND A BI 82 B3 CI C2 q C4

Frankrijk 71 65 68 73 34 26 53 22
Groot-Brittamtié 59 66 80 86 28 31 53 25
West-Duitslazd 63 72 75 83 34 30 57 27
luliè 9q gG 83 81 48 41 63 36
Spanje 93 78 78 79 39 38 SO 29
Porntgal 79 75 79 79 47 47 49 33
Nedttlatd 72 47 52 60 26 24 39 22
Belgiè 85 74 76 79 35 32 49 24
Dcnetnarken 43 69 64 80 17 12 41 7
Noorwcgen 46 66 70 81 41 29 SS 19
Zweden 31 56 59 80 14 II 37 10
Noord-lerlard 84 83 93 96 50 54 75 47
lerlaid 94 94 94 97 41 35 69 32
Verenigde Statrn 81 57 86 87 59 61 76 49
Canada 78 68 82 84 46 47 64 36
IJslard 76 67 66 93 30 32 48 20

A: Zijn rcligietu apgevoed; BI: Vitdrn kcrkdicnstrn belangrijk vitden bij geboones; B2: Vvden kttkdieactrn belangrijk bij het buwclijk; B3: Vrtdrn

kcrkdiensten belangijk bij begrafrnissen; CI: Virdcn dat de kerk adequatc antwoorden gceft op morele problcmrn; C2: Vudrn dat dc kttk adequate

antwoorden gecft op familic problemrn; C3: Vindrn dat de kerk adetptatc antwoordcn geeft ap spirittule behoeftrn; C4: ViMrn daz de kcrk adcquate

antwoordrn geeft op nationale sociale problcmrn.

Tabel 3b Gemiddelde score op `belnng van religieuze riten' (A) en de gemiddetde factorscore op 'vertrouwen io de kerlt' B) ~ 16 Irnden, 1990

LAND A B

FrattlQijk 2.06 -.210

Groot-Brittanniè 2.33 -.125
Wcst-Duitsland 2.35 -.059
Italiè 2.51 .172

Spanje 2.36 056

Porwgal 2.32 228

Nederlard ' 1.60 -.109
Bclgié 2.29 -.090

Denctnarken 2.14 -.527

Noorwcgrn 2.19 -.294
Zwedrn 1.96 -.432
Noord-lerland 2.73 332

Ittland 2.85 -.062

Verrnigdc Statrn 2.30 .519
C~~ 2.33 .243

Uslatd 227 -.1 I l

A: Aantal kcrrn dat tnen kerkdiensten belattgrijk vudt (bij Beboortes, huwelijken, bcgrafcnissen): B: Vinden dat dc kerk a~woordm geeft op ttwrele,

familic, spirituelc en natiooale socialc problcntett.

5~



Tabel 4 Hel geloof in tr~aditionek kerste0ingen (A) en de gemiddelde scon op 'orthodoatie' (B) io 16 Irandm, 19911, (vrlide) percmtages

LAND A1 A2 A3 A4 AS A6 B

Frankrijk 62 44 20 17 43 30 2.08
Groot-Brinanniè 78 S2 33 28 72 37 2.92
West-Duitslard 78 50 18 IS 63 40 2.74
Itali2 91 68 42 42 73 S3 3.85
Spanje 86 52 32 31 63 41 3.08
Porwgal 86 39 28 25 68 38 2.75
Nederland 65 46 18 IS 46 30 2.20
Bclgiè 69 44 19 17 45 32 2.22
penemarkrn 64 34 10 8 24 23 I.SS
Noorwcgen 65 4S 24 19 44 32 2.27
Zwodrn 4S 38 12 8 31 21 1.42
Noord-lerlard 97 78 76 73 91 77 5.01
IcrlaM 98 83 SS S3 87 77 4.59
Vcrtnigde Statrn 96 78 70 71 89 73 4.83
Canada 89 69 43 42 74 S6 3.75
Uslard 85 81 19 12 70 SI 3.21

A I: God; A2: Ern Icvrn na de dood; A3: Dc duivcl; A4: De hel; A5: De zotde; A6: Opstatding van de dodrn.

Tabel 5 Retigieus persoon zjjn (A), Godsgeloof B), belmg van Gad (C), rctigie r.erkent trnost en kracht (D), bWdm of inedMeren (E) m
gemiddelde factorxore op retigàátek (Fl in 16 landen, 1990, (valide) percmtages

LAND A B C D E F

Fraidtrijk 51 22 13 33 45 -.SIS
Groot-Brittanniè S6 33 19 44 S3 -.245
Wcst-Duitslatd 6S 25 20 37 62 -.117

Italiè 86 67 40 66 75 401
Spanje 67 S2 26 53 61 .074
Porwgal 69 62 40 62 61 182

Nederlatd 60 28 18 43 67 -.276

Bdgiè 68 32 19 42 53 -.195
Drnenurkrn 73 20 8 26 43 -.563
Noorwegen 48 30 18 36 64 -.368

Zwedrn 31 16 l0 23 33 -.724
Noord-lerland 72 66 SO 7S 76 4S3
Icrlatd 72 67 SO 82 84 530

Verenigde Staten 84 69 59 77 83 S82

Canada 71 44 38 59 73 .217
Uslard 75 SI 24 71 46 .097

A: Is een religieus persoon; B: Geloofr in een persoonlijke God; C: Vitdt God heel belangrijk in zijn of haar levrn (score 9 rn 10 op een 10-ptaucschaal);
D Ontleent troost rn kracht aan religic; E: Neemt ogrnblikken voor gebed, medita[ie of overpcmzingrn; F: Religiosittit (schaal van AIBIICIDIE).

Tabel 6 Betekeois van kvm en dood (A t.m. C) en gemiddeMe fxtarscore op `Cbrtsteljjke bBk op kvm, dood m lï;jdm' (D) in 16 Imden, 1990,
(valide) percmtages

LAND A B C G

Frankrijk 29 28 21 -.173
Groot-Brittarutié 36 36 23 -.073
Wcst-Duitslard 30 29 26 -.116
Italiè 40 48 43 .327
Spanje 38 41 3S .201

Porwgal 46 40 3S .224
Nederlard 26 17 19 -.376
Belgiè 27 27 22 -.110
Denemarkrn 19 18 IS -.390
Naorwegrn 27 23 16 -.330
Zweden 14 IS 8 -.542
Noord-Icrland 68 S8 39 443
lerlacd 64 63 44 .507

Vcrenigdc Staten 61 49 35 .302
C~ada 3S 3S 33 -.010
Uslacd 28 29 18 -.260

A: Het Icvrn haft enkcl óetekenis ardat God buraat; B: Dc dood heeft erdccl betekrnis aLs je in Gad gelooft; C: Leed ra verdriet bebben enkel

betekcnis als je um God gelaoft; D: Chrictclijke blik op leven, dood rn lijden (schasl van AIBIC).
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Tabel 7 Paáwise correlaties tussen de Iandkeomerlcen (': p~ -.10, " p: ~.-.0~

XI X2 X3 X4 XS X6 X7 X8 X9 XIO XII X12

X1 1.00
X2 19 1.00
X3 03 -.21 1.00
X4 41 -.14 42 1.00
XS 23 .47' -.61` -.41 1.00
X6 .30 -.68` .2i .ZO -.IS 1.00
X7 -.72' .08 .07 -.62' -.07 -.46' 1.00
X8 -.31 -.48' .49' .54' -.62` .09 13 1.00
X9 -.47' 30 18 -.29 -.03 -.55` .76` .21 1.00
X10 -.53' .18 20 -.21 -.17 -.66' .77` .24 .93` 1.00
Xll .64` .52' -.26 -.ll 49' 49' -.40 -.SI' -.42 -.60` 1.00
X12 -.25 -.01 -.51' -.48' 34 -.50' 48' -.25 .22 .19 .25 1.00

X1: BNP; X2: modem; X3: zckerheid; X4: staat; X5: dcnanl; X6: decart~2; X7: rk; X8: H;; X9: PDI; XIO: UAI; XI1: IDV; X12: MAS.

Figuur 1 Plot van vertrouwen in de kerk (~ tegen PDI (I~, 141anden.
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Tabel B (Pairwise) Regessie vaa de relipeuze itemslschakn op de belangrjjkste verklarende variabek t eea tweede serkhvende variabek, ':
pc.05, " p: ~.Ol

REL:GIOSITEIT
Model: MAS t Zekerheid
MAS
Zckcrt~eíd

KERKGANG
Model: Staat t Bnp
Suat
Bnp
Model: Staat t Rk
Staat
Rk
Model: Staat t MAS
Staat
MAS

RELIGIEUZE OPVOEDING
Model: Rk t Bnp
Rk
B~
Model: Rk t MAS
Rk
MAS

KERKLIDMAATSCHAP
Model: Modem t Zekerheid
Modem
Zekcrheid

BELANG VAN RELIGIEUZE RITEN
Model: MAS t Modern
MAS
Modern

VERTROUWEN IN DE KERK
Model: PDI t Zekerheid
PDI
PDi-
Zekerheid
Model: PDI t Staat
PDI
PDIZ
Siaat

ORTHODOXIE
Model: Mas t Zekerheid
MAS
Zckerheid

b p bcta adj.R'

01 .06 51
-.03 19 -.34

~.94 .OS -.46
-.00 .08 -.42

-5.34 .09 -.50
.13 .37 25

47

.49

.38

-5.07 .07 -.48
34 .14 .37

26 07 .57
-.00 41 -.24

26' OI .56
32 06 40

-.00" 00 -.84
-1.10 OS -.41

01" 00 76
-.00' 04 -.42

01` 00 65
-.00' .02 -.44
-.03' 00 -.60

01 .06 .43
-.00' 03 -.50
-.06' 04 -.45

02' .03 .53
-.09 .OS -.41

CHR[STELUKE BLIK OP LEVEN, DOOD EN LUDEN
Model: Mas t BNP
MAS 01' .00 62
g~p -.00~ .01 -.49

.45

.53

64

62

63

78

.59

.60

.74
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