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Voorwoord

In de Nederlandse samenleving wordt de positie van de grote kerkgenootschappen
ontegenzeglijk zwakker. De buitenkerkelijkheid - die zich internationaal gezien reeds op een
hoog niveau bevindt - blijft verder toenemen. Degenen die lid van een kerk blijven, geven in
toenemende mate te kennen dat zij de relativering van door hun eigen kerk geïnspireerde
leefregels toelaatbaar vinden. Een en ander werd reeds vastgesteld in de studie Secularisatie
in Nederland, 1966-1991 die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 1994 uitbracht. 
Zingeving van het bestaan moet tot de belangrijke menselijke activiteiten gerekend worden.
Een groot aantal deskundigen is zelfs van mening dat zij als basisbehoefte zo belangrijk is,
dat zij altijd een belangrijk bestanddeel van de cultuur zal vormen. Op grond van deze
gedachte zou er tegenover de achteruitgang van de kerken een toename moeten staan van de
aanhang voor zingeving die niet met een kerkelijke organisatie verbonden is en daarom
alternatief genoemd kan worden. Dit is echter niet het enige standpunt dat in de literatuur
wordt aangetroffen. Het zou eveneens mogelijk kunnen zijn dat transcendentale zingeving
vrijwel geheel uit de samenleving verdwijnt en dat een bevolking heel goed kan leven met een
seculier, sterk verwetenschappelijkt wereldbeeld. De voorliggende studie bevat de resultaten
van een poging om deze mogelijkheden te verkennen. Vanzelfsprekend kan een definitief en
alomvattend antwoord niet worden gegeven. Daarvoor is het gebied van de alternatieve
zingeving te ruim en zijn de verschijnselen die er zich voordoen te veelvormig. Niettemin kan
enig inzicht worden verkregen in een terrein dat betrekkelijk weinig systematisch verzamelde
gegevens kent.
Wat de belangrijkste conclusie van de studie betreft, het blijkt dat de secularisatie van de
Nederlandse samenleving zich voortzet. Ook de groei van de islam in Nederland keert deze
tendens niet. Daarnaast laat het belang van alternatieve zingeving zich weliswaar moeilijk
ontkennen, maar is haar aanhang toch niet zo groot dat er reeds van een culturele omslag
gesproken kan worden. Op zichzelf bezien is de aanhang voor alternatieve denkbeelden vrij
groot, maar de aandacht van het publiek is over een aanzienlijk aantal aanbieders van dit type
denkbeelden verdeeld. Deze fragmentatie doet afbreuk aan het belang van een mogelijke trend
naar alternatief denken. Het is nog te vroeg om een conclusie te trekken over Nederland als
een in cultureel opzicht volledig geseculariseerde samenleving. Speculaties over een ‘nieuwe
religieuze golf’, zoals deze de laatste tijd de ronde doen, verdienen het echter gerelativeerd te
worden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zet zijn in 1975 geïnitieerde reeks onderzoeken
omtrent culturele veranderingen dus voort.

Prof. drs. A.J. van der Staay
(directeur SCP)



10



9

1  Inleiding en probleemstelling

1.1 De gevestigden en de buitenstaanders: secularisering en alternatieve levensbe-
schouwingen

1.1.1 Aanzet tot deze studie

In een eerdere studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn de ontwikkelingen
beschreven die zich onder de Nederlandse bevolking hebben voorgedaan in het
kerklidmaatschap, de kerkelijke participatie en levensbeschouwelijke opvattingen vanaf de
jaren zestig tot aan het begin van de jaren negentig (Becker en Vink 1994). De analyses
bleven beperkt tot het individuele niveau en bovendien tot het domein van het traditioneel
christelijke denken en de gevestigde kerkgenootschappen. Er zou van secularisering sprake
zijn als mensen de referentie aan het bovennatuurlijke, het ‘sacrale’, het ‘heilige’ of ‘de
andere realiteit’ loslaten en ook niet langer geneigd zijn hun gedragingen daarop af te
stemmen. In concreto werd secularisering geoperationaliseerd als verandering in religieuze
opvattingen, toename van de buitenkerkelijkheid en afname van het kerkbezoek.  Hoewel het1

niet op voorhand gezegd is dat ontkerkelijking en minder frequent kerkbezoek samengaan met
een zich afwenden van het transcendente, bleek uit de analyses dat de buitenkerkelijken
slechts in geringe mate aan transcendentale denkbeelden refereerden. Het ging hierbij om
levensbeschouwelijke opvattingen zowel van min of meer christelijke als van meer algemene
signatuur (Becker en Vink 1994: 134-150).
De resultaten van de SCP-studie trokken de aandacht, vooral vanwege het wellicht voor velen
onverwacht hoge niveau dat de secularisering - aldus gedefinieerd - in 1991 had bereikt. Ook
in internationaal opzicht was dit het geval: een vergelijking van vijftien landen, binnen en
buiten Europa, leerde dat alleen het vroegere Oost-Duitsland minder kerkleden telde dan
Nederland en dat ook wat betreft een min of meer duidelijk omschreven geloof in een
persoonlijke God alleen de score van Oost-Duitsland lager was.

Niet alles van hetgeen er in de SCP-studie werd aangevoerd, bleef onweersproken. Dekker,
Van Tillo en Wichers somden een aantal bezwaren op in hun commentaren, gepubliceerd in
het tijdschrift Mens en maatschappij (Dekker 1994; Van Tillo 1994; Widers 1994). Becker
en Vink gaven in hetzelfde tijdschrift een weerwoord (Becker en Vink 1994). De
belangrijkste tegenwerping was wel dat de concentratie op het traditioneel-christelijk denken
en het gevestigde kerkgenootschap het blikveld van de onderzoekers al te zeer had vernauwd.2

Niet uitgesloten kon worden dat het christelijke denken en de kerkelijke deelname op grote
schaal werd vervangen door zogenoemde alternatieve religies, waarvan de New Age de
blikvanger was. In het secularisatierapport bleef dit een open vraag. De voorliggende studie is
een poging deze witte plekken op de Nederlandse levensbeschouwelijke kaart in te kleuren.
Zij is vooral gebaseerd op de peiling van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland
uit 1994, waarin onder andere een aantal vragen werd herhaald uit het onderzoek Opnieuw:
God in Nederland uit 1979 en uit jeugdonderzoek van De Hart uit 1983 en 1991 (Goddijn et
al. 1979; De Hart 1994). 
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1.1.2 Het secularisatiedebat: een kwestie van definitie?

In de discussies naar aanleiding van het genoemde SCP-rapport werden enkele stellingnamen
uitgedragen die steeds weer plegen op te duiken in wat doorgaans wordt aangeduid als ‘het 
secularisatiedebat’. De stelling dat religie binnen moderne samenlevingen onderhevig is aan
een onstuitbare teruggang kent naast bekende voorstanders ook felle tegenstanders. De
vooruitzichten op overeenstemming tussen de discussianten zijn niet erg gunstig. Het
secularisatiedebat wordt feitelijk al gevoerd in de sociologie sinds zij zich als een zelfstandige
discipline ontwikkelde (Wilson 1985).3

Het zal duidelijk zijn dat de diagnose die wordt geveld over de plaats van religie in de
moderne samenleving in hoge mate afhankelijk is van de wijze waarop men religie definieert.
Om verwarring te voorkomen kan men daarover maar het best zo duidelijk mogelijk zijn.
Doorgaans wordt in de godsdienstsociologie onderscheiden tussen substantiële of
inhoudelijke en functionele definities van religie. In het eerste geval wordt voorafgaand aan de
analyse vastgelegd wat onder religie zal worden verstaan en wordt een uitspraak gedaan over
wat religie ‘is’. De betrokkenheid op een buiten-empirische werkelijkheid, het geloof in een
God of transcendente kracht, vormt het centrale element van vrijwel alle substantiële
definities die in omloop zijn. Daarentegen richten auteurs die zich bedienen van een
functionele definitie hun aandacht op wat religie ‘doet’. Bijvoorbeeld: religie is al datgene
wat compensatie biedt voor de ongemakken van het leven, overkoepelende oriëntatieschema’s
aan mensen verschaft, of de integratie van de samenleving bevordert - hoe dit alles er verder
inhoudelijk ook uit mag zien of door de gelovigen zelf wordt genoemd.  4

Commentatoren die analyseren vanuit een inhoudelijke religiedefinitie concluderen doorgaans
dat religie aan het afbrokkelen is (in westerse samenlevingen) en sluiten niet uit dat zij
uiteindelijk verdwijnt. Aangezien de meeste onderzoekers met een functionele religiedefinitie
hun studieobject zo ongeveer identificeren met antropologische grondcategorieën als het
menselijk vermogen tot symbolisering of transcendentie, kan bij hen slechts sprake zijn van
religieuze verandering. 

In deze studie wordt, net als in de vorige, in eerste instantie uitgegaan van een inhoudelijke
definitie, toegesneden op het individuele analyseniveau, die zoveel mogelijk aansluit op wat
in het gewone taalgebruik onder religie wordt verstaan. Onder religie wordt dan verstaan: het
geloof in een God, in een transcendente kracht of macht of in een niet zichtbare en grijpbare
werkelijkheid, waardoor de mens wordt bepaald in zijn denken, voelen en handelen, en de
activiteiten die hij vanuit deze overtuiging ontplooit - persoonlijk en als lid van een
gemeenschap (vgl. Dekker 1975: 23 en 1987: 61 e.v.). Kernelement is de betrokkenheid op
een andere dan de empirische werkelijkheid, of dit nu de vorm van een persoonlijke God
krijgt (zoals bij christelijke gelovigen), dan wel die van een algemene kracht of energie
waarvan alles vervuld is (zoals in New Age-kringen gebruikelijk). In het laatste geval kan wel
van religie worden gesproken, maar, naar de letter van het woord, niet van ‘godsdienstigheid’.
Redenerend vanuit deze substantiële religiedefinitie kan secularisatie dan worden omschreven
als een proces in de loop waarvan referenties aan een bovennatuurlijke werkelijkheid op
allerlei levensterreinen plaatsmaken voor normen, ideeën en praktijken die gebaseerd zijn op
empirische, rationele, pragmatische en immanente criteria. Zo verdwenen, in de sfeer van de
politiek, elites die een speciale toegang tot bovennatuurlijke instanties claimden ten faveure
van elites die hun gezag legitimeerden op een seculiere basis. In de opvattingen over ziekte en
gezondheid bijvoorbeeld gingen sanitaire voorzieningen, gezondere voeding en experimentele
farmacologie het gebed, de volvoering van magische rituelen en het bezoek aan sacrale
plaatsen vervangen.5
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1.1.3 Religie in heden en toekomst

Aldus geformuleerd lijkt de conclusie onvermijdelijk dat er zich in ons land een diep-
ingrijpend secularisatieproces heeft voorgedaan. Religie lijkt van het hoofdtoneel van onze
samenleving verdwenen en figureert nog slechts in bijzaaltjes voor een almaar slinkend en
vergrijzend publiek. Bij de beslissingen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse
samenleving spelen religieuze overwegingen zelden of nooit een rol. Het percentage kerkleden
onder de bevolking loopt steeds verder terug. De secularisering stopt bovendien niet buiten de
kerkdeuren; ook onder de kerkleden loopt het percentage regelmatige kerkgangers terug,
worden orthodoxe geloofsstellingen minder stringent onderschreven, wordt minder verzuild
gedacht en is het vertrouwen in het vermogen van de kerken zinvolle antwoorden te geven op
de grote vragen van deze tijd geslonken. Ook de doorsnee gelovige is vandaag de dag nog
maar weinig geneigd zijn dagelijks leven te integreren vanuit een christelijk-kerkelijk
perspectief in een mate die ook maar enigszins lijkt op de wijze waarop dat nog maar dertig à
veertig jaar geleden het geval was. Bij veel kerkleden is op zijn minst sprake van een behoefte
aan supplementering van traditioneel-christelijke opvattingen met interesses en opvattingen
buiten de christelijke belevingswereld. 

Toch is de ontwikkeling minder eenduidig dan op het eerste gezicht zou kunnen lijken. In de
godsdienstsociologie is het, met name onder auteurs die een inhoudelijke religiedefinitie
hanteren, namelijk gebruikelijk religie als een multidimensioneel verschijnsel te beschrijven.
Tot de meest genoemde aspecten behoren de rituele, de doctrinaire, de ethische, de sociale en
de ervaringsdimensie. Welke dimensies er ook onderscheiden worden, het werken met een
multidimensionele operationalisering van religie impliceert dat over secularisering eveneens
niet in algemene termen gesproken kan worden. Het is immers denkbaar dat er met betrekking
tot bepaalde aspecten sprake kan zijn van religieuze verandering of afbrokkeling, terwijl
andere dimensies een beeld van stabilisatie of zelfs opbloei te zien geven. Daar komt nog bij
dat de mate van secularisering en het seculariseringstempo, zoals bleek uit het eerdere
SCP-rapport, duidelijk per bevolkingsgroep verschillen en dat er tevens uitgesproken
internationale verschillen bestaan. Door dit alles is de betekenis van het begrip
‘secularisering’ zo ambigu dat, zoals Susan Budd laconiek heeft opgemerkt, zowel de lege
kerken in Engeland als de volle kerken in de Verenigde Staten  als bewijsmateriaal worden6

aangevoerd (Budd 1973: 119).

Verder moet worden bedacht dat in deze studie de individuen en hun opvattingen als
vertrekpunt van definiëring en analyse zijn genomen, maar dat de meeste diagnoses over
religie en secularisering zich op het niveau van de samenleving, institutionele veranderingen
en maatschappelijke evolutie bewegen. Er wordt dan bijvoorbeeld betoogd dat niet alleen de
relevantie van de kerkelijke leer en de kerkelijke participatie voor de indeling van het private
leven is geslonken, maar dat hetzelfde geldt voor de invloed van de kerken op de publieke
sfeer. Processen van wat in de sociologie wordt aangeduid als ‘institutionele’ of ‘functionele
differentiatie’ hebben ertoe geleid dat de ene na de andere sector zich losmaakte van de kerken
en religieuze normen. Een centraal element van de secularisatie is dan dat de kerken inmiddels
slechts één institutionele sector binnen de samenleving vormen naast vele andere: onderwijs,
recht, politiek, economie, wetenschap, zorg enzovoort. Daarbij kan worden aangetekend dat
op dit niveau van analyse secularisatie niet noodzakelijk samenvalt met de ondergang van de
religie, zelfs niet met die van de kerkelijke religiositeit, maar betrekking heeft op de
verminderende relevantie van religie als een sociale factor, als voorwaarde voor het
functioneren van de samenleving. Secularisatie heeft dan betrekking op de privatisering van
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religie, die niet zozeer hoeft te verdwijnen als wel aan het zicht wordt onttrokken.

Ook met het oog op de toekomst worden uiteenlopende wegen ingeslagen. Er zijn
commentatoren die er nadrukkelijk van uitgaan dat wij op weg zijn naar een uiteindelijk
volstrekt seculiere samenleving, waarin de mensen iedere religieuze verwijzing in hun leven
hebben uitgebannen. Het blijft een open vraag of het secularisatieproces omkeerbaar is, maar
zij achten het wel uiterst onwaarschijnlijk dat een dergelijke ommekeer enige historische
precedent heeft. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat referenties aan het bovennatuurlijke
voorlopig nog beklijven als rituele publieke retoriek of strikt private preoccupatie, zijn zij in
moderne industriële samenlevingen nog maar weinig en steeds minder van invloed op het
dagelijkse reilen en zeilen van het maatschappelijk systeem. De Britse socioloog Wilson is
een uitgesproken vertegenwoordiger van deze visie (Wilson 1966; 1976; 1979; 1982 en
1985). Naarmate de samenleving zich verder moderniseert, zal de institutionele basis van de
christelijke religie steeds verder inkrimpen en zullen traditioneel christelijke noties wellicht
nog enige tijd in de lucht blijven hangen, tot ze uiteindelijk helemaal weggeblazen zijn door
de tegenwind van het doorzettende rationalisme. Conform de stelling van sommige theologen
zou dan Augustinus’ ‘Stad Gods’ eindelijk herschapen zijn tot een ‘Stad van de mens’ (Cox
1968) en volgens Freud - in het voetspoor van Nietzsche - zou de mens zich dan eindelijk niet
langer wentelen in illusoire antwoorden op de problemen waarvoor hij zich ziet gesteld op
zijn levensweg en zou hij de weg naar de volwassenheid zijn ingeslagen (Freud 1948). Als
een belangrijk gegeven met het oog op de toekomstige ontwikkelingen wordt vaak genoemd
dat religieuze waarden in uiteenlopende westerse samenlevingen een steeds geringere rol in de
opvoeding blijken te spelen en dat nog slechts minderheden onder de jongste generaties
opgroeien in een kerkelijk milieu (Köcher 1987).

Voor deze stelling die in een nog niet zo ver verleden gemeengoed was in intellectuele
kringen, bestaat vandaag de dag minder steun. Met name de Verenigde Staten worden telkens
weer genoemd als een land dat demonstreert dat een voorhoedepositie in moderniserings-
processen bepaald niet noodzakelijk hoeft te resulteren in een areligieuze cultuur. De weer-
barstigheid van religie en religieuze ritualiseringen heeft bij steeds meer auteurs tot andere
conclusies geleid, zoals de diagnose dat sommige aspecten van het conventionele christendom
weliswaar op de terugtocht zijn, maar dat andere intact blijven, of misschien zelfs een opbloei
vertonen. Een van de felste bestrijders van de secularisatiethese is wel Greeley (1972 en
1989), die op basis van een lange reeks surveygegevens telkenmale heeft getracht aan te tonen
dat de religieuze betrokkenheid van in elk geval de Amerikanen opvallend stabiel is. In
navolging van Parsons (1967 en 1971), Rendtorff (1966 en 1969), Matthes (1962; 1964 en
1967) en anderen wordt ook wel gesteld dat centrale elementen van de joods-christelijke
traditie zozeer in het merg van onze culturele percepties en normen doorgedrongen zijn dat zij
nauwelijks meer beïnvloed worden door de teloorgang van de oude kerkelijke instituties. Te
denken valt aan bepaalde ideeën over de individuele menselijke waardigheid en de daaraan
verbonden sociale ethiek. Bovendien vormen geloof en kerk, net zomin als persoonlijke
ervaring en gezamenlijk volvoerde rituelen, een Siamese tweeling. Er is bijvoorbeeld wel
geopperd dat er wellicht een ‘christendom zonder kerk’ (Rendtorff) denkbaar is. Ook zijn er
sociologen die ervan uitgaan dat secularisering een proces is dat zijn eigen limiet schept en
dat ‘de hoeveelheid religie’ binnen een samenleving min of meer ‘constant’ is (Stark en
Bainbridge 1979; 1980 en 1985): de terugtocht van bepaalde institutionaliseringen van
religie maakt het podium vrij voor andere varianten die inmiddels beter tegemoetkomen aan
de behoeften waaruit de eerdere vormen zich voedden. Luckmann spreekt dan ook niet over
het verdwijnen van religie tout court maar over een functieverschuiving van de religie: de
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oude kerkelijke structuren worden vervangen door ‘maatschappelijk onzichtbare’, want sterk
individualistisch getinte religieuze belevingsvormen (Luckmann 1967). Met zijn privatise-
ringsthese valt hij de aanhangers van de secularisatiethese bij in hun vaststelling dat de
sociale invloed van religie in elk geval onmiskenbaar is teruggelopen en verder zal blijven
afnemen.

Al met al lijkt het dus naïef om over secularisering in algemene termen te spreken. Het betreft
een proces (beter: een samenspel van onderling gerelateerde processen) dat lang niet overal
dezelfde trekken vertoont en duidelijk verweven is met specifieke maatschappelijke en
historische contexten. Nederland is van oudsher een religieus veelstromengebied en ook de
huidige situatie wordt gekenmerkt door een grote pluriformiteit. Er is sprake van alternatieven
voor de traditioneel-christelijke levensvisie, zoals er ook tegentendensen binnen christelijke
kring vallen waar te nemen - hergroeperingen zowel aan de progressieve zijde, als neigend
naar neofundamentalisme. De meningen zijn verdeeld over de vraag of deze het
seculariseringstij kunnen doen keren, maar wel worden zij vrij algemeen beschouwd als
indicatief voor een ‘onbehagen in de cultuur’, dat geacht wordt een voorbode te zijn van
nieuwe levensbeschouwelijke oriëntaties. 
De combinatie van een hoge graad van buitenkerkelijkheid, levensbeschouwelijke plurifor-
miteit en postmaterialistische waardeoriëntaties heeft ervoor gezorgd dat ons land vaak als
een proeftuin voor seculariseringseffecten is beschouwd. Ook wordt wel aangenomen dat de
typische kenmerken van de Nederlandse situatie een gunstig klimaat scheppen voor de
verbreiding van alternatieve levensbeschouwelijke stromingen. Van oudsher bestaat hier een
betrekkelijk ‘open markt’ voor nieuwe levensbeschouwelijke bewegingen.  7

Religieuze veelvormigheid vormt een centraal en permanent element van de vaderlandse
geschiedenis. Door alle eeuwen heen is er een grote verscheidenheid aan religieuze
leerstelsels, liturgische modellen en religieuze groepsvormen geweest, die vanaf eind vorige
eeuw haar beslag kreeg in de verzuiling. Vanuit individueel perspectief leidde de religieuze
pluriformiteit ertoe dat het lidmaatschap van een levensbeschouwelijke organisatie, meer dan
elders, beschouwd wordt als een persoonlijke keuze, op basis van vrijwilligheid. Verder is
vanuit de constatering dat een meerderheid van de Nederlanders zich niet (langer) als kerklid
beschouwt, wel de veronderstelling gelanceerd dat velen die de veilige omslotenheid van de
kerkmuren achter zich hebben gelaten, op zoek zijn naar compensatie voor de oude vormen
van geborgenheid. Zij zouden het rijk geschakeerde huidige levensbeschouwelijke aanbod
afgrazen, speurend naar waarden en normen die op een eigentijdse manier een nieuwe richting
kunnen geven aan hun leven.

1.2 Nieuwkomers op de religieuze markt: de typologie van Stark en Bainbridge

Bij de beschrijving van de alternatieven die zich ontwikkelen voor de gevestigde kerken kan
worden aangeknoopt bij de door Stark en Bainbridge voorgestelde indeling op basis van de
organisatiewijze, de belangrijkste inspiratiebronnen en de aspiraties van nieuwe religieuze
bewegingen (Stark en Bainbridge 1979 en 1984). Zij spreken van publieksculten,
cliëntculten, cultbewegingen en sekten. De begrippen hebben betrekking op religieuze
uitingen en organisatievormen die als nieuwkomers de, lange tijd door de gevestigde kerken
gedomineerde, levensbeschouwelijke markt betreden. Wanneer er sprake is van nieuwe
religieuze vormen binnen de westerse context die putten uit niet-westerse, buitenchristelijke
of exotische bronnen, dan hebben we te maken met culten.  Hiervan verschillen wat Stark en8

Bainbridge aanduiden als sektarische bewegingen.  Deze komen tot stand door schisma’s9

binnen de conventionele godsdienstige tradities en hun uitgangspunt is juist de christelijke
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geloofstraditie. Vanuit dit religieuze erfgoed worden de moderne ontwikkelingen en de
‘verwording’ van de oorspronkelijke inspiratie bekritiseerd. Gestreefd wordt naar een herstel,
herbronning of revitalisering van eerdere, minder wereldse versies van de conventionele
godsdienstige cultuur. Terwijl de term ‘sekte’ dus verwijst naar een beweging die zich
afgescheiden heeft van een van de grote kerken, wordt met ‘cult’ gedoeld op typische
innovatieve stromingen of importbewegingen (doorgaans vanuit de oosterse cultuurkring),
soms ook op nieuwe creaties zonder enige duidelijke traditie (zoals in het geval van
Scientology). De hedendaagse culten zijn voor het grootste deel bekend geworden sinds de
jaren zestig, te beginnen in Amerika. Tot de cultbewegingen worden onder andere de
Verenigingskerk (‘Moonies’ genoemd naar de leider Sun Myung Moon), ISKCON (‘Hare
Krishna’) en Scientology gerekend. Sekten en culten vormen beide een kritisch gezelschap.
Maar in tegenstelling tot de sekten, vormen culten radicale alternatieven voor de westerse
joods-christelijke tradities, bijvoorbeeld in de vorm van groepen die zijn beïnvloed door
oosterse religies zoals het hindoeïsme of het boeddhisme. 

Het begrip ‘cult’ kan vervolgens nog verder worden verfijnd. Onder de culten vinden we om
te beginnen de zogenoemde cultbewegingen (veelal geformeerd rond een charismatische
stichter of goeroe). Zij vertonen evenals de sekten doorgaans een hoge organisatiegraad. In de
meeste cultbewegingen ligt het accent sterk op de groep, die in een monastieke leefwijze
verenigd is rond een leider als machtbron, is er sprake van een autoritaire gezagsstructuur en
bestaat er veelal een welhaast totalitaire sociale controle. In hun ideologie overheerst veelal
scepsis over de verworvenheden van de moderne (westerse) cultuur en wordt opvallend vaak
geredeneerd vanuit een pessimistisch mensbeeld. 
Betreft het paraculturele magische of esoterische praktijken die zich bewegen buiten de
gevestigde kerken, zich laten inspireren door buitenchristelijke tradities, maar zich (nog) niet
hebben ontwikkeld tot gesloten organisatievormen, dan is er sprake van publieks- en
cliëntculten.  Ordenen de leden van de meeste cultbewegingen doorgaans hun ganse leven10

volgens de beginselen van de betreffende beweging, bij de publieks- en cliëntculten is dit
zelden het geval en ontbreekt vaak elke groepsstructuur. Daar bezoeken de participanten
hooguit een lezing, volgen zij enige tijd een therapie, avondcursus of weekendtraining,
schrijven zij zich in voor een workshop, of zijn zij geabonneerd op een tijdschrift, zonder
verder diepgaande contacten te hebben met andere participanten. Zeker bij de verschillende
vertakkingen van de Human Potential-beweging is het juist het individu met zijn subjectieve
beleving en idiosyncratische behoeften dat op de troon wordt gehesen (Stone 1976).
Uitgangspunt is hier veeleer de fundamentele goedheid van de mens en de bevrijding van
sociale belemmeringen en psychologische barrières die hem verhinderen zijn eigen unieke
weg te gaan. De activiteiten die worden ontplooid in het kader van de meeste cliëntculten en
publieksculten kunnen - in tegenstelling tot wat bij kerken, sekten of cultbewegingen het
geval is - waarschijnlijk beter als ‘magisch’ worden gekarakteriseerd dan als ‘religieus’ in de
conventionele zin van het woord (Stark 1985). Ze zijn gericht op het verkrijgen van
antwoorden en oplossingen voor praktische vragen en problemen, hetgeen kan lopen van een
therapeutische of geneeskundige behandeling tot tips en voorspellingen betreffende de
toekomst, de partner- of beroepskeuze en de verkoop van magische hulpmiddelen zoals
talismannen, tarotkaarten, pendels of geneeskrachtige edelstenen. Zeker bij de cliëntculten is
aan de zijde van de producenten veelal wel sprake van een soort beroepsorganisatie of
vereniging van professionele experts.

De publieks- en cliëntculten worden, zoals gezegd, gedragen door de (vaak snel wisselende)
voorkeuren van de individuele consument en ze vertonen een zeer losse organisatiestructuur.
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Daarin verschillen ze duidelijk van zowel de sekten als de cultbewegingen. Verder onder-
scheiden zij zich daarvan doordat ze nauwelijks toelatingseisen stellen en, in tegenstelling tot
vooral de streng exclusieve sekten, tolerant staan tegenover andere stromingen en organi-
saties. De doorsneeconsument van het New Age-aanbod heeft geen val van het paard op weg
naar Damascus achter de rug. Hij of zij trekt zich niet terug in een commune, een ashram of
de vermaarde magische tuin van de Schotse Findhorn leefgemeenschap, maar bezoekt hooguit
in het weekend een workshop, neemt kennis van een tijdschrift uit de branche of beleeft zijn
spirituele ontdekkingsreis na gedane arbeid thuis op de canapé. De moderne elektronica en de
mechanisering van ons huishouden scheppen daartoe ook als nooit tevoren de mogelijkheden.
Dit alles maakt dat de publieks- en cliëntculten nog het beste kunnen worden beschouwd als
segmenten van een (doorgaans commerciële) markt van welzijn en geluk, met een snel
fluctuerend consumentenbestand dat zich van het ene segment naar het andere begeeft.  Deze11

‘paraculturele markt’ of dit ‘cultische milieu’ is gedurende alle fasen van het moderniserings-
proces voortdurend aanwezig gebleven in westerse samenlevingen.  Alternatieve opvattingen12

over wetenschap, exotische of ketterse religieuze stromingen, alternatieve geneeskundige
praktijken, occultisme, mysticisme en neopaganisme: al deze maken er deel van uit.

De typologie van Stark en Bainbridge fungeert bij hen binnen het algemene kader van een
theorie van religieuze en sociale verandering. De historische dynamiek die aan de verschil-
lende religieuze organisatievormen ten grondslag ligt, komt op het volgende neer.  Naarmate13

de grote kerken verwereldlijken en liberaliseren, ontstaat er aanvankelijk een gunstig klimaat
voor afscheidingstendensen in de vorm van neofundamentalistische sekten die ernaar streven
het orthodoxe erfgoed in al zijn traditionele luister te herstellen. Wanneer het tij uiteindelijk
niet meer te keren is en de traditie als geheel haar geloofwaardigheid verliest, komen nieuwe,
innovatieve religieuze vormen op, die zich laten inspireren door uitheemse stromingen en
tradities: de culten . Echter: de ‘hoeveelheid’ religiositeit in een samenleving blijft volgens14

Stark en Bainbridge constant. Secularisatie is volgens hen een self-limiting proces. De
behoefte aan oriëntatieschema’s van waaruit het leven als een zinvol geheel kan worden
ervaren en die de belofte van een of andere compensatie voor onrecht, lijden en dood in zich
bergen, is volgens hen universeel en onvergankelijk. In elke historische periode zijn het weer
andere religieuze stelsels en organisatiewijzen die aan deze diepgewortelde menselijke
behoefte tegemoetkomen. Nadat de levensbeschouwelijke markt lange tijd was gemonopo-
liseerd door kerken, hebben die hun invloed gaandeweg zien afbrokkelen, hetgeen gepaard
ging met een opbloei van sektarische varianten en, in een later stadium, van cultische
innovaties.15

1.3 Geledingen binnen de alternatieve levensbeschouwelijke markt

De besproken typologie is natuurlijk slechts een van de mogelijke wijzen waarop het alterna-
tieve levensbeschouwelijke circuit kan worden gecategoriseerd. De alternatieve stromingen
verschillen bijvoorbeeld ook naar de traditie waarmee zij het meest verwantschap lijken te
hebben. Zo zijn er stromingen die zich laten inspireren door ideeën van buiten de joods-
christelijke traditie: het hindoeïsme (bv. Hare Krishna, Ananda Marga, Divine Light Mission,
de Bhagwan Rajneesh-beweging) of boeddhisme (bv. Zen-groepen of Japanse bewegingen als
de Sokka Gakkai). Daarvan te onderscheiden zijn bewegingen die zich vanuit het christelijke
erfgoed hebben ontwikkeld (bv. de Children of God / Family of Love, de opvolgers van de
Jezus Movement, de Unification Church). Daarnaast is er nog een breed scala aan
bewegingen die eerder vallen te rekenen tot de esoterische traditie en waarin occultisme,
paganisme, magie en hekserij een prominente rol spelen. De laatste hebben pas recentelijk
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meer aandacht gekregen, mogelijk omdat ze aanknopen bij ideeën en praktijken die al bekend
waren uit de volksreligiositeit binnen onze eigen contreien en in Afrika of Latijns-Amerika.
Ten slotte is er nog een reeks stromingen van een meer seculier en nogal eclectisch karakter,
die wel worden samengevat met de aanduiding Human Potential Movement (Stone 1976) en
waartoe onder andere rebirthing, primal therapy, Silva mind control, en gestalt- en encounter-
groepen vallen te rekenen. Veelal wenden deze technieken aan die oorspronkelijk ontleend
zijn aan hindoeïstische en boeddhistische tradities (zoals bepaalde meditatievormen of
chanting), maar die naar westerse inzichten en behoeften zijn bijgesteld. Ondanks de lippen-
dienst die wordt bewezen aan Aziatische religies, hebben vele stromingen binnen de Human
Potential-beweging ook voorlopers in de westerse traditie. De encountertechnieken waarvan
sommige zich bedienen bijvoorbeeld, vertonen duidelijke parallellen met piëtistische
stromingen in de zeventiende en achttiende eeuw (Oden 1972), een historische verwantschap
die ook is gesignaleerd bij wat wel het moderne hedonisme en consumentisme wordt genoemd
(Campbell 1993).

Een ander mogelijk onderscheidingscriterium wordt gevormd door de belangrijkste doelstel-
ling of aspiratie van de bewegingen. Volgens Campbell (1978; vgl. Knoblauch 1989)
beogen illumination cults (zoals de theosofie) via het opdoen van innerlijke mystieke
ervaringen onvergankelijke kennis aan te boren. Instrumental cults streven ernaar via het
aanbieden van een arsenaal aan magische praktijken oplossingen te verschaffen voor
alledaagse problemen. Service orientated cults ten slotte zijn vooral gericht op het leveren
van spirituele en psychologische hulpingrediënten voor ‘persoonlijke groei’. 
Nog weer een andere mogelijkheid is het onderscheiden van de verschillende bewegingen naar
de vraag waar zij hun belangrijkste aangrijpingspunt zoeken ter verwezenlijking van wat zij
beogen. Veelal worden de pijlen gericht op niets minder dan ‘de’ westerse samenleving.
Alomvattende pretenties tot een totale omvorming hiervan zijn van oudsher bij chiliastische
bewegingen te vinden. Andere bewegingen slaan niet de weg van actieve hervorming en
activisme in, maar trachten hun utopie te verwezenlijken door zich uit de verworpen samen-
leving terug te trekken en een eigen culturele enclave te scheppen, omgeven door een cordon
sanitaire. Een voorbeeld vormt de Hare Krishna-beweging (zie daarvoor Whitworth 1982;
Whitworth en Shiels 1982). Daarvan te onderscheiden zijn weer bewegingen die primair
gericht zijn op mentaliteitshervorming. Dat kan resulteren in het oproepen tot een ethisch
reveil en herbronning op het religieuze erfgoed, zoals bij de evangelische beweging, maar ook
tot de individualistische varianten die verbonden zijn met de geschiedenis van het mysticisme:
samenleving en cultuur worden gelaten voor wat zij zijn en men trekt zich terug op zichzelf
ter verwezenlijking van zijn eigen spirituele verdieping en verlichting.
Kijkend naar de houding van een beweging tegenover de omringende of traditionele cultuur
van de samenleving, kan men grofweg onderscheiden tussen ‘wereldverwerpende’ en
‘wereldbevestigende’ bewegingen (Wallis 1984; Weber 1976; Van der Lans 1986). De eerste
categorie distantieert zich van de hoofdkenmerken van de westerse samenlevingen en het
dominante waardepatroon zoals die zich hebben ontwikkeld in de moderne periode, omdat zij
strijdig zijn met een goddelijke wet. Zij wil haar leden een vlucht- en bezinningsplaats bieden
voor de morele verwording en anomie, het consumentisme, materialisme en sensualisme die
in haar ogen buiten de poort van de door haar geschapen enclave woeden. Meestal is er
sprake van messianistische verwachtingen: de heilstijd is nabij. Voorbeelden zijn de Hare
Krishnabeweging, de Verenigingskerk of de voormalige Children of God. 
Daarnaast zijn er de wereldbevestigende bewegingen, waarbij te denken valt aan Scientology,
de Bhagwan-beweging, transcendente meditatie en een reeks therapeutische stromingen die
zijn voortgekomen uit de zogenoemde Human Potential-beweging. Zij bieden hun leden
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coping-technieken aan om hun plaats te vinden in de samenleving en schermen niet zelden
met methodieken die pretenderen de daarin geschoolden een succesrijke carrière te garanderen
binnen het bestaande bestel. Deze groepen zijn niet gericht op een toekomstig heil, maar op
realisatie van het geluk in het hier en nu. Geïnteresseerden wordt aanbevolen om de
mogelijkheden die de huidige levenssituatie biedt maximaal te benutten. Materiële welvaart,
hedonisme, individuele ontplooiing worden positief gewaardeerd. Wel keert men zich tegen
wat men als de overaccentuering van rationalisme ziet binnen de huidige samenleving.

Er zijn nog tal van andere criteria volgens welke de nieuwe religieuze bewegingen worden
ingedeeld, zoals hun organisatiestructuur, de mate van institutionalisering, de ideologie, het
profiel van hun achterban, enzovoort. In de praktijk heeft elke indeling een ideaaltypisch
karakter. Feitelijk vertonen de meeste bewegingen combinaties van kenmerken, die het
moeilijk maken ze eenduidig tot een bepaalde categorie te rekenen. Zeker is wel dat zij zich
alle op een of andere manier keren tegen de dominante culturele tradities. Dit heeft ertoe
geleid dat de verzamelnamen ‘paracultureel aanbod’ en ‘paracultuur’ in omloop zijn gekomen
ter aanduiding van de heterogene activiteitenterreinen, geestelijke stromingen, bewegingen en
organisaties waarin wordt gestreefd naar culturele innovaties.

1.4 De alternatieve markt van welzijn en geluk

1.4.1 Kerncultuur en paracultuur

De begrippen ‘kerncultuur’ en ‘paracultuur’ zijn ontleend aan Schnabel (1982).  Met de16

aanduiding ‘paracultureel aanbod’ wordt in navolging van deze auteur gedoeld op “de vrije
markt van subculturele, alternatieve, exotische en esoterische goederen van de geest”
(Schnabel 1982: 30). Deze beantwoordt aan het patroon dat in navolging van Luckmann
(1967) door menige auteur als typerend voor religie in de moderne (Nederlandse) samen-
leving wordt geacht: een hoge graad van privatisering en daarmee maatschappelijke
onzichtbaarheid. Wat voor de gevestigde kerkelijke religieuze vormen gaandeweg is gaan
gelden, is al sinds lange tijd van toepassing op de alternatieve stromingen: zij zijn voor-
namelijk geworteld en worden overwegend beleefd in de privé-sfeer. Gevestigd of alternatief:
religie is vandaag de dag niet langer gelokaliseerd in de zichtbare politiek-religieuze orde van
de Nederlandse samenleving (zoals ten tijde van de Republiek), maar in het innerlijk van de
burgers.17

Hoewel men, gelet op de kijkcijfers van televisieprogramma’s en verkoopcijfers van publi-
caties en producten, zou zeggen dat er een aanzienlijk potentieel aan geïnteresseerden bestaat
voor veel paraculturele producten, lijkt het op het eerste gezicht doorgaans te blijven bij
vluchtige contacten en sympathie op afstand en schijnen slechts weinigen geneigd hun
levensstijl er volledig op af te stemmen. Maar wat precies de afzetmogelijkheden zijn en wat
de omvang is van de klantenkring voor wisselende producten die worden aangeboden op de
alternatieve levensbeschouwelijke markt, is een empirische vraag die verderop nog uitgebreid
aan de orde zal komen. Dat geldt ook voor de vraag welke gedragsconsequenties mensen aan
hun consumptie van het paraculturele aanbod verbinden. Op basis van onderzoeksgegevens
zal getracht worden een antwoord te geven op beide vragen. 

De term ‘paracultuur’ verwijst naar een gedifferentieerd cultuurbegrip. Volgens de klassieke
antropologische definitie, die ruim honderd jaar geleden door sir Edward Tylor werd gefor-
muleerd, omvat cultuur “dat complexe geheel van kennis, geloofsovertuigingen, kunst-
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uitingen, rechtsregels, morele overtuigingen, gebruiken en alle andere vaardigheden en
gewoonten die de mens zich verwerft als lid van een samenleving” (Tylor 1958). Op de tal-
loze andere definities van ‘cultuur’ die in omloop zijn zal verder niet worden ingegaan.  Hier18

volstaat het erop te wijzen dat aan de meeste een interpretatie ten grondslag ligt waarin
cultuur wordt gezien als een ‘pakket’ van ideeën, vaardigheden en gebruiken dat men zich al
dan niet eigen maakt in de loop van een ‘socialisatieproces’. In de afgelopen decennia is, in
het voetspoor van auteurs als Lévi-Strauss, Geertz en stromingen als het sociaal- constructi-
visme, de etnografie en het symbolisch interactionisme, de aandacht gegroeid voor visies
waarin cultuur wordt benaderd als een actief proces van betekenisconstructie (Janssen en De
Hart 1991). Tevens is het monolitische en statische karakter dat veel van de oudere interpre-
taties hadden verlaten. 
De omschrijving ‘paracultureel’ is daarvoor indicatief. Zij verwijst naar een benadering
waarin cultuur wordt gezien als een min of meer coherent, maar hiërarchisch geordend en
dynamisch geheel. Culturen veranderen voortdurend. Steeds is naast de op dat moment
dominante betekenissystemen binnen een samenleving, een scala aan sub- en tegenculturele
oriëntatieschema’s aanwezig. Sommige daarvan behoorden ooit tot de dominante, algemeen
geaccepteerde of ‘kerncultuur’, maar gingen later deel uitmaken van de paracultuur (bv. de
astrologie). Andere maakten een omgekeerde ontwikkeling door en verwierven, na aanvan-
kelijk te hebben behoord tot het alternatieve circuit, gaandeweg erkenning en legitimering van
de bewakers van de officiële, dominante cultuur (hedendaagse voorbeelden zijn de homeo-
pathie, yoga en bepaalde meditatie- of ontspanningstechnieken).

Met andere woorden: wat wel wordt aangeduid als ‘de cultuur van een samenleving’, omvat
in feite een voortdurend verschuivend samenspel of evenwicht tussen uiteenlopende
(deel)culturen, waartussen relaties van boven- en onderschikking bestaan. Zoals er een
hiërarchie bestaat tussen maatschappelijke groepen en klassen in termen van bezit, inkomen,
macht en arbeidspositie, zo valt ook onder de (deel)culturen op elk moment een rangorde
waar te nemen qua culturele invloed en macht, en kunnen er uitgesproken tegenstellingen daar
tussen bestaan. Steeds weer zullen zich bewegingen manifesteren die zich keren tegen de in
een zekere historische periode dominante ideeën, overtuigingen, waarden en gedragsregels,
zal door groepen mensen de hegemonie van deze oriëntatieschema’s worden gerelativeerd of
zelfs actief bestreden en zullen er alternatieven voor worden ontwikkeld (Mannheim 1978;
Hall en Jefferson 1982). Naar dit gegeven wordt verwezen met begrippen als ‘ideologie’ en
‘utopie’, ‘cultuur’, ‘subcultuur’ en ‘tegencultuur’, ‘psychologie’ en ‘parapsychologie’, ‘kerk’
en ‘sekte’, ‘geloof’ en ‘bijgeloof’, ‘reguliere geneeskunde’ en ‘alternatieve geneeswijzen’,
enzovoort. Hier zal, zoals gezegd, vooral gebruikgemaakt worden van de aanduidingen
‘kerncultuur’ en ‘paracultuur’.

1.4.2 Het paraculturele aanbod

Het paraculturele aanbod bestaat uit een zeer gevarieerde verzameling van therapeutische
methodes, gedragsvoorschriften, occulte interesses, esoterische leren, religieuze tradities,
levensfilosofieën en magische praktijken. Deze stemmen daarin overeen, dat zij door de
officiële vertegenwoordigers van de dominante betekenissystemen en benaderingswijzen (die
de kerncultuur vormen), niet erkend of ten minste met scepsis tegemoet worden getreden:
wetenschappers, het medisch establishment, kerkelijke professionals, de overheid, de serieuze
pers, enzovoort. Het paraculturele aanbod komt tegemoet aan wat als tekorten van en lacunes
in het kernculturele aanbod wordt ervaren: “dat wat de wetenschap open moet laten en waar
de gevestigde godsdiensten niet meer bevredigend in kunnen voorzien” (Schnabel 1982: 292).
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Wat hier wordt aangeduid als ‘de (levensbeschouwelijke) paracultuur’, is ook wel
omschreven als het ‘cultische milieu’ (Campbell 1972; Jorgensen 1982a en 1982b).

Niettegenstaande alle ogenschijnlijke pluriformiteit kan de ‘paraculturele markt van welzijn
en geluk’ of het ‘cultische milieu’ in meerdere opzichten als een wel degelijk min of meer
coherent geheel worden beschouwd. In de eerste plaats omdat er sprake is van een aantal
centrale ideeën die in al haar uitingen wel op een of andere wijze terugkeren. Enkele van die
kernideeën zullen verderop kort worden besproken. Maar er zijn nog meer redenen om van
één samenhangend cultisch milieu te spreken. De sceptische of afwijzende reactie van de
orthodoxe bastions van de kerncultuur drijft veel paraculturele stromingen naar elkaar. Dit
proces wordt zeer begunstigd door de sterke hang naar syncretisme die typerend is voor de
paracultuur en die zich ook manifesteert in haar infrastructuur en communicatielijnen (Marty
1970). In de paraculturele tijdschriften, boeken en cursussen, op de samenkomsten binnen het
cultische milieu wordt druk naar elkaar verwezen en wordt het paraculturele ideeëngoed naar
hartelust gesynthetiseerd in telkens nieuwe combinaties. De grote ontvankelijkheid voor
andere stromingen binnen het milieu valt onder zowel de producenten als de consumenten van
het paraculturele aanbod aan te treffen.

Op twee aspecten van de hedendaagse paracultuur zij nog even apart gewezen. Het eerste is
de ‘democratisering’ van culturele inhouden, die voor vele onderdelen van de paracultuur
typerend is. In tegenstelling tot wat bij vele kennisinhouden van de kerncultuur het geval is
(wetenschap, geïnstitutionaliseerde religie), geldt voor die van de paracultuur dat de
geïnteresseerde direct als competent geldt, juist omdat diens unieke en subjectieve ervaring
het vertrekpunt en sluitstuk van reflectie vormt. In de traditionele vormen van magie bleef de
‘magische kwalificatie’ voorbehouden aan speciaal daarvoor voorbestemde, charismatische
personen. In de moderne versies geldt eenieder als gekwalificeerd en kan elk individu zich in
principe tot een sjamaan, heks of pendelaar ontwikkelen (Knoblauch 1989). Vele deelnemers
aan Human Potential-technieken claimen verlichtingservaringen of ervaringen van verhoogd
bewustzijn op te doen die voorheen slechts voor een esoterische elite toegankelijk waren
(Stone 1976).
Het tweede aspect is het syncretisme dat door zowel de producenten als de consumenten van
het paraculturele aanbod aan de dag wordt gelegd. Uit de meest uiteenlopende tradities en
kennisgebieden wordt een eigen wereldbeeld bijeengeknutseld, geïnspireerd door de eigen
biografische ervaringen. In de huidige situatie lijken individuele behoeften een ankerpunt te
vormen voor de houding tegenover zowel de conventionele als de alternatieve religieuze
stromingen en instituties. Afzonderlijke elementen van het conventionele of traditionele
kerkelijk-christelijke menu blijken nog wel door veel mensen te worden onderschreven, maar
zeer weinigen wensen het totale pakket integraal over te nemen. De Canadese socioloog
Bibby heeft betoogd dat in de moderne Westerse, consumentgerichte, pluralistische en
dynamische samenleving ook weinig anders valt te verwachten van de meeste gelovigen
(Bibby 1987; vgl. Dobbelaere 1993). Een wijdverbreide levensbeschouwelijke
knutselaarsmentaliteit zou bij nogal wat mensen een bric-à-brac aan inheemse en uitheemse
religieuze elementen opgeleverd hebben, dat al naar believen ten tonele wordt gevoerd als de
levensvisie, de waardeoriëntatie of de godsdienstige overtuiging van de ondervraagde. De
genoemde houding is wel beschreven in termen van ‘bricolage’ en ‘modularisering’. Het
eerste begrip werd door Lévi-Strauss ontwikkeld als consequentie van zijn totemisme-theorie,
het laatste door Blair in zijn analyse van het Amerikaanse cultuurpatroon (zie De Hart 1996a
en 1996b).
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Vanuit de kennelijke geneigdheid tot syncretisme is de vraag opgeworpen of mensen in een
dynamische en pluriforme cultuur als de onze eigenlijk nog wel veel behoefte aan hebben aan
een volledig gearticuleerd, systematisch geordend, eenduidig en overkoepelend zingevings-
systeem. Volgens uiteenlopende auteurs is een dergelijke kwalificatie in de meeste Westerse
landen alleen nog van toepassing op het conventioneel-christelijke wereldbeschouwelijke
ideeëncomplex (Stark en Bainbridge 1985; Inglehart 1990; Felling et al. 1983). Bibby heeft
verslag gedaan van zijn grotendeels vergeefse zoektocht naar een invisible thread waarmee
mensen in een moderne samenleving de verschillende domeinen van hun leven aaneen zouden
rijgen (Bibby 1983 en 1987). Een aanzienlijk percentage van de door hem onderzochte
Canadese bevolking bleek geen gebruik te maken van enigerlei duidelijk geïntegreerd
zingevingssysteem en leefde op tamelijk onberedeneerde wijze vanuit een syncretistisch en
voortdurend veranderend mengsel van fragmenten, ontleend aan uiteenlopende zingevings-
tradities: religieuze geloofswaarheden, humanistische opvattingen, pseudo-wetenschappelijke
noties, enzovoort. Andere onderzoekers komen tot een vergelijkbare conclusie (bv. Glock en
Piazza 1978; Cottrell 1985; Hijmans 1994).

1.5 De onderdelen van het paraculturele aanbod die in deze studie centraal staan

Gezien de zeer grote variatie aan denkrichtingen en gedragsmodellen in de paracultuur lijkt
het verstandig op voorhand de pretentie op te geven het terrein in zijn volle breedte te bestrij-
ken. Tegen de achtergrond van de godsdienstsociologische en theologische beschouwingen
over secularisatie wordt in deze studie eerst de balans opgemaakt van de meest recente
ontwikkelingen en huidige aantrekkingskracht van de kerken en traditioneel- christelijke
praktijken en opvattingen onder de bevolking. In een poging een indruk te krijgen van
stromingen die zich aan het ontwikkelen zijn als mogelijke alternatieven voor of aanvullingen
op dit kernculturele levensbeschouwelijke aanbod, worden vervolgens enkele onderdelen van
het paraculturele aanbod aan een nader onderzoek onderworpen. In de eerste plaats betreft het
een aantal levensbeschouwelijke bewegingen en stromingen. In de tweede plaats een verzame-
ling meer individueel beleefde interesses en denkbeelden. In de derde plaats wordt aandacht
geschonken aan enkele klassieke varianten van wat wel wordt betiteld als ‘bijgeloof’. Ten
slotte wordt nog gekeken naar de opkomst en verbreiding van wat men doorgaans aangeduid
ziet als ‘alternatieve geneeswijzen’. Deze laatste kunnen worden geïnterpreteerd als aanvul-
lingen op het kernculturele aanbod van geïnstitutionaliseerde medische voorzieningen,
opvattingen over gezondheid en therapeutische consultatie. Ter introductie van de genoemde
onderdelen van het paraculturele aanbod het volgende.

1.5.1 Levensbeschouwelijke stromingen en bewegingen

De levensbeschouwelijke stromingen en bewegingen waarvan de populariteit onder de bevol-
king zal worden nagegaan, kunnen worden beschouwd als aanvullingen op het kernculturele
kerkelijke aanbod. Het gaat om stromingen zoals het humanisme, om neofundamentalistische
of revitaliseringsbewegingen van christelijke signatuur (Jehova’s Getuigen, het Leger des
Heils, de Pinksterbeweging, de evangelische beweging), en om stromingen die putten uit
oosterse bronnen (zoals de Theosofie, Unified Family, Hare Krishna, transcendente meditatie,
de beweging rond Bhagwan, de Divine Light Mission). Het is in het bijzonder met betrekking
tot deze laatste, door Aziatische stromingen geïnspireerde bewegingen, dat nogal eens de
aanduiding ‘nieuwe religieuze bewegingen’ wordt gehanteerd.  In de eerder uiteengezette19

terminologie van Stark en Bainbridge betreft het hier sektarische en cultbewegingen.
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Natuurlijk zijn er eerdere golven van nieuwe religieuze bewegingen geweest in de historie,
bijvoorbeeld aan het begin van de achttiende eeuw, tijdens wat in Amerika wordt aangeduid
als de Great Awakening.  Nieuw zijn niet zozeer de afzonderlijke kenmerken van de20

bewegingen, als wel het onderlinge verband waarin die worden geplaatst, de combinatie van
elementen die zij selecteren uit de historische voorraad aan culturele elementen en de retorica
waarin deze worden verpakt.
Zoals gezegd betreft het over het algemeen importbewegingen. Vaak geworteld in het oosten,
als beweging ontstaan en geïnstitutionaliseerd geraakt in Californië, en vandaar uit verspreid
over Europa en de rest van de wereld. Naar sociaal profiel loopt de achterban van beweging
tot beweging uiteen, maar over het algemeen betreft het niet de ‘onderdrukten’ of ‘armen’ uit
westerse samenlevingen (al zijn er uitzonderingen zoals The People’s Temple van Jim Jones,
berucht geraakt vanwege de collectieve zelfmoord in Guyana in 1978). Integendeel: juist het
feit dat welgestelde lieden uit degelijke middenklassemilieus die hun voormalige leefstijl
hebben afgezworen, oververtegenwoordigd lijken onder zowel de fulltime leden als de geest-
verwanten, heeft steeds weer de verwondering van commentatoren opgewekt.

Sinds de jaren zestig (in Nederland sinds de jaren zeventig) vormen de nieuwe religieuze
bewegingen een media event van eerste orde. Vertegenwoordigers van de bewegingen en
journalisten lijken elkaar te hebben gevonden in het toekennen van veel belang aan de
bewegingen. In de pers wordt telkenmale de indruk gewekt dat er zich een sterke toename
heeft voorgedaan in het aantal en de populariteit van zogenoemde cultbewegingen
(gemeenzaam aangeduid als ‘sekten’), ressorterend onder het strikte leiderschap van een
goeroe of stichter. Thema’s die in persberichten steevast de revue passeren zijn de bijna
hypnotische invloed die de leiders op hun volgelingen zouden uitoefenen (hersenspoeling!),
de weelde waarin de goeroes zich baden op kosten van hun volgelingen, alsmede de agres-
sieve missioneringsdrang en het isolationalisme die men onder de leden meent waar te nemen.
Meestal zijn het uitwassen die de aanleiding vormen voor een nieuwe golf van publiciteit.
Wat betreft de afgelopen jaren kunnen als voorbeelden gelden de gewelddadige
gebeurtenissen in het Texaanse plaatsje Waco (1993), waar beschuldigingen van misbruik
van kinderen tegen de Branch Davidians, geleid door David Koresh, leidden tot een
schietpartij en brand die de dood van 74 volgelingen ten gevolge hadden, de collectieve
zelfmoorden en moorden onder leden van de Zwitserse Orde van de Zonnetempel (1994/’95),
en de gifgasaanvallen (1994/’95) in de ondergrondse van Tokio door volgelingen van de Aum
Shinri Kyo-beweging van Shoko Asahara. Onlangs nog werden bij San Diego 39 leden van
de cybersekte Heaven’s Gate dood aangetroffen. Niet alleen de lichamelijke
gewelddadigheden die zich voltrokken in dergelijke doomsday cults, ook zogenoemde mind
control cults als de Verenigingskerk van Sun Myung Moon, de Children of God, Hare
Krishna of Scientology hebben aanleiding gegeven tot hevig verontruste reacties, het voeren
van processen en het promoten van deprogrammeringstechnieken (Robbins 1979; Robbins en
Anthony 1979; Richardson 1982; Anthony en Robbins 1982; voor Nederland: Kranenborg
1992).21

Hoewel het aantal groepen dat tot de nieuwe religieuze bewegingen wordt gerekend zeer groot
is (alleen al in het Westen geraamd op meer dan drieduizend: Barker 1985),  lijkt het per22

beweging doorgaans kleine groepjes actieve participanten te betreffen. Onderzoeksverslagen
leveren het beeld op van een dun bevolkte archipel van zeer vele eilandjes die in voortdurende
stammenoorlogen zijn verwikkeld. Echter als het gaat om incidentele contacten met de
bewegingen of om personen die wel iets zien in de ideeën die door de bewegingen worden
gepropageerd, zijn er aanwijzingen dat het hier wel om aanzienlijke aantallen gaat. Dergelijke
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aanwijzingen zijn overigens spaarzaam. Voor de meeste landen zijn maar weinig betrouwbare
statistische gegevens over de nieuwe religieuze bewegingen beschikbaar (aantal bewegingen,
dichtheid per populatie, aantallen leden, fluctuaties onder de leden en overstappen tussen de
bewegingen). Dat geldt al helemaal voor longitudinale gegevens. In het hier te rapporteren
onderzoek zijn twintig bewegingen, groepen of organisaties geanalyseerd. Voor een
bespreking hiervan zij verwezen naar hoofdstuk 3.

1.5.2 Individueel beleefde interesses en ideeën

“Wij leven in een tijd, waarin het psychisch vacuüm in de massa voert tot allerlei geestelijke
stelsels, die als heilmiddelen worden aangeprezen. Ik noteer uit één boek, dat een aantal van
deze bewegingen belicht, de volgende namen: christen science, de Bahaibeweging, de
Soefibeweging, de moderne theosofie, de anthroposofie, de moderne astrologie, de Bellamy-
beweging, Mazdaznan, het spiritisme, het Ned. Rozekruizersgenootschap, de Mormonen, de
theocratische staat Zion, de leer van de profeten van Los Angeles. Al deze richtingen houden
zich overtuigd, dat zij een vademecum geven voor de kwalen van deze tijd niet alleen, maar
ook, dat zij een waarheidsbron hebben aangeboord, die tot nog toe niet heeft gevloeid”. Aan
het woord is een lid van de Onderwijsraad in een brief gedateerd 22 november 1929
(geciteerd in Onderwijsraad 1996: 23). 
Voor de situatie rond 1900 noteert de historicus Romein: “Ontelbaar in elk geval weer is het
aantal verhandelingen over wat later parapsychologie zou gaan heten. Ontelbaar ook het
aantal orakels, profetieën, voortekenen, magische bezweringen, opwekkingen uit den dode,
verschijningen, spoken, wonderbaarlijke genezingen, opheffingen, schijnbare wederopstan-
dingen, gevallen van overdracht van gedachten van dichtbij of op een afstand, handlezerij,
pogingen tot moderne naam- en getallenmystiek, en het ontcijferen van vogeltaal - en allerlei
andere onevenwichtigheid, geheimzinnigdoenerij die zich soms verhevigde tot de in duistere
demonie verdwaalden. (...) De gezondheid, waarvoor de zorg destijds in het algemeen toenam,
had ook vele profeten die het heil meer in het lichamelijke leken te zoeken, maar ook daar lag
toch steeds een ethisch ideaal aan ten grondslag”. Hij noemt onder andere homeopaten,
vegetariërs, ‘antikunstmesters’, aardstralers, en hij voegt er als kwalificatie van de beschreven
occulte interesses aan toe: “Men kan ze samenvatten als ‘kleine’ of ‘officieuze’ religies, mits
men zich bewust blijft, dat ze tezamen meer vat op alle ‘zoekende zielen’ hebben gehad dan
de grote of officiële” (Romein 1976: 639, 640, 646). Volgens Romein pasten de petites
religions destijds goed in het ‘anarchistische’ en ‘eclectische’ klimaat van die dagen waarin
gezocht wordt naar een nieuwe geestelijke eenheid en ‘holistisch denken’ wordt aangeprezen.
Ook in vroeger jaren werd al geschreven over een opvallende opleving van de interesse in
exotische stromingen en esoterie.  Door de eeuwen heen zijn steeds weer commentaren te23

beluisteren die deze in verband brengen met de levensbeschouwelijke anomie en
secularisering die zij in hun dagen menen waar te nemen. Dat geldt voor het einde van de
twintigste eeuw niet minder dan voor het einde van de vorige. Naast een aantal religieuze
bewegingen vormt een verzameling meer individueel beleefde interesses en ideeën in dit
rapport onderwerp van studie. Vanuit wisselende invalshoeken bieden deze een aanvulling op
het kernculturele rationeel-wetenschappelijke mens- en wereldbeeld. 

Een belangrijk onderdeel van de individueel beleefde interesses en ideeën die binnen de
paracultuur in omloop zijn, wordt gevormd door een reeks van op lichaam en geest gerichte
geneeskundige en psychotherapeutische technieken. Daarbij gaat het om een gevarieerde
verzameling die loopt van gezondheids- en voedingsleren, natuurgeneeswijzen of holistische
benaderingen van lichamelijke en psychische klachten (bio-energetica, macrobiotiek,
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homeopathie, alternatieve geneeswijzen, gestaltpsychologie), via ontspannings- en meditatie-
technieken (yoga) tot meer magisch georiënteerde methoden (handlijnkunde, psychometrie of
waarzeggerij, geneeskrachtige edelstenen, pendelen). In de termen van Stark en Bainbridge
betreft het hier zogenoemde cliëntculten.
In zoverre er sprake is van psychotherapieën, lijkt zich een verschuiving te hebben voorge-
daan van de oude, gevestigde, kernculturele benaderingen die op psychopathologie en
neurotische stoornissen waren gericht, naar meer ‘luxe’ technieken die zich richten op
zelfontwikkeling en identiteitsontplooiing. De weg is geëffend door de psychoanalyse die zich
tot een techniek van Arbeit am Ich ontwikkelde, waarin de psychische dimensie van zowel het
‘pathologische’ als het ‘normale’ een plaats kreeg (Castel 1988). Via een typische concen-
tratie op de zwakheden, onvrede en het zoekgedrag van mensen die verder een alleszins
conventioneel leven leiden, verschaften de nieuwe therapieën zich een toegang tot de heden-
daagse markt van welzijn en geluk.
De boom die zich in deze psychotherapieën de afgelopen decennia heeft voorgedaan is door
meerdere auteurs in verband gebracht met de rolonzekerheden en statusincongruenties die
opgeroepen zouden worden door het moderne leven. Moderne samenlevingen worden geken-
merkt door een hoog veranderingstempo en hoge graad van sociale differentiatie, die ervoor
verantwoordelijk zouden zijn dat steeds meer mensen moeite ondervinden het eigen leven en
de eigen identiteit nog als een vanzelfsprekend, stabiel en coherent geheel te ervaren. Aan
deze behoefte zouden de nieuwe therapieën vervolgens tegemoetkomen (Berger 1965;
Wassner 1986). 
Yoga, bio-energetica, Zen, gestaltpsychologie en transcendente meditatie maken deel uit van
de stroming die wel wordt samengevat onder de benaming Human Potential Movement (zie
Stone 1976) en waartoe ook Westerse stromingen (zoals encountergroepen, transactionele
analyse, humanistische psychologie, psychosynthese, psychic healing, biofeedback en est) en
Aziatische op de lichaamsbeleving gerichte technieken (bv. T’ai Chi, Aikido, soefidansen,
tantrische meditatie) vallen te rekenen.

Over het algemeen zullen mensen er niet naar streven een methodologisch verantwoorde test
uit te voeren om te beproeven of de verklaringen van de wetenschap superieur zijn aan die
van de magie, de religie of de paracultuur, maar zullen ze afgaan op het prestige dat deze
genieten in de media die zij volgen of de spraakmakende gemeente. Niet zelden zullen zij op
beide paarden - kernculturele en paraculturele inzichten - willen wedden en
vertegenwoordigers van beide consulteren. De scheidslijnen van veel paraculturele ideeën of
praktijken met het kernculturele aanbod (waarvan bv. de neuropsychiatrie deel uitmaakt) zijn
immers vaak dun en veranderen bovendien voortdurend.  De moderne psychotherapieën24

hebben een lange geschiedenis achter de rug van competentieconflicten met de institutionele
vertegenwoordigers van het kernculturele establishment: in de meer recente periode met de
medische stand - die redeneert vanuit een natuurwetenschappelijk paradigma op ziekte,
diagnose en therapie, in vroeger dagen onder andere met de kerk. Haar voorgangers zijn de
priester die optrad als exorcist of als biechtvader, en de magiër (Ellenberger 1970;
Schmidbauer 1975; Wassner 1982 en 1986). Als de erkende medische en zielkundige
specialisten de patiënt niet meer verder konden helpen, begaf men zich naar Lourdes, naar de
gebedsgenezer of naar de waarzegster. 
De secularisering van de psychotherapie en de arbeidsverdeling tussen medische wetenschap,
psychotherapie, magie en religie kwam pas zeer geleidelijk tot stand. Zoals Thomas (1971)
heeft laten zien, speelde hierin de toenemende technisch-wetenschappelijke controle over
levensrisico’s een beslissende rol. Volgens Malinowski (1935 en 1954) vindt de magie in alle
tijden haar natuurlijke voedingsbodem in levensdomeinen die zich onttrekken aan de
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dagelijkse routines en technisch-rationele middelen, in situaties die omkleed zijn met
onzekerheid en waarop gewone mensen geen invloed uit kunnen oefenen, in ontwikkelingen
waarvan de afloop ongewis is, maar die wel bepalend worden geacht voor het eigen geluk. De
magiër kon in het zicht hiervan hulp verschaffen enerzijds via zijn speciale competentie om
het lot te beïnvloeden en anderzijds via zijn kennis van symbolen en riten, zoals de kerk
hiertegen haar eigen riten en gebruiken in het geweer bracht.

De meeste therapieën die in het kielzog van de psychoanalyse werden ontwikkeld, hebben
onmiskenbaar wortels in het gedachtegoed van de Verlichting: de emancipatie van het
individu uit de kluisters van een belevingswereld waarin het zich gevangen voelt, het bewust
maken en mondig worden van de mens die zijn lot weer in eigen hand neemt. Anderzijds
blijven in vele van de hedendaagse therapeutische praktijken (vooral die welke tot de
cliëntculten vallen te rekenen) ook romantische voorlopers zichtbaar, naast oude magische
technieken.  Dat geldt met name voor een reeks van stromingen die door Castel zijn25

omschreven als ‘vluchtige therapieën’ (thérapies éphémères) en die, in de terminologie die
hier wordt gehanteerd, onderdeel vormen van het paraculturele aanbod (Castel et al. 1982;
Castel 1988). Te denken valt aan de verschillende geledingen van de uit Amerika overge-
waaide Human Potential-beweging en humanistische psychologie. In de meeste gevallen
wordt voortgeborduurd op stromingen die zich aldaar reeds in de jaren vijftig manifesteerden:
bio-energetica, gestalttherapie, Rogeriaanse therapie, transactionele analyse en dergelijke.

Voor de onderhavige studie is een selectie gemaakt uit de vele paraculturele thema’s die
- getuige de literatuur, het aanbod van New Age-winkels en de aandacht in de media -
interesse ondervinden van de Nederlandse bevolking. Zij bestrijken de terreinen van oosterse
wijsheidsleren en -praktijken, gezondheidsleren en -praktijken, magische praktijken en
occultisme.  Onderzocht zijn de volgende onderwerpen: yoga, zen, reïncarnatie, boeddhisme,26

macrobiotiek, anthroposofie, homeopathie, geneeskrachtige edelstenen, gestaltpsychologie,
bioritmes/energetica, astrologie, tarot, UFO’s, parapsychologie, handlezen, helderziendheid,
spiritisme, waarzeggen, pendelen, zwarte/witte magie, holisme, en wat gemeenzaam wordt
aangeduid als ‘de New Age-beweging’. Omdat de genoemde thema’s en interesses vandaag
de dag steeds weer worden beschreven onder de noemer ‘New Age’ daarover in het kort het
volgende.

New Age: kernideeën

Contact met geesten van gestorvenen (channelling via een medium), het geloof in de healing
energy van edelstenen en kristallen en in de astrologie, de toepassing van holistische gezond-
heidsleren en methoden waarmee disharmonieën in geest en lichaam weer in balans worden
gebracht (homeopathie, maar ook bv. yoga, acupunctuur, iriscopie, massage-, therapie- en
meditatievormen), het aanwenden van variërende technieken (tarotkaarten, pendel, orakel-
boeken, getallen e.d.) en vermogens om de toekomst te voorspellen: zij behoren alle tot de
standaarduitrusting en interessesfeer van de ware New Age-adept. De term ‘New Age’ is in
ons land sinds de jaren tachtig snel populair geworden ter aanduiding van met name wat
hierboven voor het moment werd omschreven als ‘individueel beleefde interesses en ideeën’.27

Volgens Schepens (1994) zijn er momenteel in ons land ongeveer tweehonderd centra die
werken vanuit New Age-gedachtegoed. Ze liggen vooral in de regio’s met een hoog percen-
tage buitenkerkelijken.

De New Age-stroming ontstond uit onvrede met twee pijlers van de Westerse kerncultuur: het
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gevestigde christendom en het seculiere humanisme, die werd verweten niet (langer) in staat
te zijn aansprekende spirituele en ethische richtlijnen te bieden met het oog op de toekomst.
New Age is natuurlijk in veel opzichten Old Age (de stroming put o.a. uit hindoeïstisch
gedachtegoed, gnostische tradities, het neopaganisme, de theosofie), al is er zeker ook sprake
van typisch moderne elementen, zoals de prominente plaats van bepaalde therapeutische
technieken die vooral binnen de zogenoemde Human Potential Movement zijn ontwikkeld.
Het gebruik van de term ‘New Age’ pleegt steevast vergezeld te gaan met de vaststelling dat
zij verwijst naar een breed en zeer pluriform scala aan interesses, tradities en ideeën, prak-
tijken, therapieën en technieken, bewegingen, stromingen en organisaties. En inderdaad: gelet
op de inhoud van het aanbod kan gesproken worden van een verzamelbekken van veelal zeer
heterogene kennisbereiken. Toch kan, in weerwil van alle schijnbare pluriformiteit, wel een
aantal kernideeën worden onderscheiden in wat momenteel door het leven gaat als de New
Age-stroming. Verschillende auteurs hebben daarvan een uitgebreide beschrijving gegeven.28

De centrale opvattingen, die in de meeste geledingen van het paraculturele aanbod op een of
andere wijze worden uitgedragen en in de beleving van de betrokkenen onderling sterk
samenhangen, worden in het navolgende kort samengevat.

Tot het paraculturele programma of ideeëngoed behoort in elk geval de opvatting dat de
zichtbare of zintuiglijk waarneembare wereld niet de enige of totale werkelijkheid vormt. Er
bestaat een onzichtbare of geestelijke werkelijkheid, waarin alles zijn oorsprong heeft. Niet
alleen is de gehele natuur bezield door deze geestelijke kracht, ook de mens draagt een
goddelijke vonk in zich, is deel van de diepe geestelijke bron waaruit alles voortvloeit. De
mens is ten diepste goed en het komt erop aan dat hij zich weer bewust wordt van zijn
goddelijke kern en oorsprong. Eenieder heeft in principe de mogelijkheid toegang te ver-
krijgen tot of contact te maken met deze ruimere of hogere werkelijkheids- of bewustzijns-
niveaus.  In de New Age-literatuur wordt daartoe een uitgebreide reeks van mogelijkheden29

geschetst, die loopt van oosterse meditatietechnieken, via pendelen, spiritisme en kaartleggen,
tot contacten met engelen, gestorven meesters en buitenaardse wezens. Het monisme is nauw
verbonden met universalisme: er bestaat slechts één, goddelijke realiteit en al de religieuze
tradities vormen alleen maar verschillende wegen of geestelijke paden (sadhanas) naar die
ultieme werkelijkheid. De overtuiging dat de zintuiglijke realiteit omsloten wordt door een
grotere, niet zintuiglijk waarneembare wereld, en dat de geheime, fundamentele samenhang
van de werkelijkheid alleen innerlijk ervaren kan worden en voor het individu ontsloten wordt
via bijvoorbeeld meditatie, de volvoering van riten of magische handelingen heeft haar
wortels in de occulte en esoterische traditie.
Een ander kernidee is het zogenoemde holisme, ofwel de overtuiging dat er een fundamentele
samenhang, een goddelijke synthetiserende kracht aan alles ten grondslag ligt, die in alle
verschijningsvormen van de werkelijkheid valt aan te treffen. De tegenstellingen waarmee wij
in onze moderne westerse cultuur zijn opgevoed, vormen slechts schijntegenstellingen. Zij
berusten op denkfouten en onjuiste percepties, misvattingen die alle voortvloeien uit een
verouderd paradigma: de dualistische, Cartesiaanse, rationalistische, mechanicistische en
materialistische traditie. Het holisme komt onder andere tot uiting in de natuurvisie, waarin
Gaia (Moeder Aarde) wordt gezien als één organisch geheel. Het wordt ook uitgedragen via
de propagering van zogenoemde holistische geneeswijzen (bio-energetica, voetzoolreflex-
massage, aromatherapie, Bach-bloesemtherapie, enz.).
Het sterk evolutionistische karakter van het eruit naar voren tredende mens- en wereldbeeld is
eveneens een kenmerk van het paraculturele ideeëngoed. ‘Transformatie’ is een kernbegrip in
het New Age-denken. In dit kader past ook het geloof in reïncarnatie. Alles, de gehele
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kosmos, is in voortdurende groei en ontwikkeling naar steeds hogere geestelijke niveaus (of
sferen) en grotere vervolmaking. Zelfverwerkelijking bestaat uit bewustwording van de
goddelijke samenhang waarvan wij deel uitmaken en die ook in onszelf is terug te vinden, en
het vervolgens aanwenden van deze ervaring in ons dagelijks handelen.  Men hoopt nieuwe30

potentiëlen in zichzelf tot ontwikkeling te brengen: het vermogen zichzelf en anderen te
‘healen’, psychische krachten, een nieuwe visie op de werking van het universum, enzovoort.
Volgens sommige auteurs gaat dit alles gepaard met een (typisch moderne) voortdurende
reflectie op de persoonlijke ervaring en de eigen identiteit.31

Ten slotte kan nog de, vooral via de theosofische en astrologische invloeden op New Age
gepopulariseerde idee worden genoemd dat er een nieuw tijdperk en een nieuwe wereldorde
op aanbreken staan, een era van tolerantie, broederschap en communicatie, die correspondeert
met de overgang van de zon naar het sterrenbeeld van de Waterman (de in de musical Hair
luid bezongen age of Aquarius).  Daarmee is de voorgaande astrologische constellatie, die32

startte met de overgang van Taurus (Stier) naar Pisces (Vissen), ten tijde van de opkomst van
het christendom, afgesloten. En daarmee is een tijdperk van 2000 jaar christendom dat
geweld, disharmonie en vervreemding teweegbracht ten einde en zullen vrede, harmonie en
positieve kosmische krachten de mensheid ten deel vallen.33

Vanuit dit register van kernideeën vallen de meeste van de kennisgebieden en praktijken te
interpreteren, die binnen de paracultuur in omloop zijn. Zoals: het relateren van inzichten uit
de moderne fysica (relativiteitstheorie, kleine-deeltjesfysica) aan oosterse en mystieke
tradities, het ‘groene denken’ en de spirituele beleving van de natuur, holistische therapieën
en natuurgeneeswijzen, therapieën gericht op zelfontplooiing en bewustzijnsverruiming,
belangstelling voor magische, occulte en esoterische ervaringen, enzovoort. Zoals onder
andere Stenger (1990) heeft geïllustreerd, kunnen ook het dagelijks leven, de praktische
ervaring en het concrete handelen worden gestructureerd en geïnterpreteerd vanuit dergelijke
paraculturele inhouden, waarbij ze geacht worden te verwijzen naar een occulte dimensie.
Stemmingswisselingen, lichamelijke sensaties of ongemakken of ontmoetingen met mensen 
worden dan bijvoorbeeld met ‘positieve’ of ‘negatieve’ energie in verband gebracht, waarmee
de ervaringen van alledag tot een exploratieveld van transcendentale krachten worden. Ze
verschaffen voortdurende aanknopingspunten voor een thematisering van zelfervaringen en
‘het wezen van de realiteit’. Volgens een aantal auteurs vallen de chronische bezinning op
zichzelf en het subjectivisme terug te voeren op het verval van handelingsroutines, verlies van
vanzelfsprekendheden en een grotere onzekerheid als gevolg van het functieverlies van
traditionele instituties (waaronder de kerken).  In zekere zin kan ook worden gesproken van34

een programma tot ‘herbetovering van de wereld’ via een holistisch paradigma waarin wordt
gestreefd naar hereniging van de spirituele en materiële bestaansdimensies.

Onder de activiteiten die worden ontplooid binnen de hedendaagse levensbeschouwelijke
paracultuur kan men thematisch de volgende deelterreinen onderscheiden (vgl. Stenger 1989).
Voor een deel gaat het om de herontdekking en revitalisering van oude en archaïsche
kennisvormen (magie, alchemie, sjamanisme, keltische mystiek, hekserij, tarot, astrologie).
Daarnaast spelen oosterse religieuze elementen een belangrijke rol, voornamelijk ontleend aan
het boeddhisme, hindoeïsme en taoïsme (meditatievormen, de ideeën van een alles
doordringende kosmische energie, geestelijke evolutie, wedergeboorte, holisme). Ten slotte
worden de voorgaande ideeën en praktijken veelal verbonden met filosofische systemen,
technieken en benaderingswijzen die van recentere datum zijn. Het betreft hier gepopulari-
seerde inzichten uit de moderne fysica, levensfilosofieën als de theosofie en anthroposofie,
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methoden om contact te leggen met een hogere werkelijkheid (pendelen, channelling,
telekinese, telepathie), geneeswijzen (homeopathie, spiritual healing) en psychologische
stromingen (humanistische en transpersonale psychologie). 

1.5.3 Bijgeloof

Naast alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen en meer individueel beleefde interesses,
zal in de derde plaats, als weer een ander onderdeel van het paraculturele aanbod, een aantal
min of meer klassieke varianten van bijgeloof worden onderzocht. Hoewel de meeste elemen-
ten van wat in het voorgaande werd aangeduid als het ‘cultische milieu’ of de ‘paracultuur’
wel gerekend worden tot het bijgeloof,  wordt hier de term ‘bijgeloof’ gereserveerd voor een35

aantal ideeën en praktijken die deel uitmaken van wat gewoonlijk wordt samengevat onder de
noemer ‘volksgeloof’(Jarvis 1980). 
In de antropologie reserveert men de term ‘religie’ over het algemeen voor praktijken die een
geformaliseerd karakter hebben, die gebaseerd zijn op een uitgebreid en uitgewerkt complex
van denkbeelden en overtuigingen die de centrale waarden van een cultuur belichamen en tot
de kerncultuur van een samenleving behoren. Er lopen echter diffuse scheidslijnen tussen de
magische oriëntaties waarvan veel bijgeloof deel uitmaakt en wat pleegt te worden aangeduid
als ‘religie’. Vele uitingen van het volksgeloof vloeien voort uit verbasteringen of magische
toepassingen van de kerkelijk gecanoniseerde traditie. Ze zijn steeds weer met argwaan
bejegend door de kerkelijke hiërarchie  of daar ronduit door afgewezen. Veelal hebben zij36

oude, paganistische wortels (het geloof in geesten en demonen, in talismannen en amuletten,
in bezweringen en tovenarij, in helderziendheid en genezende gaven enz.).  Aangenomen37

wordt dat bijgelovige praktijken de functie vervullen van het scheppen van een cognitieve
orde en de illusie van controle, in situaties die als verwarrend of bedreigend worden ervaren
(Jahoda 1969; Jarvis 1980). Dat is zoals gezegd de veronderstelling van Malinowski
(1929).  Skinner heeft een beschrijving gegeven van het mechanisme volgens welke de38

meeste vormen van bijgeloof volgens hem functioneren. Hij stelt dat bijgeloof een relatie legt
tussen toevallige gebeurtenissen, die via een proces van selectieve waarneming (falsifiëringen
van de eenmaal gelegde relatie worden eenvoudigweg niet waargenomen), leiden tot herhaalde
herbekrachtiging van het gelegde verband (Jahoda 1969).

Praktijken om het geluk naar de hand te zetten en om ongeluk af te weren worden dan wel
noch door de wetenschap noch door de gevestigde religie gelegitimeerd, maar ze spelen een
welhaast vanzelfsprekende rol in de volkscultuur. Volgens menige auteur hebben bijgelovige
ideeën en praktijken ook in moderne samenlevingen vrij veel aanhang (Jahoda 1969;
Abercrombie et al. 1970; Jarvis 1980; Singer en Benassi 1981). Dat wordt in elk geval
aangenomen door zowel de massamedia, die veel aandacht besteden aan occulte verschijn-
selen, als een commerciële markt waarop lectuur over het onderwerp en magische attributen
grif van de hand gaan.
Zoals Campbell (1978), in het voetspoor van vele antropologen, heeft beargumenteerd,
bestaat er nogal wat overlapping tussen allerlei varianten van bijgeloof en de belangstelling
voor magie en occultisme.  Ze worden gebruikt door mensen om hun eigen bestaan te39

relateren aan een algemene (en veelal als verborgen beschouwde) orde die aan de kosmos ten
grondslag zou liggen en vallen buiten de geïnstitutionaliseerde opvattingensystemen die
worden bewaakt door de poortwachters van de kerncultuur (de clerus, wetenschappers en
culturele opinionleaders). De invloed van die poortwachters op de opvattingen van gewone
mensen en de reikwijdte van de definities van ‘realiteit’ en ‘waarheid’ die door een verlichte
elite worden gehanteerd, moeten niet worden overschat. Door heel de geschiedenis heen zijn
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bijgeloof, magie en occulte interesses als een permanente onderstroom aanwezig gebleven;
noch officiële kerkelijke doctrines, noch de moderne empirische wetenschappen hebben daar
veel aan veranderd.

Bijgeloof en de handelingen die daardoor worden ingegeven vallen op de meest uiteenlopende
terreinen waar te nemen. Bekende voorbeelden zijn in de sport aan te treffen, waar een schop
van de doelman tegen de doelpaal het equivalent vormt van het bekende ‘afkloppen op hout’,
een mascotte wordt meegedragen als het veld wordt betreden of spelers proberen steeds met
hetzelfde rugnummer te spelen (het nr. 14 van oud-voetbalster Johan Cruyff is legendarisch
geworden), de slagman bij honkbal eerst in zijn hand spuugt alvorens de knuppel op te rapen
of kauwgom op de pet wordt geplakt omdat dit geluk zou brengen, tennissers niet meer dan
één bal wensen te hebben alvorens te serveren, vissers eerst op hun aas spugen of hun eerst
gevangen vis terugwerpen omdat dit een rijke vangst zou bevorderen. Of in de volksgenees-
kunst, waar lijders aan de bof aangeraden werd langs een varkenstrog te wrijven, een
boekweitdeeg op het hoofd werd gesmeerd tegen hoofdpijn, of een tandenstoker vervaardigd
uit de middelste teennagel van een uil werd gebruikt om gaatjes in het gebit te voorkomen.

In deze rapportage zijn negen vormen van bijgeloof onderzocht, die elk hun eigen geschie-
denis kennen (bv. Radford en Radford 1947; Opie en Tatem 1989). Het betreft het afkloppen
op hout, het gebruik van mascottes of een hoefijzer, het geloof in geluksgetallen en de
gelukbrengende werking van een klavertje vier, het vermijden van het onder een ladder
doorlopen, het geloof in vrijdag de dertiende, het getal dertien en een zwarte kat als
voortekenen van ongeluk.

Tot slot nog een opmerking. Dat hier de interesse voor occultisme, bijgeloof en exotische
stromingen tot de paracultuur gerekend wordt, zou de lezer op het verkeerde been kunnen
zetten. Het kan een tegenstelling of dichotomie suggereren tussen paracultuur en kerncultuur,
waar die lang niet altijd zo absoluut aanwezig hoeft te zijn. Meerdere auteurs (Tiryakian
1974; Hartman 1976; Campbell en McIver 1987) hebben laten zien hoe poreus de scheids-
wanden tussen kerncultuur en paracultuur vaak zijn en hoe occulte interesses gelieerd zijn aan
specifieke kenmerken van de conventionele cultuur, gevestigde cultuur of kerncultuur.40

Sterker: menigmaal stimuleren kenmerken van de officiële cultuur de affiniteit met de
paracultuur en het occultisme. Occultisten mobiliseren zowel claims die door de kernculturele
varianten van religie tegen de wetenschap in het geweer worden gebracht (verwijten van plat
materialisme en eenzijdig rationalisme) als elementen van het wetenschappelijke ethos (zoals
een sceptisch individualisme en hekeling van het monopolistische, dogmatische en intolerante
karakter van de gevestigde religies) (Campbell 1978; Campbell en McIver 1987).
Veel mensen zien er blijkbaar geen been in magie of bijgeloof te verenigen met moderne
wetenschappelijke en rationele interpretaties van de wereld (Claussen 1969). Daar komt nog
bij dat noch de officiële, gevestigde of kerncultuur, noch de paracultuur een vanuit één
paradigma gesystematiseerd, coherent en exclusief geheel vormt. Ook de kerncultuur geeft een
beeld van voortdurende statusconflicten en verschuivende machtsbalansen te zien, zoals
tussen wetenschap en religie, tussen elitecultuur en volkscultuur en tussen de leden van
culturele elites onderling.

1.6 Resumé

Het uitgangspunt van deze studie wordt gevormd door de in een eerder SCP-rapport gedane
constatering dat de grote kerkrichtingen hier te lande in tal van opzichten op de terugtocht
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zijn: qua ledenbestand, qua kerkelijke participatie, wat betreft de onderschrijving van de
orthodoxe geloofsleer, qua maatschappelijke betekenis en qua invloed op het dagelijkse
leven. Op deze ontwikkeling wordt door allerlei groepen zowel binnen als buiten de kerken
gereageerd. Vanuit kerkelijke kring proberen conservatieve groepen een dam op te werpen
tegen de secularisering en de modernisering van het geloof en doen zich vormen van
religieuze hergroepering voor rond de orthodoxie.  Daarnaast zijn er ook groepen die naar41

kerkelijke vernieuwing streven en juist naar aanpassing van het christelijke erfgoed aan de
eisen van de moderne tijd. Voorbeelden zijn de Acht mei-beweging, de Mariënburggroep of
de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Last but not least zijn er tal van nieuwe religieuze
stromingen, die trachten op niet-kerkelijke of niet-christelijke basis een alternatief te bieden
voor de traditionele kerkelijke en christelijke instituties en organisatievormen. Hoewel er ook
aandacht geschonken zal worden aan ontwikkelingen binnen de kerken, staan deze nieuwe
stromingen in dit boek centraal.
De nieuwe stromingen zijn overigens (nog) maar zeer ten dele geïnstitutionaliseerd in de
vorm van een organisatie of vastomlijnde beweging met een uitgewerkte ideologie. Vaak gaat
het eerder om een verzamelbekken aan diffuse ideeën en praktijken waarin de collectieve
dimensie van de religiositeit geheel en al lijkt afgezworen - om vormen van maatschappelijk
‘onzichtbare religie’ (Luckmann 1963; 1967 en 1991).  De infrastructuur voor dergelijke42

cliënt- en publieksculten wordt gevormd door losse netwerken van geïnteresseerden, tijdelijke
samenkomsten in de vorm van cursussen, symposia of workshops, het abonneebestand van
tijdschriften of de klantenkring van gespecialiseerde winkels en bezinningscentra uit de
branche. 

Ondanks alle tekenen van ontkerkelijking is religie, als de menselijke ervaring van trans-
cendentie, allesbehalve verdwenen uit het moderne leven - althans volgens de bekende stelling
van Luckmann. Zij zou slechts gaandeweg verhuisd zijn uit de traditionele, grootschalige,
gespecialiseerde en collectieve kerkelijke instituties naar de geprivatiseerde domeinen van het
persoonlijke leven. Niet het publieke leven, maar de individuele biografie is volgens
Luckmann haar schouwtoneel en voedingsbodem. Haar condensatiepunt ligt in zaken als
zelfbepaling, zelfontplooing en zelfexpressie, gezondheid en natuurlijkheid, intimiteit en
emotionele bevrediging. Het is aan dergelijke verlangens en ervaringen dat door moderne
Westerlingen een ‘sacrale’ waarde zou worden toegekend (Luckmann 1967 en 1990).
Vervolgens begeven zij zich op de levensbeschouwelijke markt om daar een op de eigen
smaak en persoonlijke verlangens toegesneden pakket van levensoriëntaties bijeen te zoeken.
Wat in navolging van Stark en Bainbridge werd betiteld als publieks- en cliëntculten, kan
worden beschouwd als sociale vormen waarin zich de onzichtbare religie van de huidige
Westerling uitkristalliseert (Luckmann 1991). Elk van deze culten heeft zijn kraampje op de
levensbeschouwelijke markt, waarin een uitgebreid assortiment van ideeën en benaderingen
wordt aangeboden, die doorgaans tot weinig verplichten, en waaruit een gevarieerd en
voortdurend wisselend publiek al experimenterend en combinerend selecteert wat van zijn
gading is. De jaarlijkse Paravisiebeurs levert een tableau vivant van wat er zoal in deze
wereld omgaat.

De veranderingen die zich in de recente periode hebben voltrokken binnen levensbeschou-
welijk Nederland zijn beschreven met behulp van termen als ‘ontzuiling, ontkerkelijking,
secularisering, privatisering, individualisering’ en ‘functionele differentiatie’ - dat wil zeggen
het proces waarin steeds meer maatschappelijke sectoren een volledige of betrekkelijke
autonomie verwerven ten aanzien van de kerkelijke invloedssfeer, zoals de politiek, de
economie, het onderwijs, de opvoeding, enzovoort. Onder druk van de zich wijzigende
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omstandigheden hebben de kerken hun vroegere monopolies op zingevingsoriëntaties moeten
opgeven. De huidige levensbeschouwelijke markt is zeer pluriform en de traditionele kerken
zien zich in een concurrentiepositie gedwongen met seculaire levensvisies, nieuwe religieuze
bewegingen en sektarische afsplitsingen. Daarnaast manifesteren zich nog binnen de eigen
muren neofundamentalistische naast hervormingsgezinde vleugels. 
In de commentaren op deze ontwikkelingen worden zeer verschillende conclusies getrokken of
althans sterk uiteenlopende accenten gelegd. Zo wordt recentelijk druk gespeculeerd over
vermeende aanwijzingen dat veel Nederlanders, na een periode van ontkerkelijking en
geloofsverval, op hun schreden terug zouden keren en dat er tekenen van herkerkelijking en
hervitalisering van de christelijke traditie zijn. Het zijn met name de uiteenlopende loten aan
de evangelische stam die daarvoor steeds weer als bewijsmateriaal worden aangedragen. Ook
de publicitair breed uitgemeten bekeringen van enkele jonge Nederlandse auteurs geldt sinds
kort als indicatief hiervoor.
Waar wordt geredeneerd vanuit de idee dat mensen fundamenteel religieuze wezens zijn,
wordt erop gewezen dat mensen ook temidden van alle ontkerkelijking behoefte hebben aan
een religieuze dimensie in hun leven en daarvoor nieuwe vormen zullen ontwikkelen als de
oude in hun ogen niet meer voldoen. Vasthoudend aan een inhoudelijke religiedefinitie levert
dit de verwachting op dat in de huidige Nederlandse situatie een levendige markt bestaat voor
alternatieve religieuze stromingen, die voor velen min of meer de plaats innemen van de oude
christelijke traditie en instituties. Verbreedt men zijn religiedefinitie tot de universele behoefte
van de mens aan een of andere transcendente dimensie van zijn leven of tot de idee dat de
werkelijkheid een spirituele grond heeft, dan komt de brede baaierd aan mystieke, magische
en occulte denkbeelden en praktijken in het vizier die geacht wordt in deze fundamentele
behoefte te voorzien. Ook vele van de stromingen die zijn betiteld als ‘zelfreligies’ en
waarvan de Human Potential Movement een prominente vertegenwoordiger is, zouden
hieraan tegemoet kunnen komen door het ankerpunt van spiritualiteit te verleggen van
collectieve rituelen en instituties naar de individuele persoonlijkheid en zijn privé-besognes.43

Er zijn ook commentatoren die een andere ontwikkeling waarnemen. Geloof en kerkelijkheid
zijn min of meer autonoom geworden ten aanzien van elkaar, zo stellen zij. De Nederlanders
blijven een overwegend christelijk volk, zonder dat daarbij voor de kerken (nog) een
belangrijke rol is weggelegd. In Duitsland zijn auteurs als Rendtorff (1973) en Matthes
(1964) bekende vertegenwoordigers van de stelling dat geloof en kerkelijkheid van elkaar
gescheiden raken. Soms wordt nog een stap verder gedaan en gesteld dat op termijn al de
vorige opties verlaten zullen zijn, dat nu reeds een groeiend aantal Nederlanders een door en
door immanente levensvisie onderschrijft. De ‘onttovering van de wereld’ schrijdt, ondanks
tempoverschillen, onstuitbaar voort en het ‘rationaliseringsproces’ zal uiteindelijk geen
enkele ontsnappingsclausule meer bieden.
Ten slotte lijkt het niet onrealistisch ervan uit te gaan dat veranderingen in een cultuur niet het
karakter plegen te hebben van het omzetten van een wissel, waarna de complete trein verder
rijdt in een geheel andere richting, maar dat mensen altijd uiteenlopende wegen zullen inslaan,
dat er altijd meerdere stromingen naast elkaar zullen bestaan, en dat bij velen ook niet de
behoefte bestaat exclusief te kiezen voor een daarvan. Dat wordt zeker ook over de huidige
levensbeschouwelijke situatie beweerd. Kerkelijk of niet: de mensen zouden hun kaarten op
allerlei tradities, stromingen en ideeënstelsels tegelijk zetten. 
Dit werpt de vraag op naar de samenhang tussen de paraculturele stromingen en denkbeelden.
Als gekeken wordt naar de historische en culturele achtergrond van de ideeën en activiteiten,
vertoont het paraculturele aanbod een buitengewoon divers karakter. Maar daarmee hoeft dit
nog niet als zodanig te worden ervaren door de individuele producenten en consumenten van
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dit aanbod. Op dit empirische niveau lijken de meest uiteenlopende tradities en kennis-
bereiken moeiteloos met elkaar te worden verbonden tot een (in de eigen beleving) logisch
geheel, bestaan er vloeiende overgangen tussen bijvoorbeeld moderne therapeutische
technieken, oosterse wijsheid en parapsychologische veronderstellingen - reden waarom is
gesproken van een min of meer coherent ‘cultisch milieu’ (Campbell 1972), en ook van
‘esoterische carrières’ die mensen onbevangen van het ene paraculturele onderdeel naar het
andere voeren en waarbij velen een op de eigen biografie toegesneden pakket samenstellen via
een combinatie van paraculturele elementen. Orde zou hier dan primair op individuele basis
ontstaan. En inderdaad: door de meeste participanten in Human Potential-groepen worden de
verschillende stromingen die vanuit haar ideeëngoed aan de weg timmeren niet als exclusief
maar als complementair beschouwd.  Op een bovenindividueel niveau kan de vraag worden44

gesteld of er wellicht uiteenlopende groepen (of stromingen) binnen het cultische milieu
vallen te onderscheiden (esoterici, therapeutisch geïnteresseerden, alternatieve gemeenschap-
pen, maatschappijhervormers, enz.).

1.7 Probleemstelling

Bij de definitieve formulering van de probleemstelling is de gevestigde religie, zoals die in de
vorm van grote kerkgenootschappen geïnstitutionaliseerd is, als uitgangspunt gekozen. Het
gaat daarbij om de rooms-katholieke, de Nederlands hervormde en de synodaal gereformeerde
kerken. Al wat daar sterk van afweek, is als alternatief beschouwd. Daarbij is een onderscheid
gemaakt tussen ‘bewegingen’, waarbij er nog in enige mate van een organisatie gesproken
kan worden, en ‘paraculturele denkbeelden’, waarbij dit niet het geval is. ‘Substitutie’ is
opgevat als de vervanging van gevestigde door alternatieve zingeving. 
Er zijn in het kader van het project Culturele veranderingen in Nederland enquêtevragen
gesteld over de houding van de Nederlanders jegens bewegingen en paraculturele denkbeel-
den. Deze vragen waren opgenomen in de peiling van 1994. Bijzonderheden over het project,
over de enquêtevragen en over andere in deze studie gebruikte gegevens zijn in de uitgebreide
bijlage bij dit hoofdstuk vermeld.

In de eerder gepubliceerde studie werd vastgesteld dat in 1991 de secularisering, afgemeten
aan de ontkerkelijking en aan enige andere gegevens, in Nederland ver was voortgeschreden
(Becker en Vink 1994). Als er in deze ontwikkeling recentelijk stagnatie of zelfs een keerpunt
op zou treden, dus als mensen de kerken niet meer zouden verlaten of er zelfs toe zouden
terugkeren, zou een belangrijke drijfveer van de belangstelling voor alternatieve zingeving
weg gaan vallen. Daarom moet er een preliminaire vraag gesteld worden:

- Heeft de secularisatie zich in de eerste helft van de jaren negentig in Nederland
voortgezet?

Het zou mogelijk kunnen zijn dat de secularisering meer tot uiting komt in de afbraak van het
instituut van de kerk dan in het opgeven van het geloof zelf. Deze veronderstelling geeft
aanleiding tot de vraag:

- In hoeverre is er in 1994 sprake van een ‘christendom zonder God’? 

Wat de substitutie betreft laat zich vanzelfsprekend als vraag stellen:

- Is het zo dat naarmate de gevestigde zingeving aanhang verliest, de alternatieve zingeving
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aanhang wint? 

Deze vraag is zo goed mogelijk beantwoord door vertegenwoordigers van een aantal alterna-
tieve groeperingen te ondervragen over de huidige niveaus van hun ledentallen en over de
ontwikkeling die zich daarin heeft voorgedaan. De opvattingen van de Nederlanders over
alternatieve organisaties waren voor 1994, maar eveneens voor 1979 bekend, zodat kon
worden nagegaan of de secularisering in die periode gepaard ging met een grotere adhesie
voor deze stromingen. In beide gevallen was er sprake van een benadering op het niveau van
de samenleving als geheel.
Daarnaast was de aandacht gericht op het niveau van het individu, doordat werd nagegaan of
kerkverlaters zich van andere categorieën onderscheidden door een verhoogde belangstelling
voor alternatieve zingeving. Kerkverlaters werden getraceerd met behulp van enquêtevragen
over het geloof waarin men was opgevoed en het kerkgenootschap waartoe men op het
moment van ondervraging wenste te behoren. Het gaat hier om benaderingen van het
lidmaatschap. Door aandacht te besteden aan het algemeen levensbeschouwelijke standpunt
van de respondent - zijn ‘algemeen transcendentiegeloof’ - werd een minder ‘administratief
geaard’ criterium in de beschouwing betrokken.

Er werd aangenomen dat substitutie zich uit in zoekgedrag, waarvoor als maatstaf een vorm
van gerichtheid op meer bewegingen of denkbeelden tegelijkertijd werd gehanteerd. Het zou
ideaal geweest zijn als het zoekgedrag in de tijd gevolgd had kunnen worden. Hangt men nu
eens enige tijd het ene alternatief aan en dan weer het andere? Hierdoor zou volledig recht
gedaan zijn aan de veronderstelling dat er een markt voor levensbeschouwingen bestaat.
Daarvoor zou echter herhaalde ondervraging van dezelfde personen - zogenoemd panelonder-
zoek - nodig zijn geweest en dit ontbrak.
Hoewel substitutie tot uiting komt in zoekgedrag, is niet elk zoekgedrag een uiting van
substitutie. Ook als men een overtuigd kerklid is, kan men in principe er toch nog naar
streven dit lidmaatschap met alternatieve zingeving te combineren. Een aantal kerkleden doet
dit door aansluiting te zoeken bij evangelische bewegingen die een intense geloofsbeleving te
bieden hebben. Hier is geen sprake van vervanging of substitutie, maar van aanvulling of
supplementering. Deze gedachte geeft aanleiding tot de volgende vragen.

- In hoeverre is er sprake van supplementering doordat kerkleden aansluiting zoeken bij
christelijk-evangelische bewegingen?

- In hoeverre is er sprake van supplementering doordat kerkleden aansluiting zoeken bij
niet-christelijke stromingen of denkbeelden?

Volgens een in de literatuur gangbaar uitgangspunt vormt de verwetenschappelijking of
rationalisering een belangrijk element van het seculariseringsproces. Het geloof zou hiervan te
lijden hebben en een behoefte aan het irrationele zou een tegenkracht vormen. Deze behoefte
zou tot uiting komen in een omvangrijke aanhang voor paraculturele denkbeelden, maar
eveneens in een onverwacht hoge aanhang voor traditioneel bijgeloof. Het onderzoek van
1994 bevat enkele gegevens die het mogelijk maken hier een vraag over te beantwoorden.

- In hoeverre kon er in 1994 van populariteit van traditioneel bijgeloof gesproken worden?

In de paraculturele literatuur bestaat veel aandacht voor gezondheidsleren en alternatieve
geneeswijzen. Verondersteld zou kunnen worden dat een popularisering van paraculturele
denkbeelden ten dele uitwerkt in een toegenomen belangstelling voor alternatieve genezers.
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De beschikbare gegevens maken een tijdsvergelijking tussen het begin van de jaren tachtig en
1994 mogelijk. Vandaar de vraag:

- In hoeverre is de secularisatie samengegaan met een meer positieve houding ten aanzien
van alternatieve genezers en met een toegenomen gebruik van hun diensten? 

De lezer mag na dit inleidende hoofdstuk het volgende verwachten:

- Hoofdstuk 2. Gevestigde zingeving: voortgaande secularisatie?
- Hoofdstuk 3. Gegevens over de ledentallen van bewegingen, over lectuur en over media.
- Hoofdstuk 4. Alternatieve bewegingen: gegevens uit surveys van 1979 en 1994.
- Hoofdstuk 5. De paracultuur in 1994.
- Hoofdstuk 6. Enige afzonderlijke onderwerpen: bijgeloof en alternatieve genezers.
- Hoofdstuk 7. Samenvatting en slotbeschouwing.
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Wat betreft de geloofsopvattingen werden vragen gesteld over onderwerpen van een typische christelijke signatuur,1

zoals het bestaan van de hemel, het vagevuur en van Adam en Eva. Tevens werd een aantal uitspraken over God en
de visie op zichzelf als een religieus mens aan de ondervraagden voorgelegd, die zij niet noodzakelijk op christelijke
wijze hoefden te interpreteren. Statements als ‘het leven heeft alleen zin als je er zelf een betekenis aan geeft’ stonden
- als immanente zingeving - buiten het christelijk interpretatiekader (Becker en Vink 1994: 17-24). Wat betreft het
kerklidmaatschap werd gebruikgemaakt van de zogenoemde tweetrapsvraagstelling naar kerkelijke gezindte of
levensbeschouwelijke groepering. Deze wijze van vragen levert meer buitenkerkelijken op dan andere typen van
vragen. Vergelijking in de tijd per vraagstelling, leert dat in alle gevallen de trend dezelfde is, namelijk aanzienlijke
ontkerkelijking sinds de jaren zestig (Becker en Vink 1994: 46-49).
Volgens de critici kwam de beperking voort uit het gebruik van enquêteonderzoek, waarmee alleen de aanhangers2

van betrekkelijk grote groeperingen kunnen worden achterhaald. Bovendien waren de vastgestelde veranderingen in
opvattingen gedeeltelijk gebaseerd op de herhaling van enquêtevragen die in 1966 voor het eerst werden gesteld. Zij
dragen het stempel van een periode waarin de traditionele christelijke religie toch nog meer een norm was dan heden
ten dage het geval is. Moeilijk te vermijden als deze beperkingen waren, zij zouden er onder andere voor
verantwoordelijk zijn dat de groei van de islam in Nederland onderbelicht bleef.
Voor een inleiding in de discussie kan verwezen worden naar onder andere Lübbe (1965), Wilson (1969), Nijk3

(1968), Martin (1969 en 1978), Lauwers (1974), Dobbelaere (1981 en 1987), en Wallis en Bruce (1991).
Voorbeelden van een inhoudelijke definiëring van religie zijn “het geloof in Geestelijke Wezens” (Tylor, Primitive4

culture 1871) of “het geloof dat er een ongeziene orde bestaat en dat ons hoogste goed ligt in onze harmonieuze
aanpassing daaraan” (James, The varieties of religious experience 1902). Voorbeelden van een functionele definitie
van religie zijn het samen laten vallen van religie met de ultimate concerns, de basisovertuigingen van waaruit
mensen leven (Tillich 1957, geoperationaliseerd door vooral Yinger 1970 en 1977) maar ook McCready en Greeley
(1976) of Glock en Piazza (1978), met de “symbolisering van de relatie van de mens met zijn ultieme
bestaansdimensies” (Bellah 1970) of met “de overtuiging dat de waarden die men huldigt gegrond zijn in de
inherente structuur van de realiteit” (Geertz 1966).
Zie Wilson (1985). Op het niveau van de samenleving valt secularisatie niet noodzakelijk samen met het verdwijnen5

van de religie, zelfs niet van de kerkelijke religiositeit, maar heeft het betrekking op de verminderende relevantie van
religie als een sociale factor, als voorwaarde voor het functioneren van de samenleving.
Die zouden namelijk bijdragen tot een verheerlijking van de American way of life. Hetgeen tevens de stelling van6

Herberg is, die meent dat alle drie de grote richtingen binnen het Amerikaanse tri-faith system feitelijk een
ideologische legitimatie verschaffen voor de kernwaarden van de Amerikaanse cultuur en dat dit kan worden
geïnterpreteerd als een vorm van zelfsecularisatie (Herberg 1955). Sinds Bellah (1967) is het gebruikelijk de term
civil religion te gebruiken, die teruggaat op Rousseaus religion civile uit Du contrat social (1762). Voor ons land
werd vastgesteld dat zich ook binnen de kerken seculariseringstendensen voordoen (Becker en Vink 1994).
Voor een uitwerking van het navolgende: zie Knippenberg 1992.7

 Het begrip ‘cult’ is in de godsdienstsociologie ontwikkeld vanuit Troeltsch’ mysticismeconcept (Laeyendecker 1967;8

vgl. Campbell 1978). Voor een samenvatting van Troeltsch’ beschrijvingen, zie De Hart (1994: 85-87).
Het woord ‘sekte’ heeft in het populaire spraakgebruik een sterk pejoratieve, negatieve betekenis. Als een9

sociologisch begrip werd de term ontwikkeld door Max Weber, in aansluiting op het werk van zijn vriend de theoloog
Ernst Troeltsch. In hun onderscheid tussen religieuze groepen bouwen Stark en Bainbridge voort op de klassieke
kerk-sektetypologie van Weber en Troeltsch, maar ook H. Richard Niebuhr. Kerken zijn voor Weber en Troeltsch
sterk inclusief en universalistisch gericht, en ze neigen tot aanvaarding van de sociale orde. Doorgaans zijn zij
uitgegroeid tot grootschalige, bureaucratische, formele organisaties, met een professionele staf van geestelijken.
Sekten kenmerken zich daarentegen door hun exclusieve en particularistische karakter, en neigen naar een radicale
verwerping van de maatschappelijke orde. Zij bestaan uit relatief kleine groepen true believers en streven verlossing
via morele purificatie na. Door Niebuhr wordt de relatie tussen religieuze groepsvorming en sociale klasse benadrukt:
sekten rekruteren hun leden vooral uit de lagere klassen, de grote kerken vooral uit de midden- en hogere klassen.
Bij publieksculten beperkt de activiteit van de gebruikers zich tot de (vaak vluchtige) consumptie van het gebodene.10

Een voorbeeld is de astrologie. De cliëntculten hebben veelal magische voorlopers. Aan de gebruiker wordt een
bepaalde dienst verschaft, die kan variëren van het opdoen van een radicaal nieuw inzicht tot zekere sensorische
sensaties. Doorgaans geschiedt dit op commerciële basis. Men denke aan bepaalde therapieën.

 Dergelijke marktmodellen zijn door uiteenlopende auteurs toegepast op de positie van de kerken en alternatieve11

religieuze groeperingen binnen moderne Westerse samenlevingen. Met name in landen zonder officiële staatskerk zou
een open competitie in de hand worden gewerkt tussen de verschillende religieuze organisaties om een marktaandeel
(Berger 1963; Iannaccone 1990; Finke en Iannaccone 1993; Stark 1985; Hammond 1993; vgl. Knippenberg 1992).
Veel mensen (en vooral jonge mensen) in de huidige Westerse samenlevingen gedragen zich als kritische
consumenten op deze levensbeschouwelijke markt. Zij geven blijk van een hoge ideologische en organisatorische
mobiliteit en zetten hun kaarten veelal op meerdere levensbeschouwelijke opties tegelijk. Ook onder personen die
zich aansluiten bij een nieuwe religieuze beweging is vaak sprake van een welbewust, actief en tamelijk pragmatisch
experimenteren met leefstijlen en geloofspraktijken (Lofland en Skonovd 1981; Lofland 1977). Daarbij zijn het lang
niet altijd puur religieuze of zelfs maar hoofdzakelijk religieuze motieven die een rol blijken te spelen. ‘Bekeerlingen’

Noten
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worden veelal primair gedreven door onvrede met hun situatie en proberen mogelijkheden uit om daarin verandering
aan te brengen.
Er is echter variatie in de aard en de omvang al naargelang de vorm die de kerncultuur, culturele orthodoxie of12

dominante cultuur aanneemt en haar vermogen tot controle of repressie van alternatieve percepties.
Een ander model vindt men bijvoorbeeld bij Nelson (1968). Hij beschrijft de evolutie van sekten en culten vanuit13

Webers theorie over de ‘veralledaagsing van het charisma’. Volgens Nelson kunnen culten met een minimale
organisatiestructuur (de publieks- en cliëntculten van Stark en Bainbridge) zich institutionaliseren op een lokaal
niveau, waarna een bureaucratisering kan optreden waarbij de cult bestuurd gaat worden vanuit een bovenlokaal of
landelijk centrum, en uiteindelijk zelfs officieel erkenning kan krijgen als een nieuwe en legitieme religie. Een
vergelijkbare ontwikkeling naar steeds verdere institutionalisering en integratie in de conventionele cultuur kan zich
voltrekken bij sekten, die dan ten slotte uitgroeien tot een denominatie of algemeen geaccepteerde kerk.
Aanvankelijk worden culten gekenmerkt door een losse en open organisatiestructuur en kennen zij nauwelijks een14

interne discipline. Het ontstaan van culten kan de beginfase vormen van het ontstaan van een nieuwe religie, die zich
uiteindelijk kan institutionaliseren tot een denominatie of kerk. Ook het christendom kwam ooit de Romeinse wereld
binnen als een cultbeweging.
Tegen deze voorstelling van zaken is wel ingebracht dat noch voor de sektarische stromingen of de evangelicals, noch15

voor de cultbewegingen geldt dat hun ledenaanwas of aantallen actieve participanten ook maar enigszins opwegen
tegen de aantallen die de grote kerken hebben zien vertrekken. Hetzelfde is van toepassing op humanistische
organisatievormen. Voor Canada zijn dergelijke contra-indicaties voor de theorie van Stark en Bainbridge
aangedragen door Bibby (1983 en 1987). 
Schnabel gebruikt deze begrippen weer in aansluiting op Tyriakians onderscheid tussen ‘exoterische’ en ‘esoterische’16

cultuur (Tyriakian 1976; Schnabel 1982: 298 e.v.). 
Met Van Rooden (1996) kunnen drie perioden betreffende de plaats van de godsdienst in de Nederlandse17

samenleving worden onderscheiden, die samenhangen met de inrichting van de samenleving in bepaald tijdvak.
Volgens hem treedt vanaf het laatste kwart van de achttiende eeuw een verinnerlijking van de godsdienst op, waarbij
zij het publieke schouwtoneel verlaat en kenmerk wordt van de leden van de morele gemeenschap van het vaderland.
In de tweede helft van de negentiende eeuw voltrekt zich vervolgens de tweede grote lokaliseringsomslag: de opkomst
van religieuze groepen die zich tegen de morele eenheid van de natie keren. Massale kerkelijke en politieke
mobilisaties (verzuiling) leiden in de tweede helft van de negentiende eeuw tot het ontstaan van het
orthodox-protestantse volksdeel en zorgen ervoor dat godsdienst in de periode 1880-1970 binnen de Nederlandse
verhoudingen een ongeëvenaard prominent maatschappelijk en politiek belang gaat krijgen. Ten slotte breekt vanaf
de jaren zestig een nieuw hoofdstuk in de vaderlandse godsdienstgeschiedenis aan. Nederland ontkerkelijkt in hoog
tempo en groeit in minder dan dertig jaar uit van een achterhoede tot een voorhoede binnen het
ontkerkelijkingsproces in de Westerse landen.
Zie daarvoor het inmiddels klassieke overzicht van Kroeber en Kluckhohn (1963). Zij komen alleen al voor de18

periode 1871-1950 tot niet minder dan 164 definities die toen in de overwegend sociaal-wetenschappelijke literatuur
in omloop waren, een aantal dat sindsdien alleen nog maar is toegenomen.
In feite vormen de hedendaagse paraculturele levensbeschouwelijke stromingen (waartoe ook New Age valt te19

rekenen) de vierde golf binnen een ontwikkeling die al enkele eeuwen gaande is (Van der Lans 1982). De eerste golf
valt te traceren aan het eind van de achttiende eeuw, bij de belangstelling van sommige Westerse intellectuelen
(Schopenhauer, Coleridge, Emerson) voor Indische geschriften als de Bhagavad Gita. De tweede golf van
belangstelling voor religieus universalisme, gecombineerd met esoterie en occultisme, ontstond aan het eind van de
vorige eeuw (o.a. de oprichting van de Theosophische Vereniging en het Wereldparlement van de Religies dat in
1893 te Chicago werd gehouden). Daarop volgt een derde golf in de jaren vijftig en zestig van deze eeuw bij de
apocalyptische flying saucer groups en vooral de subculturen van beatniks en hippies, toen velen (vaak hoger
opgeleiden) zich interesseerden voor oosterse ideeën. De ecologisch-spirituele Findhorn-commune in Schotland
bijvoorbeeld vormt daarvan een hedendaags restant. Ten slotte zou sinds de jaren tachtig in een vierde golf de
verbreiding van de ideeën onder brede lagen van de bevolking plaatsvinden, dit keer in combinatie met moderne,
psychotherapeutisch inzichten. Daarmee vormt een stroming als New Age een voorbeeld van een zogenoemd
diffusieproces: de uitwaaiering van ideeën van het ene culturele milieu naar het andere - van Azië naar het Westen,
van de Amerikaanse Westkust naar Europa en van een intellectuele elite of voorhoede naar andere
bevolkingscategorieën.
Ook waren er dergelijke golven in bijvoorbeeld het negentiende-eeuwse Amerika. Zie: Pritchard (1976).20

Vooral vanuit de meer fundamentalistische vleugels van de kerken is steeds weer fel geopponeerd tegen de nieuwe21

stromingen en zet men ook de argwanende en afwijzende houding van de calvinistische reformatoren tegenover het
occultisme voort. Geen religie die zo radicaal tegen elke vorm van magie fulmineerde en de ‘onttovering van de
wereld’ in al haar consequenties doorvoerde als het ascetisch protestantisme, aldus Weber (1922: 512-513 e.v.).
Gezien de morele paniek waartoe de nieuwe religieuze bewegingen telkens weer aanleiding blijken te geven, is het
overigens verwonderlijk dat de grote hoeveelheid studies naar de redenen waarom mensen zich aansluiten bij dit soort
groepen schril afsteekt tegen de geringe aandacht die is geschonken aan het verlaten ervan (zie bv. Wright en Ebaugh
1993).
J.G. Melton komt in The encyclopedia of American religions voor alleen al de VS tot 1.588 verschillende religieuze22

groepen (kerken, denominaties, sekten, culten).
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Wil men nog verder terug in de tijd, dan kan dat. Bijvoorbeeld naar de geschriften van Tacitus (eind eerste eeuw):23

“Onze tijd is een tijd van religieus verval. De eens blijvende vitaliteit van het religieuze is teloorgegaan. De
volksmassa is ofwel bijgelovig geworden ofwel religieus onverschillig. De elites van de maatschappij zijn agnostisch
of sceptisch en politieke leiders zijn hypocriet. De jeugd is in open conflict met de gevestigde maatschappij en met het
gezag van het verleden. Men experimenteert met oosterse godsdiensten en meditatietechnieken. Het grootste deel van
de mensheid is aangetast door het verval der tijden” (geciteerd in Borgert 1989: 160).
De geschiedenis van de psychoanalyse vormt hiervan een duidelijk voorbeeld. Zie bijvoorbeeld Ellenberger (1973).24

Bijvoorbeeld de astrologie, ademtechnieken, natuurgeneeswijzen, spiritual healing, magnetisme, handoplegging.25

Het geloof in zaken als de geneeskracht van edelstenen of de effecten van pendelen kan volgens de gangbare definitie26

als magisch worden getypeerd. De manipulatie van de relaties tussen objecten en mensen vormt een centraal kenmerk
van de magie. Veelal geschiedt dit via een intermediair, een specialist, bijvoorbeeld een sjamaan. Magie is gebaseerd
op het concept van ‘mana’: het bestaan van een fluïde, overdraagbare kracht, die in alle objecten kan worden
aangetroffen en die beïnvloed, getransformeerd, opgeslagen of overgedragen kan worden om bepaalde effecten te
bereiken of te vermijden. Volgens Frazer wordt in de magie langs de weg van de analogie geredeneerd en niet via
liniaire oorzaak-gevolgschema’s (Frazer, J.G., The golden bough: a study of magic and religion, New York:
MacMillan 1922). In navolging van Hanegraaff kan het occultisme worden beschouwd als een ontwikkeling binnen
de meer algemene categorie van het esoterisme, die erop neerkomt dat wordt gezocht naar vormen voor de esoterische
traditie die zich laten verdragen met een seculariserende cultuur (bv. via pogingen tot synthese van magie en moderne
wetenschap; Hanegraaff 1995: 354 e.v.).
Veelal wordt aangenomen dat de term ‘New Age’ geïntroduceerd is door de theosofe Alice A. Bailey, maar hij werd27

begin negentiende eeuw al gemunt door William Blake (Bochinger 1995: 520 e.p.).
Zie onder andere Knoblauch (1989); Kranenborg (1989); Stenger (1989 en 1990); Strijaards en Schreuder (1990);28

Hemminger (1987); Hilhorst (1992); Hanegraaff (1992).
Aan dit kernstuk van de ‘alternatieve leer’ wordt in de meeste esoterische varianten toegevoegd dat de mens over een29

soort onsterfelijke ‘levensenergie’ beschikt, die hem ontsloten wordt via de weg van de innerlijke ervaring en
bewustwording. Vaak wordt daartoe de inwijding in een esoterische gemeenschap of geheime leer aanbevolen (bv. bij
de Rozenkruisers, de theosofie, de anthroposofie). In zijn moderne varianten kan het een en ander de vorm krijgen
van deelname aan cursussen, seminars, workshops of beurzen van esoterische producten waarin men een opleiding tot
heks of sjamaan volgt, zich talismannen aanschaft, meditatietechnieken leert of kosmische ervaringen opdoet.
Stenger (1989 en 1990) spreekt in dit verband van een “occulte dimensie van het handelen van alledag”. Te denken30

valt aan bijvoorbeeld holistische geneeskundige benaderingen waarin ziekte niet als louter een lichamelijk
disfunctioneren wordt beschouwd, maar als indicatief voor psychologische, geestelijke en andere disharmonieën in het
leven van het individu (vgl.Wallis en Marley 1984; Salmon 1984).
Zie bijvoorbeeld Gehlen (1957 en 1986); Schelsky (1965); Berger et al. (1975).31

De termen ‘New Age’ en ‘Aquariustijdperk’ worden gewoonlijk toegeschreven aan de theosofe Alice A. Bailey. Wat32

de invloed van de theosofie op de New Age-stroming betreft, is het niet bij deze twee begrippen gebleven. Vrijwel alle
kernideeën van de stroming hebben wortels in de theosofische traditie (Ruppert 1987).
Over het moment waarop precies de overgang naar het nieuwe astrologische tijdperk zal plaatsvinden, lopen de33

meningen overigens uiteen. Wel is men het erover eens dat dit in elk geval tussen 1950 en 2050 moet liggen.
Schelsky (1965) spreekt in dit verband van “Dauerreflexion”, Gehlen (1957 en 1975) van “chronisch reflektierende34

Subjektivität”. Zie verder bijvoorbeeld Berger et al. (1975); Beck (1986); Luckmann (1991).
Abercrombie et al. (1970) en Jarvis (1980) bijvoorbeeld, rangschikken ook het geloof in quasi-wetenschappelijke35

onderwerpen zoals astrologie, voorschouw, geesten en magie onder ‘bijgeloof’. Zie ook Jahoda (1969).
De geschiedenis van bedevaartplaatsen levert hiervan tal van voorbeelden.36

Het afkloppen op hout bijvoorbeeld, is wel teruggevoerd op het voorchristelijke geloof in welgevallige geesten die37

geacht werden in bomen te huizen en in bomen die de bijzondere bescherming genoten van goden: eiken gewijd aan
Zeus, essen aan Tor, enzovoort. (Jehoda 1969).
Bij Freud zijn vergelijkbare ideeën te vinden. Volgens deze auteur wortelt bijgeloof in het onderbewuste en valt het38

terug te voeren op ervaringen tijdens de kindertijd. In stress-situaties zouden deze doordringen tot het bewuste en
gaan mensen externe objecten (opnieuw) met magische krachten bekleden.
Dergelijke overlappingen bestaan ook met het volksgeloof (Menshing 1964 en 1995; Bock 1966). Jarvis (1980)39

rekent het bijgeloof dan ook tot het volksgeloof. Bovendien vallen in conventionele religieuze praktijken vele
restanten van voorchristelijke en magische praktijken aan te treffen, zoals rond kerstmis (kerstboom, kaarsen) en het
paasfeest (eieren, paasvuur).
Spiritualisme, exorcisme, het geloof in engelen en gebedsgenezing zijn slechts een paar voorbeelden van magische of40

occulte praktijken waartegenover de kerken geen eensluidend of een ambivalent standpunt innemen, of die zelfs
geïncorporeerd zijn door sommige kerken. Wat betreft de wetenschappen is er al vaak op gewezen dat het occultisme
van vandaag veelal de wetenschap van gisteren vormt.
De evangelische beweging is hiervan een bekend voorbeeld. In het geval van groepen die zich daartoe hebben41

afgescheiden van een moederkerk, spreken we zoals gezegd van sekten.
In aansluiting op Luckmanns these van de maatschappelijk onzichtbare religie is de afgelopen decennia een42

omvangrijke stroom onderzoeken op gang gekomen, die zich richten op de exploratie van meer fundamentele of
bredere zingevingsmodellen dan die van de traditioneel-christelijke levensoriëntatie. Yinger’s onderzoek naar
‘non-doctrinaire religie’ is daarvan een voorbeeld, een poging ultimate concerns te identificeren, onafhankelijk van
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traditionele geloofssystemen (Yinger 1969). Andere voorbeelden zijn het onderzoek van McCready en Greeley
(1976) naar ‘het religieus interpretatieve schema’ dat door Amerikanen wordt gebruikt wanneer ze worden
geconfronteerd ‘ultieme’ kwesties, het onderzoek naar de ‘werkelijkheidsstructuren’ of wijzen waarop de realiteit
wordt geïnterpreteerd door Glock en Piazza (1978), of Wuthnow’s studie in de San Francisco Bay Area (1976) naar
wat hij beschouwt als de meest prominente symbolische modellen in de Amerikaanse cultuur en waarbij hij vier
hoofdsystemen van zingeving onderscheidt, van elkaar onderscheiden door wat zij aanmerken als de primaire kracht
die het leven bepaalt of waarmee het leven geïnterpreteerd kan worden: theïsme, individualisme, social science,
mysticisme. Voor Nederland: zie bijvoorbeeld het onderzoek van Thung et al. (1985).
Voor een auteur als Wilson is dit overigens een aanwijzing dat dergelijke bewegingen, in plaats van een keerpunt te43

bewerkstelligen, het secularisatieproces (als de teloorgang van de invloed van de godsdienst en godsdienstige
organisaties op de bredere samenleving) bekrachtigen (Wilson 1976).
Stone beschouwt multiple participation and eclectic borrowing onder de verschillende stromingen als een44

hoofdkenmerk van de door hem beschreven Human Potential Movement (Stone 1976: 94, 99).
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Bijlage bij hoofdstuk 1

B1.1 Algemeen

De gegevens die voor deze studie werden benut, zijn aan verschillende bronnen ontleend: 
- de mondelinge en schriftelijke enquêtering van nationale steekproeven;
- gesprekken met al dan niet officieel als woordvoerder aangestelde gesprekspartners van

alternatieve levensbeschouwelijke organisaties;
- andere bronnen, zoals gesprekken met een aantal boekhandelaren en met vertegenwoor-

digers van uitgeverijen;
- officiële statistieken en opgaven die door derden werden verstrekt waar het zogenoemde

institutionele cijfers betreft, zoals het aantal islamieten in Nederland, aantallen leden van
omroeporganisaties, oplagen van boeken en tijdschriften, en kijk- en luistercijfers.

Het grote aantal en de ongelijksoortigheid van de empirische gegevens vraagt om een korte
uiteenzetting van de beschikbare data.

B1.2 De bronnen van de gegevens 

B1.2.1 Het project Culturele veranderingen in Nederland

De enquêtegegevens zijn met behulp van zowel mondeling als schriftelijk onderzoek
verkregen. Bij de mondelinge enquêtering neemt een interviewer een gesprek af bij een
respondent. Bij de schriftelijke enquêtering vult de respondent een vragenlijst zelfstandig in,
zonder dat hij een beroep kan doen op een interviewer om waar nodig een vraag te
verduidelijken. De onderzoeker houdt bij de opstelling van zijn vragenlijsten rekening met dit
verschil.
In beide gevallen wordt gebruikgemaakt van enquêtevragen, bijvoorbeeld “Bent U van
mening dat U zich dient te houden aan alle voorschriften van de kerk of godsdienstige groep
waarbij U bent aangesloten?”, te beantwoorden met “ja”, “het hangt ervan af” of “nee”. In de
mogelijkheid van ‘weet niet’ is eveneens voorzien. De beantwoording van deze vraag geeft
een algemeen beeld van de wijze waarop kerkleden zich tot de regels verhouden. Dit beeld
wordt aanzienlijk versterkt indien de beantwoording van dezelfde vraag in het verleden
eveneens bekend is, zodat de onderzoeker verandering kan vaststellen. Is men zich binnen de
kerken vrijer gaan opstellen jegens regels, werd men er juist gezagsgetrouwer op of is de
relatie tot kerkelijke voorschriften in de tijd hetzelfde gebleven?
Het project Culturele veranderingen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) is erop gericht tijdreeksen, vooral van meningen, op te stellen, waarmee verandering
kan worden vastgesteld. Onderzoeken met een nationale steekproef, waarin gedeeltelijk
dezelfde vragen zijn opgenomen, worden periodiek herhaald. De beantwoording van dezelfde
vraag in achtereenvolgende jaren wordt vergeleken en over de veranderingen wordt
gerapporteerd (Becker en Vink 1994; SCP 1996).1

De letterlijke herhaling van enquêtevragen vormt de belangrijkste voorwaarde voor het
welslagen van deze onderneming. De wijze waarop een vraag is geformuleerd, beïnvloedt
namelijk de beantwoording in hoge mate. Dit blijkt reeds bij de behandeling van de
zogenoemde restcategorie onder de antwoordmogelijkheden. De formulering ‘weet niet’ levert
aanzienlijk minder respondenten op dan de aanduiding ‘geen oordeel’. Als dezelfde vraag
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tweemaal zou worden voorgelegd, maar in het ene geval voorzien van ‘weet niet’ en in het
andere geval voorzien van ‘geen oordeel', zou de beantwoording van de overige antwoord-
categorieën eveneens gaan verschillen. Zolang de onderzoeker zich bij de opstelling van de
tijdreeks aan één van beide formuleringen houdt, blijft het mogelijk de resultaten van
verschillende jaren goed met elkaar te vergelijken. Als hij de formulering van een vraag
tussentijds verandert, dus bijvoorbeeld het ‘weet niet’ door het ‘geen oordeel’ vervangt, is
deze vergelijkbaarheid aangetast. Wat er werkelijk veranderd is en welk verschil aan zijn
eigen ingrijpen te wijten is, weet de onderzoeker dan niet meer. 
Als aan de voorwaarde van letterlijke herhaling is voldaan, ontstaat er een informatief beeld
van althans een deel van de sociale werkelijkheid. Zo blijkt dat in 1966 29% van de
kerkleden vond dat men de regels van zijn eigen kerk kon relativeren; vier jaar later, in 1970,
was reeds 47% die mening toegedaan, in 1995 ging het om 58%. Hieruit blijkt dat de vrije
opstelling jegens voorschriften is toegenomen, met een sterke impuls in de tweede helft van
de jaren zestig. De gegevens van de jaren gelegen tussen 1970 en 1995 duiden op een
geleidelijke verandering die zich in het begin van de jaren negentig nog voortzet, terwijl de
trends in enkele andere belangrijke gegevens op levensbeschouwelijk terrein een zekere
vertraging te zien geven (zie hoofdstuk 2). 

Het gebruik van zogenoemde achtergrondgegevens completeert het beeld. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om reeksen van dezelfde mening op te stellen voor de aanhangers van verschillende
gezindten, voor leeftijds- en onderwijscategorieën en voor combinaties daarvan. Het blijkt dat
de relativering van regels ook optreedt onder de gereformeerden en in het bijzonder bij de
jongere, wat hoger opgeleide leden van dit kerkgenootschap. Er is zelfs een aanwijzing voor
dat de liberaliteit onder deze categorie vrij sterk is toegenomen. Er is dus een publiek
getraceerd dat zich in een leerstellig klimaat steeds minder goed thuis voelt (Becker en Vink
1994: 111-112) (Zie verder hoofdstuk 2).
Tegenover het voordeel van een informatief overzicht staan enkele nadelen. Toen het Sociaal
en Cultureel Planbureau in 1975 met het project begon, was het mogelijk geweest naar eigen
inzicht een geheel nieuwe enquête in te richten. De tijdreeksen zouden dan echter in dat jaar
begonnen zijn en veranderingen zouden pas op lange termijn, na ten minste één herhaling,
gebleken zijn. In plaats daarvan deden de onderzoekers een beroep op gegevens van reeds
gehouden onderzoek, welke gegevens in een databank, het Steinmetz-archief, waren
opgeslagen. Vragen over levensbeschouwelijke onderwerpen werden ontleend aan het
onderzoek God in Nederland uit 1966, waarvan een deel reeds door Middendorp in 1970 in
zijn Progressiviteit en conservatisme herhaald was (Middendorp 1976). Na uitvoering van het
eerste SCP-onderzoek was daardoor meteen de tijdsvergelijking 1966-1970-1975 mogelijk.
Deze werkwijze betekende wel dat er een beroep werd gedaan op vragen waarvan bij
sommige de formulering reeds in 1975 wat oubollig aandeed. Veroudering van vragen was
dus als het ware reeds ingebouwd. Dit bezwaar is gelukkig niet onoverkomelijk. De ervaring
leert dat het publiek ook ouderwetse vraagstelling nog wel blijft begrijpen en dat de
veranderingen in de antwoorden inzichtelijke patronen blijven opleveren. Bovendien is het
altijd mogelijk om naast oude vragen nieuwe met een wellicht meer aansprekende formulering
in de onderzoeken op te nemen. Dit is inderdaad gebeurd, waarbij er eveneens nieuwe vragen
zijn gesteld over onderwerpen die in 1975 nog niet of bijna niet aan de orde waren. De
aanwezigheid van allochtonen in Nederland, waarover in 1966 en in 1975 slechts één vraag
werd gesteld, vormt een voorbeeld van zo'n aanvulling. 
Als een ander nadeel van een enquêteproject dat zich, zoals Culturele veranderingen in
Nederland, geleidelijk heeft ontwikkeld, moet de complexiteit van het materiaal gelden.
Complexiteit doet zich zeker voor bij het onderwerp ‘kerk en godsdienst’. Er zijn vragen
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gesteld over gedrag, bijvoorbeeld over de frequentie van kerkgang, en er zijn vragen gesteld
over opvattingen, bijvoorbeeld die naar het levensbeschouwelijke standpunt dat de respondent
inneemt. Gelooft de ondervraagde aan God, gelooft hij aan een hogere macht, is hij agnost of
gelooft hij helemaal niet? Sommige vragen werden alleen aan kerkleden gesteld, andere aan
allen die aan de onderzoeken deelnamen. Er is dus al zo sprake van vier rubrieken van
gegevens met hun bijbehorende tijdreeksen. Er doen zich nog enkele kleinere complicaties in
de gegevens voor, die hier onbesproken blijven. De lezer vindt verheldering in kleine
mededelingen en noten in de volgende hoofdstukken. 

In 1983 is besloten een aantal vragen niet meer alleen aan kerkleden, maar aan de gehele
steekproef voor te leggen. Hierdoor konden er vanzelfsprekend eveneens uitspraken worden
gedaan over de levensbeschouwing van buitenkerkelijken. Dat men zich niet als lid van een
kerk of godsdienstige groepering beschouwt, sluit immers niet uit dat iemand een aantal
religieuze denkbeelden onderschrijft. De hoeveelheid informatie nam daardoor toe. Het aantal
tijdreeksen werd groter. Zo zijn er tijdreeksen van levensbeschouwelijke opvattingen
beschikbaar voor kerkleden, die in 1966 beginnen. Daarnaast zijn er reeksen, gebaseerd op
dezelfde vragen voor alle Nederlanders, de buitenkerkelijken inbegrepen, die hun aanvang in
1983 hebben. 

Het project Culturele veranderingen in Nederland heeft een internationale component,
waardoor er onderscheid tussen nationale en internationale gegevens is ontstaan. In 1991
bijvoorbeeld werd in het kader van het International social survey programme (ISSP) een
schriftelijke vragenlijst over levensbeschouwing aan de mondelinge onderzoeken toegevoegd
en bij de ondervraagde achtergelaten, die deze, nadat hij hem had ingevuld, per post
retourneerde. In latere jaren werd de lijst door de enquêteur overigens persoonlijk opgehaald.
In andere landen werd dezelfde lijst in vertaling gehanteerd, zodat er van internationaal
vergelijkbaar onderzoek sprake was. De belangrijkste conclusies over de verschillen tussen
Nederland en andere landen zijn reeds gerapporteerd (Becker en Vink 1994: 25-33). 
Enkele vragen uit de schriftelijke lijst van 1991 zijn daarna opgenomen in de mondelinge
nationale onderzoeken, in het buitenland gebeurde dit niet. Er ontstonden dus nieuwe
tijdreeksen alleen voor Nederland, met hun begin in 1991.

B1.2.2 Alternatieve zingeving, bijgeloof en alternatieve genezers

Een deel van de vragen over levensbeschouwing is ontleend aan het onderzoek God in
Nederland uit 1966 (Zeegers 1967). Dit onderzoek had vooral betrekking op de gevestigde
religie: de grotere, reeds lang bestaande kerkgenootschappen. In 1979 werd een vervolg-
onderzoek gehouden onder de titel Opnieuw: God in Nederland (Goddijn et al. 1979). Hierin
was een lijst van kleinere, alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen opgenomen,
waarover de onderzoekers vroegen of de ondervraagde ermee bekend was en in hoeverre hij er
zich mee verwant voelde. Deze vraag werd met enige aanvullingen in het SCP-onderzoek van
1994 herhaald.
Het bijzonder grote aantal alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen maakt het
onmogelijk om het gehele terrein met een of enkele enquêtevragen te dekken. Hoekstra en
Ipenburg bijvoorbeeld telden ongeveer 700 gezindten, waarvan zij het overgrote deel als
alternatief beschouwden. De aantallen aanhangers waren over het algemeen gering (Hoekstra
en Ipenburg 1995). Bij de verschijning van hun inventarisatie verklaarden de auteurs in de
pers dat zij naar hun schatting, gebaseerd op persoonlijke indrukken, ongeveer een derde van
het terrein in kaart hadden kunnen brengen. 
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Naast het feit dat hun aantal zeer groot is, bestaan sommige alternatieve bewegingen slechts
korte tijd, kan de aanhang sterk van omvang wisselen en veranderen zij soms van naam. De
lijsten van bewegingen die in de onderzoeken van Goddijn et al. en van het SCP aan het
publiek zijn voorgelegd, moesten zich dan ook beperken tot een selectie uit bewegingen die óf
een vrij groot aantal aanhangers hadden óf publiciteit trokken. De lijst van de aldus
geselecteerde bewegingen kwam grotendeels overeen met die uit de studie van Schnabel
Tussen stigma en charisma uit 1982 (Schnabel 1982). Bij alle beperking bestaat hier toch
het voordeel dat bewegingen zijn onderzocht die in principe een zekere naamsbekendheid
hebben. Ten slotte zijn alternatieve bewegingen in wisselende mate geïnstitutionaliseerd;
organisatorisch zijn zij vaak vaag of in het geheel niet omlijnd. Een groot deel van de
antroposofen is lid van een genootschap, maar de aanhangers van de New Age zijn dit niet.
Als de vraagstelling zich uitsluitend tot alternatieve bewegingen zou beperken, zouden
denkbeelden waarmee geen organisatie verbonden is, buiten beschouwing blijven, terwijl zij
toch een belangrijk onderdeel van de alternatieve gedachtewereld zouden kunnen vormen.
Vandaar dat er in 1994 eveneens een overzicht van alternatieve denkbeelden, waaronder
bijvoorbeeld New Age, aan het publiek werd voorgelegd. De opsomming was ontleend aan
een onderzoek van De Hart uit 1983, uitgevoerd onder een steekproef van middelbare
scholieren (De Hart 1994: 69-74). 

Behalve naar alternatieve bewegingen en opvattingen, is eveneens gevraagd naar het
praktiseren van magische of bijgelovige handelingen, zoals het afkloppen op ongeverfd hout
en tegenzin om onder een ladder door te lopen. Vanzelfsprekend ontberen zulke handelingen
het karakter van zingeving. Zij vormen echter een aanvulling op het beeld dat men van een
occult klimaat in Nederland anno 1994 zou willen schetsen. Bovendien is informatie over dit
onderwerp, verkregen op basis van een landelijke steekproef, uitermate schaars.

In 1978 stelde het SCP voor het eerst vragen over het bezoek aan en de mening over
alternatieve genezers. De meningsvragen waren een herformulering van de vragen die
oorspronkelijk gebruikt waren door Cassee. In de eerste versie hadden zij alleen betrekking
op kruidendokters en magnetiseurs (Cassee 1973). De peiling van 1978 werd uitgevoerd door
de Nederlandse Stichting voor Statistiek. De vragen zijn sindsdien in 1980 en in 1994
herhaald door het NIPO, zodat er een verschil in uitvoerder is ontstaan. Dit zou een reden
kunnen zijn om de tijdreeks met enige reserve te bezien. 
Ook hier is de relatie met de zingeving zwak te noemen. Weliswaar houdt men zich in een
aantal alternatieve bewegingen en stromingen met de genezing van kwalen bezig - dit streven
is in de gevestigde religie overigens evenmin geheel onbekend - maar de overheersende
motivatie van de alternatieve genezer en zijn cliënt zal doorgaans niet gericht zijn op
zingeving, maar op de verbetering van de gezondheidstoestand. Evenals bij het bijgeloof is
dit onderdeel opgenomen als aanvulling van een klimaatsbeschrijving.

Sommige categorieën zijn met te kleine aantallen ondervraagden in de steekproeven
vertegenwoordigd om er met redelijke zekerheid uitspraken over te kunnen doen. In een toch
nog vrij grote steekproef van 2.000 personen - dit is de gemiddelde omvang van de
steekproeven in de SCP-onderzoeken - treft men bijvoorbeeld ongeveer tien islamieten aan.
Van de aanhangers van gezindten die kleiner zijn dan de synodaal gereformeerde kerk, zou
men slechts een enkel lid of in het geheel geen aanhangers vinden als men er expliciet naar
zou vragen. De categorie ‘overige gezindten’ dekt zulke groepen maar zeer ten dele en is
bovendien ongespecificeerd. De geringe omvang van de alternatieve groepen in de
Nederlandse bevolking is de oorzaak van een geringe trefkans bij steekproeftrekking. Het
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aantal islamieten is vanzelfsprekend wel beduidend, maar hier spelen taalmoeilijkheden een
rol, die uitgebreide ondervraging bemoeilijken. 
Het is mogelijk om met steekproefonderzoek te achterhalen of het publiek weet dat bepaalde
kleinere kerken of levensbeschouwelijke groeperingen bestaan en het is eveneens mogelijk om
vast te stellen of mensen zich met die groeperingen verwant voelen en er een oordeel over
hebben. Het ledental - hoe men het begrip ‘lidmaatschap’ ook zou willen definiëren - valt
echter langs deze weg niet vast te stellen. Daarom is er bij de bewegingen die in het
onderzoek waren opgenomen navraag gedaan naar de omvang van hun aanhang. Dit deel van
het onderzoek is uitgevoerd door mevrouw Jann Mens, studente theoretische psychologie,
Rijksuniversiteit Leiden, in het kader van een stage bij het Sociaal en Cultureel Planbureau
(Mens 1994).

B1.2.3 Navraag bij bewegingen 

Bij de meeste van de bewegingen die in de enquêtes opgenomen waren, is navraag gedaan
naar het aantal leden of naar de omvang van een met behulp van andere criteria bepaalde
aanhang. Ledentallen zijn over het algemeen moeilijk te bepalen. Bewegingen houden er
namelijk verschillende opvattingen over het lidmaatschap op na. Bij sommige geldt een
oppervlakkige kennismaking reeds als een voldoende voorwaarde om als lid beschouwd te
worden. Bij andere is men pas lid na uitgebreide initiatie en studie. In hoofdstuk 3 is een zo
goed mogelijk overzicht van ledentallen weergegeven. Daarnaast is aanvullende informatie
over de activiteiten van bewegingen opgenomen. Gegevens over aantallen boeken en
tijdschriften en over de belangstelling voor alternatieve zingeving in de media completeren de
interesse van het Nederlandse volk voor dit fenomeen. De cijfers hebben betrekking op het
jaar 1994 of op een iets eerder jaar.
Om enige ordening in een groot aantal gegevens aan te brengen, is in de navraag bij
bewegingen een niveau-indeling aangebracht. De indeling gaat ervan uit dat mensen op
verschillende manieren een relatie met een alternatieve beweging kunnen onderhouden. 
- Op het eerste niveau van beschouwing kan men zich bij een beweging aansluiten of er

formeel lid van worden, waarbij soms het lidmaatschap weer in verschillende gradaties is
onder te verdelen, bijvoorbeeld hoog of laag ingewijd. 

- Op het tweede niveau gaat het om tijdelijke, doelgerichte contacten in de vorm van een
cursus of een consult. Men leert wat, komt iets te weten en vertrekt weer.

- Het derde niveau zou men als het ‘doe-het-zelfniveau’ aan kunnen duiden. Mensen
ontplooien persoonlijke activiteiten, bijvoorbeeld doordat zij boeken en tijdschriften over
alternatieve zingeving lezen, een radio- of televisieprogramma volgen of in hun
kennissenkring activiteiten ondernemen. 

Vanzelfsprekend kunnen de activiteiten op de verschillende niveaus elkaar overlappen.
Iemand die lid is van een alternatieve beweging kan daar immers ook een cursus volgen en zal
er allicht iets over lezen. Het is eveneens mogelijk dat men zich op de hoogte houdt van wat
er zoal over alternatieve zingeving geschreven wordt, zonder dat men ooit een cursus volgt of
ergens lid van wordt. Meer dan een hulpmiddel om informatie te ordenen, moet de lezer dan
ook niet zien in de niveau-indeling.
In hoofdstuk 3 worden alleen gegevens gepresenteerd over het eerste niveau, de aanhang of
het lidmaatschap, en over het derde niveau, de belangstelling voor boeken, tijdschriften, radio
en televisie. Het tweede niveau, het cursusaanbod en allerlei consulten, is belangrijk, maar
bijzonder moeilijk te overzien. Naar schatting zijn er ongeveer 400 instellingen met een
alternatief zingevend karakter die cursussen, trainingen, therapieën en opleidingen verzorgen.
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Ongeveer 200 organisaties en instellingen geven een overzicht van het cursusaanbod van elke
maand in de Koördanserrubriek ‘Agenda’ (Mededeling van Bas Pouw, stafmedewerker van
de Koördanser). Schepens telde voor het jaar 1990 eveneens ruim 200 organisaties die met
cursussen in de Koördanser adverteerden, waarbij er activiteiten op 410 plaatsen in het land
plaatsvonden (Schepens 1994). 

Het was onmogelijk om de inhoud van alle gesprekken met de woordvoerders van
bewegingen in extenso weer te geven. Er is voor gekozen om in de tekst van hoofdstuk 3 de
belangrijkste trends en conclusies samen te vatten. In de bijlage bij het hoofdstuk is een
uitgebreid overzicht opgenomen, waarin de belangrijkste gegevens zijn vermeld.

Als het gaat om informatie die rechtstreeks van groeperingen is verkregen, blijft het een
probleem wie men bij zo'n organisatie moet spreken en hoe betrouwbaar de verkregen
informatie is. Tot op zekere hoogte blijven dit ook in deze studie open vragen. Er is zoveel
mogelijk informatie ingewonnen bij de hoofdvestiging of de belangrijkste vestiging van een
organisatie in Nederland. Waar dat mogelijk was, is met de formeel aangewezen woord-
voerder van de beweging gesproken. De bereidheid tot medewerking was bij de bewegingen
die toch de naam hebben esoterisch, gesloten en exclusief te zijn, verrassend groot. De
betrouwbaarheid van de informatie, bijvoorbeeld over ledentallen, moest grotendeels op face
value beoordeeld worden. Daarnaast werden de gegevens zo goed en zo kwaad als dat kon
vergeleken met die uit de inventarisatie van Hoekstra en Ipenburg (1995, tabel B3.2). 

Over het aanbod aan boeken over alternatieve zingeving zijn enige bijzonderheden verzameld
door navraag te doen bij gespecialiseerde boekhandels en uitgeverijen. Welke boekhandels
een assortiment boeken hadden dat alternatief genoeg was om bezocht te worden, werd achter-
haald door bij een duidelijk gespecialiseerde firma te beginnen en te vragen welke collega's er
nog meer waren. Het ging dus om mondelinge doorverwijzing. Daarnaast is gebruikgemaakt
van De gids voor andere wegen van 1992, waarin zo'n vijftig boekhandels en ruim veertig
uitgeverijen staan vermeld en werd er gebruikgemaakt van advertenties in tijdschriften over
alternatieve zingeving. Uitgeverijen die zich op alternatieve zingeving specialiseerden,
werden op dezelfde wijze opgespoord. Uiteindelijk werden tien boekhandels aangeschreven
die in of niet ver van de Randstad waren gesitueerd en gemakkelijk bereikbaar waren; zeven
daarvan verleenden medewerking aan een interview. Van de uitgeverijen werden de drie
belangrijkste benaderd. De gegevens hebben betrekking op het jaar 1994. Waarschijnlijk is
de situatie na dat jaar niet ingrijpend veranderd.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de strategie van navraag bij organisaties en bij diverse
informanten, de lectuur van tijdschriften en zelfs het bezoek aan boekwinkels, hoewel zij
weinig systematisch genoemd moet worden, veel gegevens oplevert en in het onderzoek naar
alternatieve levensbeschouwing niet ongebruikelijk is, getuige de Amerikaanse en Europese
onderzoeken die Stark citeert (Stark 1993).

B1.3 De enquêtevragen gegroepeerd

B1.3.1 Achtergrondgegevens 

De SCP-onderzoeken naar culturele veranderingen bevatten een groot aantal achtergrond-
gegevens, waaronder persoonskenmerken van de respondent, zoals geslacht, leeftijd of
opleidingsniveau verstaan moeten worden. Enkele daarvan zijn voor het onderwerp
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‘levensbeschouwing’ van bijzonder belang.
Er is gevraagd in welk geloof de ondervraagde was opgevoed en tot welk kerkgenootschap hij
zich op het moment van ondervraging rekende. In beide gevallen ging het om een vraag-
stelling in twee stappen: eerst werd gevraagd of er al dan niet sprake was van een levensbe-
schouwelijke opvoeding en of de ondervraagde zich al dan niet tot een kerk rekende. Daarna
werd aan degenen die bevestigend antwoordden een korte lijst met gezindten voorgelegd. Van
deze ‘tweetrapsvraagstelling’ wordt algemeen aangenomen dat zij randkerkelijken ertoe
brengt zich al snel als buitenkerkelijk te beschouwen, hetgeen een betrekkelijk laag percen-
tage kerkleden tot resultaat heeft (Becker en Vink 1994: 46-49). De vraag naar het geloof
waarin men was grootgebracht werd voor het eerst in 1970 gesteld, die naar de huidige
kerkelijke gezindte in 1958. In 1994 is aan buitenkerkelijken gevraagd op welke leeftijd zij
niet meer tot een kerk wilden behoren. 
Op grond van het geloof waarin men is grootgebracht en de gezindte waartoe men op het
moment van ondervraging behoort, is het mogelijk de Nederlanders te verdelen naar religieus
of kerkelijk profiel. De indeling bevat de buitenkerkelijken van de tweede generatie, dat wil
zeggen de mensen die buitenkerkelijk zijn opgevoed en zich nog steeds niet bij een gezindte
hebben aangesloten. Verder worden kerkverlaters onderscheiden. Als randkerkelijken gelden
degenen die kerklid zijn, maar slechts weinig naar de kerk gaan. Kerksen zijn kerkleden die
de godsdienstoefeningen frequent bezoeken. Verdere bijzonderheden over de profielindeling
worden in hoofdstuk 2 vermeld.
In 1994 is de frequentie van kerkgang voor de gehele steekproef vastgesteld. De vraag werd
in 1970 voor het eerst gesteld, maar dan alleen aan kerkleden; sinds 1983 wordt de vraag aan
alle respondenten voorgelegd.
Uit het ISSP-onderzoek van 1991 stammen vragen naar de deelname aan andere kerkelijke
activiteiten dan de godsdienstoefening, en naar de mate waarin men zichzelf als een gelovig
mens beschouwt. Zij werden in 1994 herhaald. 
De interesse voor levensbeschouwing is in 1994 afgemeten aan het lezen van desbetreffende
artikelen of boeken, aan het volgen van radio- en tv-programma's, en aan de regelmaat waar-
mee men over levensbeschouwelijke zaken gesprekken voerden.
De letterlijke teksten van deze en andere enquêtevragen zijn aan het eind van deze bijlage
weergegeven. 

B1.3.2 Gevestigde opvattingen

Er is geïnformeerd naar de algemene levensbeschouwelijke standpunten of het ‘algemeen
transcendentie geloof’ van de ondervraagde, waarbij deze kon aangeven of hij onvoorwaar-
delijk in God geloofde, wel geloofde maar soms twijfelde, geloofde in een hogere macht, niet
wist of er een God was en geen middel kende om daar achter te komen, of helemaal niet in
God geloofde. De ondervraagde kon slechts een van deze statements onderschrijven. De
beantwoording geeft aanleiding tot de klassificatie van de respondent als onder meer
‘gelovig', ‘agnost’ en ‘atheïst’. De vraag is afkomstig uit het ISSP-onderzoek van 1991.
De beantwoording van een serie vragen over orthodoxe leerstellingen is sinds 1966 bekend
voor kerkleden en sinds 1983 voor alle Nederlanders.  Het gaat om vragen naar het geloof in2

een leven na de dood, naar het feitelijk bestaan hebben van Adam en Eva, naar de zin van
bidden voor zichzelf, enzovoort. Er zijn andere vragen gesteld waaraan een zekere mate van
orthodoxie afgelezen kan worden, maar deze werden in 1994 niet herhaald (Becker en Vink
1994: 92). 
Iets van de betekenis die de ondervraagden voor hun persoonlijk leven aan het geloof
toekenden, is met één enquêtevraag vastgesteld. Er is eveneens gevraagd naar de invloed die
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zij aan hun geloof toekenden als het om hun politieke opvattingen ging. De persoonlijke
betekenis van het geloof of de eigen levensbeschouwing is verder nog nagegaan met een vraag
over de moeite die men zich getroostte om de kinderen daarin op te voeden. Hier zijn twee
vragen over de keuze van een school van een bepaalde levensbeschouwelijke signatuur aan
toegevoegd. De vragen over dagelijks leven en politieke opvattingen zijn alleen aan kerkleden
gesteld, die over opvoeding en schoolkeuze zijn beantwoord door ouders van kinderen jonger
dan 21 jaar, ongeacht het lidmaatschap van een kerk.
Vragen over de mate waarin men verzuiling wenst, zijn van betekenis voor de maatschappe-
lijke rol die men de religie wil laten spelen. Aan het onderzoek God in Nederland uit 1966
zijn vragen ontleend over de wenselijkheid van een godsdienstige grondslag voor politieke
partijen, omroepverenigingen, vakbonden enzovoort. Een vraag naar schoolkeuze is eveneens
opgenomen.3

B1.3.3 Alternatieve zingeving

De vraag naar alternatief zingevende bewegingen heeft betrekking op sterk uiteenlopende
organisaties, zoals de theosofie, de anthroposofie, de vrijmetselarij, de Jehova's getuigen, het
Leger des Heils, en Hare Krishna. Zoals eerder vermeld werd de opsomming ontleend aan
Opnieuw: God in Nederland, een onderzoek van Van Tillo et al. uit 1979. De antwoord-
categorieën die toen werden benut zijn eveneens overgenomen: ‘heeft U van deze bewegingen
gehoord of niet?’ Voor degenen die van een bepaalde beweging kennis hadden: ‘voelt U zich
sterk verwant, enigszins verwant, niet verwant, staat U er afwijzend tegenover’ en ‘weet niet’.
Over de lijst van bewegingen moeten enkele opmerkingen gemaakt worden. In de loop van
vijftien jaar is de lijst in een enkel opzicht verouderd. Bewegingen als de Unified Family
('Moonies') en ‘Hare Krishna’ hebben belangrijk minder aanhangers in Nederland gekregen.
Andere bewegingen bestonden in 1979 nog niet of werden niet in het onderzoek opgenomen,
terwijl er achteraf gezien argumenten denkbaar waren geweest om dit wel te doen. Bij de
replicatie van 1994 is geen van de bewegingen die vermeld waren in 1979 weggelaten. De
lijst werd aangevuld met de Divine Light Mission, Scientology en de Baghwan, ook wel
aangeduid als Osho of Rajneesh. Daarnaast werd de evangelische beweging, een verzamel-
naam voor organisaties als Youth for Christ, Campus for Christ en Navigators, toegevoegd.
De Kleine Aarde en de Vrije Gedachte vormden nieuwe voorbeelden van seculair gerichte
bewegingen. Men zou de vraag kunnen stellen of De Kleine Aarde als milieubeweging bij het
onderwerp ‘zingeving’ thuishoort. Er wordt in de literatuur echter vrij vaak een relatie tussen
zingeving en milieu gelegd.
De Harts opsomming van ideeën, opvatingen over het occulte of paraculturele denkbeelden
onderging een aanzienlijke uitbreiding. Er resulteerde een inventarisatie van culturele
complexen, waarvan de New Age-beweging recentelijk de meeste publiciteit krijgt. Er is van
elk van deze bewegingen gevraagd of de ondervraagde wist wat die inhield. Bij een bevesti-
gend antwoord is geïnformeerd in welke mate hij erin geloofde, of hij zich er ooit mee bezig
had gehouden en in hoeverre hij er in zijn handelen rekening mee hield. 
De vragen over de bewegingen werden in 1979 voorgelegd aan een representatieve nationale
steekproef en konden in 1994 zonder meer herhaald worden. De vragen over paraculturele
onderwerpen werden in 1983 gesteld aan middelbare scholieren van 16 en 17 jaar. De
steekproefomvang van het onderzoek uit 1994 laat het helaas niet toe een vergelijkbare
onderzoeksgroep van voldoende omvang te formeren. Om die reden kunnen de gegevens
uitsluitend als een opname voor 1994 gebruikt worden. In dat jaar is nog gevraagd op welke
leeftijd de ondervraagde zich voor een onderwerp begon te interesseren. In principe blijkt hier
in welke levensfase de belangstelling voor het paraculturele, zo zij bij iemand aanwezig is,
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zich openbaart. Hierbij moet wel de tijd dat een denkbeeld bestaat in aanmerking worden
genomen. Handlezen en astrologie bijvoorbeeld hebben een lange traditie, de New Age is een
veel recenter begrip. De kans dat iemand op een bepaalde leeftijd interesse gaat vertonen, is
dus niet voor elk denkbeeld gelijk. 

Bij magische voorstellingen of handelingen, of meer waarderend aangeduid, het bijgeloof,
gaat het om een reeks van zaken waarvan de selectie ten dele op buitenlands onderzoek is
gebaseerd. Hechtte de ondervraagde belang aan geluksgetallen, een mascotte, geluksmunt of
een religieuze medaille of afkloppen op ongeverfd hout? Er werd over negen van deze vormen
van bijgeloof een vraag gesteld. In dit geval gaat het eveneens om gegevens die alleen voor
1994 beschikbaar zijn.

Wat er uit Culturele veranderingen in Nederland over alternatieve genezers bekend is, valt
uiteen in twee categorieën: het bezoek aan de genezers en de opvattingen die het publiek over
hen heeft. De vragen werden voor het eerst in 1978 gesteld. Was men in de afgelopen twaalf
maanden voor advies of behandeling geweest bij een kruidendokter, een gebedsgenezer, een
handoplegger en dergelijke? Had men baat gehad bij dit advies of bij deze behandeling?
Daarnaast werd een serie van positieve en negatieve statements over alternatieve genezers
voorgelegd, zoals ‘het is goed dat deze mensen er zijn’ en ‘de politie dient streng op te treden
tegen dit soort mensen’.

Tot zover de opsomming van de belangrijkste gegevens. Er volgen nog enkele afsluitende
opmerkingen.
Ten eerste kan men reeds uit de vraagstellingen opmaken dat het ‘alternatieve’ zich een regu-
liere plaats in de samenleving kan verwerven. Het is zeer de vraag of sommige bewegingen,
denkbeelden en genezers die in het verleden als alternatief golden, dit heden ten dage nog zijn.
Ten tweede is de vragenlijst ontstaan door reeds bestaande vragen met elkaar te combineren,
zij is dus niet consequent ontwikkeld. Hetzelfde element is zodoende soms in meer dan een
vraag opgenomen met een al dan niet gelijke formulering.
Ten derde is door het verschil in herkomst van de vragen de vergelijking van resultaten voor
bewegingen en paraculturele denkbeelden in sommige opzichten lastig geworden. Over de
houding tegenover de bewegingen is gevraagd naar verwantschap, bij de houding ten aanzien
van de denkbeelden is gevraagd naar geloof, actieve belangstelling en gedragsconsequenties.
Deze begrippen vertonen wel overeenkomst met elkaar, maar liggen niet precies op dezelfde
lijn. 
Ten vierde is de vraagstelling op een aantal punten vrij ruim. De vragen naar bekendheid
stellen vast of de ondervraagde van een beweging of denkbeeld heeft gehoord of dat hij er
voor zichzelf van overtuigd is dat hij weet wat er met een aanduiding wordt bedoeld. Als de
ondervraagde aangeeft dat hij zich in bepaalde zaken heeft verdiept, is onduidelijk hoe
intensief hij dat deed. 
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LETTERLIJKE TEKST VAN VRAGEN UIT CULTURELE VERANDERINGEN 
IN NEDERLAND 1994

Onderzoek: CULTURELE VERANDERINGEN 1994 (Z-171)

1. EERSTE PERSOON
2. TWEEDE PERSOON

Ik zou graag eerst enkele gegevens van u willen noteren! Deze blijven, evenals uw
antwoorden op de vragen die ik zal stellen, strikt geheim.

1. Ondervraagde is:
1. Man/Jongen
2. Vrouw/meisje

2. Zijn/haar leeftijd is:
1. In tientallen aangeven
2. In eenheden aangeven (1-10)

3. Wat is zijn/haar burgelijke staat (formeel)?
1. Gehuwd
2. Gescheiden van tafel en bed
3. Gescheiden van echt
4. Weduwstaat
5. Ongehuwd, nimmer gehuwd geweest

5. Welke opleiding heeft u het LAATST gevolgd?
1. Lagere school
2. Lagere school, plus vakschool, huishoudschool of avondschool
3. Mulo, 3-jarige hbs, mavo, handelsschool
4. Mulo, 3-jarige hbs, mavo, handelsschool, plus vak- of avondopleiding
5. 5-jarige hbs, havo, vwo, lyceum, gymnasium, kweekschool, atheneum
6. 5-jarige hbs, havo, vwo, lyceum, gymnasium, kweekschool, atheneum, plus vak-
of      avondopleiding
7. Universiteit, technische hogeschool, notariaat, accountancy, enz.

8. Op welk terrein was uw opleiding overwegend gericht?
1. Techniek of natuurwetenschap
2. Ekonomie, handel of administratie
3. Opvoeding of onderwijs
4. Medische of sociale zorg
5. Maatschappij-wetenschappen, kultuur, kunst of kommunicatie
6. Algemeen
7. Overig

9. Doet u op dit moment betaald werk?
(Enq.: Alle betaald werk meerekenen!)
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1. Ja  ÿ vraag 10
2. Neen ÿ vraag 11 

Enq: LEES OP: Nu over uw levens- of maatschappijbeschouwing.

63a. Bent u in een bepaald geloof grootgebracht? 
1. NEEN

WEL, nl.:

63b. Wel geloof was dat?
2. Rooms-Katholiek (RK)
3. Nederlands Hervormd (NH)
4. Gereformeerd
5. Hindoe
6. Islamitisch
7. Boeddhist
8. Andere kerkgenootschap

64. Wilt u de volgende vragen steeds beantwoorden met ‘ja’ of ‘neen’?
1. Ja
2. Neen
3. Weet niet zeker

a. Gelooft u in een leven na de dood?
b. Gelooft u in het bestaan van de hemel?
c. In een vagevuur?
d. In een hel?
e. In een duivel?

f. Hebben Adam en Eva naar uw mening bestaan?
1. Ja
2. Misschien
3. Neen
4. Weet niet

g. Ziet u de Bijbel als het woord van God?
1. Ja
2. Gedeeltelijk
3. Neen
4. Weet niet

h. Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden?
1. Ja
2. Misschien
3. Neen
4. Weet niet
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65. Hoe vaak gaat u de laatste tijd (bv. het laatste half jaar) naar de kerk?
1. Eens per week of vaker
2. Eenmaal per 2 weken
3. Eenmaal per maand
4. Minder dan eenmaal per maand
5. Nooit
6. Weet niet

66. Hoe vaak neemt u deel aan aktiviteiten van de kerk, anders dan het bijwonen van
diensten?
1. Nooit
2. Minder dan één keer per jaar
3. Eén tot twee keer per jaar
4. Meerdere keren per jaar
5. Ongeveer één keer per maand
6. Twee tot drie keer per maand
7. Bijna iedere week
8. Iedere week
9. Meerdere keren per week
10. Weet niet

66a. Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap?

66b. Welk kerkgenootschap is dat?
1. NEEN ÿ vraag 67

WEL, nl.:
2. Rooms-Katholiek (RK) ÿ vraag 68
3. Nederlands Hervormd (NH) ÿ vraag 69
4. Gereformeerd
5. Hindoe
6. Islamitisch
7. Boeddhist
8. Andere kerkgenootschap, nl.:  ÿ vraag 70

...........................................

...........................................

...........................................

67. Op welke leeftijd beschouwde u zich niet meer als lid van een kerkelijke gezindte of
levensbeschouwelijke groepering?
1. In tientallen aangeven
2. In eenheden aangeven (1-10)
3. Heb nooit bij een kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering gehoord

Enq.: Nu naar vraag 71
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68. Enq.: KAART 7.

Voelt u zich betrokken bij één van de op deze kaart genoemde groeperingen binnen de
Rooms-Katholieke Kerk?
1. 8 Mei-beweging
2. Mariënburg Vereniging
3. Het Kontakt Rooms-Katholieken
4. Andere groepering binnen de Rooms-Katholieke Kerk
5. Geen van deze

Enq.: Nu naar vraag 70

69. Enq.: KAART 8.

Hoort u bij één van de op deze kaart genoemde richtingen in de Nederlands
Hervormde Kerk?
1. Confessionele Vereniging
2. Gereformeerde Bond
3. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden
4. Andere richting in de Nederlands Hervormde Kerk
5. Geen van deze

70. Over de rol die geloof, godsdienst en kerk spelen in het leven van de mensen bestaan
allerlei meningen. Ik leg u nu een paar uitspraken voor, die je in dit verband wel eens
hoort. Wilt u voor elk daarvan zeggen in hoeverre u het daarmee al dan niet eens bent?

a. Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed in mijn leven van alledag.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Niet mee eens
5. Helemaal niet mee eens
6. Nog nooit over nagedacht

b. Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed op mijn politieke opvattingen.
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Niet mee eens
5. Helemaal niet mee eens
6. Nog nooit over nagedacht

71. Leest u wel eens artikelen over godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen?
1. Ja, regelmatig
2. Ja, af en toe
3. Nee, zelden of nooit
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72. Leest u wel eens boeken over godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen?
1. Ja, regelmatig
2. Ja, af en toe
3. Nee, zelden of nooit

73. Volgt u wel eens radio- of tv-programma’s over godsdienstige of
levensbeschouwelijke onderwerpen?
1. Ja, regelmatig
2. Ja, af en toe
3. Nee, zelden of nooit

74. Voert u wel eens gesprekken over godsdienstige of levensbeschouwelijke
onderwerpen?
1. Ja, regelmatig
2. Ja, af en toe
3. Nee, zelden of nooit

75. Stel dat u een kind heeft dat naar de lagere school gaat, wat zou u dan kiezen?
1. Openbare school
2. School op godsdienstige grondslag
3. Maakt niet veel uit
4. Weet niet

76. Sommige mensen vinden dat politiek en godsdienst los van elkaar moeten staan,
anderen vinden van niet. Hoe denkt u hierover?
1. Los van elkaar
2. Hangt ervan af
3. Niet los van elkaar
4. Weet niet

77. Ik noem u vijf soorten verenigingen. Wilt u mij nu voor elk afzonderlijk zeggen of u
vindt dat zo’n vereniging moet uitgaan van een godsdienstig beginsel of niet?
1. Moet uitgaan van godsdienstige principes
2. Hoeft niet uit te gaan van godsdienstige principes
3. Weet niet

a. Een omroepvereniging
b. Een sportvereniging
c. Een vakvereniging
d. Een jeugdvereniging
e. Een politieke partij

78. Enq.: KAART 9.

Welk van de uitspraken op deze kaart komt het meest overeen met uw mening over
God? Noemt u de letter maar die ervoor staat.

(Enq.: Slechts één antwoord mogelijk!)
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1. A Ik geloof niet in God
2. B Ik weet niet of er een God is, en ik geloof niet dat er een manier is om dat te

weten te komen
3. C Ik geloof niet in een God die zich met ieder van ons persoonlijk bezighoudt,

maar ik geloof wel in een of andere hogere macht
4. D Op sommige momenten geloof ik in God, op andere momenten niet
5. E Ik geloof in God, al heb ik mijn twijfels
6. F Ik geloof zonder twijfel dat God werkelijk bestaat

79. Enq.: KAART 10.

Hoe zou u zichzelf aan de hand van deze kaart beschrijven?
1. Buitengewoon gelovig
2. Erg gelovig
3. Enigszins gelovig
4. Noch gelovig, noch ongelovig
5. Enigszins ongelovig
6. Erg ongelovig
7. Buitengewoon ongelovig
8. Weet niet

80. Heeft u kinderen jonger dan 21 jaar?
1. Ja
2. Neen ÿ vraag 84

81. Hoeveel moeite doet u ervoor om uw kind of kinderen op te voeden in uw geloof of
levensbeschouwing?
1. Doet geregeld moeite
2. Doet af en toe moeite
3. Doet bijna nooit moeite
4. Doet helemaal geen moeite
5. Weet niet

82. Enq.: KAART 11.

Als u voor uw kind (kinderen) de keuze had tussen scholen van verschillende richting
of levensbeschouwelijke grondslag, zoals ze op deze kaart staan, welke richting zou u
dan kiezen voor de lagere school? Stelt u zich de situatie voor dat scholen van
verschillende richting evengoed bereikbaar zijn. Noemt u maar de letter die voor uw
antwoord staat.

1. A Openbaar
2. B R.K. (Rooms-Katholiek)
3. C Protestants Christelijk
4. D Neutraal Bijzonder (Algemeen Bijzonder)
5. E Samenwerkingsschool van alle richtingen
6. F Onverschillig
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83. En voor een school van voortgezet onderwijs, zoals brugklas, mavo of havo, lager
beroepsonderwijs, lts, huishoudsschool, atheneum, gymnasium, enzovoort?

1. A Openbaar
2. B R.K. (Rooms-Katholiek)
3. C Protestants Christelijk
4. D Neutraal Bijzonder (Algemeen Bijzonder)
5. E Samenwerkingsschool van alle richtingen
6. F Onverschillig

84. Enq.: KAART 12.

Op deze kaart worden verschillende levensbeschouwelijke stromingen en bewegingen
genoemd. Wilt u voor elk zeggen of u daarvan wel eens heeft gehoord?
1. Ja
2. Nee

Indien JA: Voelt u zich met ... (Enq.: Noem stroming of beweging) sterk verwant,
enigszins verwant, niet verwant of staat u er afwijzend tegenover?
1. Sterk verwant
2. Enigszins verwant
3. Niet verwant
4. Afwijzend
5. Weet niet

De houding ten opzichte van de bewegingen is alleen vastgesteld voor degenen die van
een bepaalde beweging gehoord hebben.

Enq.: LEES OP:

a. Theosofie m. Mormonen
b. Anthroposofie n. Bhagwan/Osho/Rajneesh
c. Humanisme o. Divine Light Mission
d. Vrijmetselarij p. Scientology
e. Jehova’s Getuigen q. Kleine Aarde
f. Unified Family (Moon) r. Vrije gedachte
g. Leger des Heils s. Evangelische gemeente (Youth
h. Hare Krishna for Christ, Campus for Christ,
i. Pinksterbeweging Navigators)
j. Spiritisme t. Andere stroming of beweging
k. Transcendentale Meditatie dan genoemd
l. Soefi

109. Enq.: KAART 14.

Bent u in de afgelopen 12 maanden voor advies of behandeling bij één of meer van de
geneeskundigen geweest die op deze kaart staan? Zo ja, bij welke? Noemt u maar de
letter of letters van uw antwoord.
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  1. NEEN  ÿ vraag 111
WEL, nl. bij een:

  2. A Homeopaat
  3. B Acupuncturist
  4. C Kruidendoktor (geen arts)
  5. F Osteopaat (geen arts)
  6. G Chiropraktiker, bottenkraker
  7. H Gebedsgenezer
  8. J Handoplegger
  9. L Strijker
10. M Magnetiseur
11. O Iriscopist
12. P Haptonoom
13. Q Andere hiermee te vergelijken genezer, te weten: ..............................

110. Heeft u er baat bij gehad?
1. Ja
2. Neen
3. Weet (nog) niet

111. Enq.: KAART 14.

Hierna volgen enkele uitspraken over de mensen die op deze kaart zijn genoemd. Zou
u mij voor elk van deze uitspraken het volgende willen aangeven?
1. Sterk mee eens
2. Mee eens
3. Noch mee eens, noch mee oneens
4. Mee oneens
5. Sterk mee oneens
6. Geen mening

Enq.: LEES DE UISPRAKEN ÉÉN VOOR ÉÉN OP.:

- het is goed dat deze mensen er zijn
- dit soort mensen is een gevaar voor de maatschappij
- voor de gave die dit soort mensen bezit kunnen we niet dankbaar genoeg zijn
- de politie behoort streng op te treden tegen dit soort mensen
- bij dit soort mensen denk ik altijd maar: baat het niet, dan schaadt het niet
- je moet de mensen zoveel mogelijk proberen tegen te houden als ze naar dit soort

mensen voor behandeling of advies willen gaan
- de behandeling door dit soort mensen zou door het ziekenfonds vergoed moeten

worden

Enq.: LEES OP: En nu iets heel anders

112. Ik noem u een aantal zaken. Wilt u voor elk daarvan zeggen of u daar belang aan
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hecht?
1. Veel belang
2. Enig belang
3. Geen belang
4. Weet niet

Enq.: LEES ÉÉN VOOR ÉÉN OP.:

a. Afkloppen op hout als middel tegen pech
b. Geluksgetallen
c. Niet onder een ladder doorlopen
d. Een zwarte kat als ongelukkig voorteken
e. Vrijdag de 13-de als ongeluksdag
f. 13 als ongeluksgetal
g. Een hoefijzer als iets dat geluk brengt
h. Een klavertje vier als iets dat geluk brengt
i. Een mascotte, geluksmunt of een religieuze medaille die geluk brengt

113. Enq.: KAART 15.

Op deze kaart staat een aantal onderwerpen en aktiviteiten. Voor elk ervan willen wij
drie dingen weten. Allereerst over de Yoga-leer:

Vraag 1: Gelooft u daar in, of acht u het waarschijnlijk dat datgene wat vanuit die
invalshoek wordt gezegd waar is of kan zijn?

Vraag 2: Heeft u zich er ooit in verdiept of mee bezig gehouden (via lezen, cursus,
e.d.)?
Indien JA: Op welke leeftijd begon u zich daarover te interesseren?

Vraag 3: Houdt u in uw handen rekening met wat vanuit de betreffende invalshoek
wordt gesteld?

De vorenstaande vragen zijn alleen gesteld aan degenen die wisten wat een bepaald
denkbeeld was.

a. Yoga-leer
b. Reïncarnatie
c. Astrologie/horoscopen
d. Buitenaardse

beschavingen/UFO’s
e. Parapsychologie
f. Macrobiothiek
g. Anthroposofie
h. Homeopathie
i. De New Age beweging
j. Boeddhisme
k. Zen
l. Holisme
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m. Handlijnkunde/handlezen
n. Telepathie/helderziendheid
o. Spiritisme
p. Psychometrie/waarzeggen
q. Pendelen
r. Tarot
s. Zwarte magie
t. Witte magie
u. Bio-energitica/bioritme
v. Geneeskracht edelstenen
w. Gestaltpsychologie

0 Ik weet niet wat dat is

Vraag 1: Ik geloof daar in
- ja, zeker
- ja, misschien
- nee

Vraag 2: Ik heb mij daar ooit mee beziggehouden
- nee
- ja
- begon op de leeftijd van ........

Vraag 3: Ik hou daar in mijn handelen rekening mee
- ja, altijd
- ja, soms
- nee, nooit
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De rapportages van hoofdlijnen zijn vooral te vinden in de Sociaal en Culturele Rapporten. Verder zijn1

gegevens over meningsveranderingen menigmaal opgenomen in andere studies van het bureau en artikelen in
de vakpers en conferentiepapers, geschreven door individuele medewerkers.
In 1966 werden de vragen naar orthodoxe leerstellingen voorgelegd aan kerkleden die aan een leven na de dood2

geloofden.
Behalve in 1975 en 1981 werden de vragen over verzuiling aan alle respondenten gesteld.3

Noten bij de bijlage
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2  Gevestigde zingeving: voortgaande secularisatie?

2.1 Kerklidmaatschap, kerkgang en andere vormen van participatie

2.1.1 Enige ontwikkelingen

De vervanging of substitutie van gevestigde door alternatieve zingeving veronderstelt dat de
belangstelling voor de officiële kerkgenootschappen en hun leer achteruitgaat. In de
secularisatiestudie die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 1994 uitbracht, is een aantal
trends tot 1991 gevolgd (Becker en Vink 1994). In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de
ontwikkelingen in het kerklidmaatschap, in de kerkgang, in een enkele andere vorm van
deelname aan het kerkelijk leven en in een serie van opvattingen tot het jaar 1995. Daarbij
wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de mate waarin en de wijze waarop orthodox-
protestantisme herleeft. Er is een poging ondernomen een levensbeschouwelijke segmentatie
van het Nederlandse volk te creëren. Daarnaast worden enkele elementen van de gevestigde
zingeving op verschillende manieren bezien, te weten de overdracht van de eigen
levensbeschouwing op de volgende generatie en de invloed van de eigen levensbeschouwing
op het dagelijks leven en op de politieke opvattingen van de ondervraagde. De belangstelling
voor levensbeschouwing onder de Nederlanders wordt eveneens aan een beschouwing
onderworpen. Ten slotte wordt de prognose van het kerklidmaatschap uit de studie van 1994
bijgesteld op grond van nieuwe gegevens en voorzien van een enkele opmerking over de
invloed van de islam op de buitenkerkelijkheid in de toekomst.

In 1958 beschouwde 24% van de bevolking zich als buitenkerkelijk, in 1966 ging het om
36% en in 1975 om 42% (figuur 2.1, tabel B2.1). In 1980 behoorde 50% van de bevolking
niet tot een kerkgenootschap, welk aandeel opliep tot 52% in 1985 en tot 57% in 1991. In de
eerste helft van de jaren negentig heeft het aandeel buitenkerkelijken gefluctueerd tussen 58%
in 1992 en 62% in 1995.  Er veranderde dus niet veel in deze recente periode: de buitenkerke-1

lijkheid vertoonde een lichte tendens tot stijging. 
De aanhang van de grote kerkgenootschappen veranderde op korte termijn niet ingrijpend.
Het percentage rooms-katholieken had de neiging verder te dalen, de aandelen van de
Nederlands hervormden en de gereformeerden bleven ongeveer op hetzelfde niveau. In 1995
beschouwde 19% van de bevolking zich als rooms-katholiek, 9% als Nederlands hervormd,
6% als gereformeerd en 4% rekende zich tot een van de overige kerkgenootschappen.

De kerkleden bezochten de kerk in 1995 ongeveer even vaak als in 1991. In 1995 ging
ongeveer 44% geregeld naar de kerk, dat wil zeggen ten minste eenmaal per veertien dagen,
20% van de leden ging nooit. Ongeveer 11% nam eenmaal per maand aan een godsdienst-
oefening deel, 26% deed dit nog maar enige malen per jaar (figuur 2.2, tabel B2.2).
Aanvankelijk werd in het project Culturele veranderingen in Nederland uitsluitend aan
kerkleden gevraagd hoe vaak zij naar de kerk gingen. In meer recente jaren kreeg elke
respondent deze vraag voorgelegd, zodat het kerkbezoek van buitenkerkelijken eveneens
bekend werd (zie bijlage bij hoofdstuk 1). Slechts enkele procenten van de buitenkerkelijken
bezoeken de kerk regelmatig. Het merendeel, ruim 85% gaat er nooit heen. Tussen 1985 en
1995 kwam hier geen verandering in.
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Figuur 2.1 Bevolking naar kerkelijke gezindte, 21-70 jaar, 1958-1995 (in procenten)

Bron: Riskante gewoonten 1958; God in Nederland 1966; Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP

Figuur 2.2 De frequentie van kerkgang onder kerkleden, 17-70 jaar, 1970-1995 (in procenten)
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Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’75-’95)

De veranderingen per generatie bezien, brengen wat meer leven in dit beeld van langzame
verandering. De jongste generatie, geboren na 1960, werd in een hoog tempo buitenkerkelijk.
In 1980 was ongeveer 56% van deze categorie zonder een kerkelijke gezindte, in 1995 was
dat 77%, 17 procentpunten meer dan het overeenkomstige percentage buitenkerkelijken in de
hele steekproef. In 1980 was de buitenkerkelijkheid onder de ondervraagden, die geboren
waren tussen 1944 en 1959 ongeveer even hoog als onder de jongste generatie, maar in 1995
was de buitenkerkelijkheid er 67% (tabel 2.1). 

Onder de jongeren die lid van een kerk blijven, groeit de randkerkelijkheid in enige mate. In
1980 ging 10% van de jongste generatie kerkleden nooit naar de kerk, in 1995 bleef ongeveer
22% helemaal weg. (De cijfers werden hier niet gepubliceerd.) Er zijn in de tussenliggende
jaren nogal wat fluctuaties opgetreden, maar de algemene tendens is niettemin duidelijk: het
kerkbezoek onder de jongste generatie neemt af.2

Tabel 2.1 Buitenkerkelijkheid per generatie en per jaar, 16 jaar en ouder, 1970-1995 (in procenten)a

1970 1975 1980 1985 1987 1991 1995
1900-1929 41 39 45 40 48 43 40
1930-1944 36 43 47 47 50 46 49
1945-1959 44 53 59 59 60 61 67
1960-1979 56 66 68 74 77

Het kerklidmaatschap is gedichotomiseerd in ‘geen kerklid‘ versus ‘wel kerklid‘.a

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’75-’95)

Becker en Vink (1994) stelden vast dat in 1991 de buitenkerkelijkheid in de steden met meer
dan 100.000 inwoners voorlopig een maximum van ongeveer 74% bereikt leek te hebben.
Sinds 1975 groeiden de steden met een inwonertal van 50.000-100.000 naar dit niveau toe,
maar zij hadden dit in 1991 met 65% buitenkerkelijkheid nog niet bereikt. In de kleinere
steden, tot 50.000 inwoners, was er eveneens sprake van een toename geweest, maar daar leek
de buitenkerkelijkheid in de periode onmiddellijk voorafgaande aan het jaar 1991 zich
enigszins te stabiliseren. Het ging om ongeveer 48% van de inwoners. De onderzoekers
stelden echter vast dat de geregelde kerkgang - minstens eenmaal per veertien dagen dienst of
mis bijwonen - in de kleinste gemeenten terugliep: in 1985 nog ongeveer 49%, in 1991
ongeveer 43%. De hypothese dat vermindering van het kerkbezoek doorgaans het
voorstadium van kerkverlating is, leek redelijk. De auteurs beschouwden de afnemende
kerkgang dan ook als een voorteken van verdergaande ontkerkelijking (Becker en Vink 1994:
55, 59, 71). De ontwikkelingen in de kleinere gemeenten kunnen dus als een toetssteen
worden beschouwd voor de veronderstelling dat er zich onder de oppervlakte een langzame
secularisering voltrekt.3

Als de reeksen voor de verschillende klassen van gemeenten sinds 1975 en aangevuld met de
nieuwste gegevens opnieuw worden bezien, blijkt dat het geregeld kerkbezoek in de kleinere
gemeenten na de aanvankelijke vermindering weer is gaan stijgen (figuur 2.3). De stijging
van de buitenkerkelijkheid vertoont in het begin van de jaren negentig daarentegen enige
versnelling (figuur 2.4). Deze kan met de afname van het kerkbezoek uit de voorafgaande
periode te maken hebben. Enerzijds zijn de resultaten niet bijzonder pregnant. Anderzijds kan
de stelling dat de kleinere gemeenten wat minder een kerkelijk bolwerk vormen dan zij
aanvankelijk leken te zijn, voorlopig worden volgehouden.4
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Figuur 2.3 Gaat minstens eenmaal per veertien dagen naar de kerk, naar gemeentegrootte en jaar, 16-74 jaar,
1975-1995 (in procenten)

Bron: SCP (CV’75-’95)

Figuur 2.4 Buitenkerkelijkheid naar gemeentegrootte en jaar, 16-74 jaar, 1975-1995 (in procenten)
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Bron: SCP (CV’75-’95)

De toenemende buitenkerkelijkheid onder de allerjongste generatie en in de kleinere
gemeenten wijst erop dat er ondanks het betrekkelijk statische beeld, geboden door de
gegevens van de recente steekproeven, toch enige druk tot verdergaande secularisering is.

Behalve in de kerkgang komt meelevendheid eveneens tot uiting in de deelname aan andere
activiteiten, zoals de catechisatie, een bazaar of fancyfair en vrijwilligerswerk. Tussen 1991
en 1995 - vóór 1991 werd de vraag niet gesteld - trad een geringe vermindering in de
deelname aan dergelijke activiteiten op onder de rooms-katholieken en de Nederlands
hervormden. De teruggang bij de gereformeerden is duidelijk (tabel 2.2).

Tabel 2.2 Neemt minimaal eenmaal per maand deel aan een door een kerk georganiseerde activiteit, naar
kerkelijke gezindte, 16 jaar en ouder, 1991-1995 (in procenten)a

1991 1994 1995
geen 2 2 2
rooms-katholiek 21 17 18
Nederlands hervormd 26 25 22
gereformeerd 48 44 41

Te lezen als: van de gereformeerden nam in 1991 48% en in 1995 41% ten minste eenmaal per maand deela

aan een activiteit van een kerk anders dan de godsdienstoefening.

Bron: SCP (CV’91-’95) 

2.1.2 Verandering van kerkgenootschap in het begin van de jaren negentig

Naast de stroom van kerkverlaters loopt er een andere in omgekeerde richting. Er zijn ook
mensen die aanvankelijk buitenkerkelijk zijn, maar later tot een kerk toetreden. Zo zou de
rooms-katholieke kerk de laatste jaren toenemende aantrekkingskracht uitoefenen op jonge,
hoger opgeleide buitenkerkelijken die naast belangstelling voor de leer interesse hebben voor
de esthetische kanten van het ritueel.  In steekproeven van het project Culturele veranderingen5

in Nederland zijn toetreders tot kerkgenootschappen slechts met zeer kleine aantallen
vertegenwoordigd. Niettemin zou men ook over hen iets meer willen weten, en niet alleen
over degenen die de kerken trouw blijven en degenen die deze verlaten. Door samenvoeging
van de vijf steekproeven van de onderzoeken, gehouden tussen 1991 en 1995, werden de
gegevens van bijna 10.000 ondervraagden verkregen, onder wie, naar men mocht verwachten,
toetreders in enige mate vertegenwoordigd zouden zijn. De wisseling van kerkelijke gezindte
werd, zoals elders in de analyses voor deze studie is gedaan, getraceerd door het geloof
waarin men was opgevoed te vergelijken met de gezindte waartoe men tijdens de
ondervraging aangaf te behoren.
Ondanks het grote aantal respondenten werden in de eerste helft van de jaren negentig slechts
52 personen aangetroffen die van buitenkerkelijk rooms-katholiek werden, 60 buitenkerke-
lijken werden Nederlands hervormd, 19 gereformeerd, en 36 personen traden toe tot de
overige kerkgenootschappen. Het ging om enkele procenten van hen die buitenkerkelijk waren
opgevoed. De aantallen personen die van het ene kerkgenootschap tot het andere overgingen -
men zou hen gezamenlijk het ‘grensverkeer’ kunnen noemen - waren gering en vergelijkbaar
met de aantallen toetreders. Hierbij moet worden opgemerkt dat geen informatie is verkregen
over degenen die van bijvoorbeeld randkerkelijk katholiek tot kerkse katholieken werden, dus
van degenen die ‘er meer aan gingen doen’. Het is evenmin bekend welke personen meer dan
eenmaal van kerkelijke gezindte veranderden. Desondanks is de conclusie gewettigd dat een
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terugkeer naar de kerken van enige omvang uitgebleven is (tabel 2.3).

Tabel 2.3 De kerkelijke gezindte waarin men is opgevoed, naar de kerkelijke gezindte waartoe men gerekend wil
worden, gecumuleerd voor 1991-1995, 16-74 jaar (in absolute aantallen en in procenten)a

opgevoed als:
geen rk nh ger ov

wil behoren tot:

geen (2.515) (1.805) (818) (327) (221)
94 48 48 34 42

rk (52) (1.891) (24) (7) (7)
2 51 1 1 1

nh (60) (8) (799) (49) (19)
2 0 46 5 4

ger (19) (11) (39) (534) (24)
1 0 2 56 5

ov (36) (32) (41) (35) (253)
1 1 2 4 48

De tabel dient als volgt te worden gelezen: van degenen die rooms-katholiek waren opgevoed werden 1.805a

personen of 48% buitenkerkelijk, 1.891 personen of 51% bleven roomskatholiek, 8 personen of 0% werd
Nederlands hervormd, 11 personen of 0% werden gereformeerd en 32 personen of 1% ging tot de overige
gezindten behoren.
De absolute getallen staan tussen haakjes. Het totale aantal respondenten is 9.926. 

Bron: SCP (CV’91-’95)

De percentages kerkverlaters en de percentages van hen die lid van hun kerk bleven, geven
een indruk van de bindingskracht die de kerkgenootschappen op hun leden uitoefenen
(tabel 2.3). Die binding blijkt het hoogst te zijn bij de van huis uit buitenkerkelijken: 94%
van hen die buiten een kerkgenootschap waren opgevoed, bleef zonder religieuze affiliatie,
6% werd kerklid. Wie eenmaal buitenkerkelijk is, blijft dat dus doorgaans. De
rooms-katholieke kerk en de Nederlands hervormden bleken elkaar in bindingskracht niet veel
te ontlopen, het ledenverlies van de gereformeerden aan de buitenkerkelijkheid was geringer.6

 
Enkele meer gedetailleerde conclusies komen op het volgende neer.
- Van degenen die rooms-katholiek waren opgevoed, werd 48% buitenkerkelijk; 51% bleef

lid en 1% ging over tot een andere gezindte.
- Van degenen die Nederlands hervormd waren opgevoed, werd eveneens 48%

buitenkerkelijk en bleef 46% binnen de kerk; 6% werd lid van een andere kerk.
- Van degenen die gereformeerd waren opgevoed, werd 34% buitenkerkelijk; 56% bleef

gereformeerd, 10% veranderde van gezindte.
- Van degenen met een opvoeding in een van de overige genootschappen werd 42%

buitenkerkelijk; 48% bleef lid en 10% veranderde van kerkelijke affiliatie.

Hoe gering in aantal zij in de eerste helft van de jaren negentig ook mogen zijn, de toetreders
zouden een onderstroom kunnen vormen die op de lange duur (hun aantallen zouden immers
kunnen stijgen) enige betekenis zou kunnen hebben. Daarom loont het de moeite hen wat
nader te beschouwen. Gaat het om mannen of vrouwen, hoe oud zijn zij en wat is hun
onderwijsniveau? Voelen de jonge, hoger opgeleiden inderdaad nog het meeste voor terugkeer
naar de kerken, in het bijzonder de rooms-katholieke kerk?

Voor de beantwoording van deze vragen is gebruikgemaakt van de statistische procedure
overals, waarmee de relatie tussen de afzonderlijke categorieën van twee groepen variabelen
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wordt vastgesteld. Het resultaat van de analyse wordt afgebeeld in een figuur met een
tweedimensionale ruimte.  Bij de analyse die hier aan de orde is, werd rekening gehouden met7

categorisering van de ondervraagden in ontkerkelijkten, in degenen die lid bleven of ‘de
blijvers’, in de toetreders en in het grensverkeer. De ‘blijvers’ zijn verdeeld in twee groepen:
de buitenkerkelijke die buitenkerkelijk bleven en degenen die lid bleven van hetzelfde
kerkgenootschap als dat waarin zij waren opgevoed. Doordat de afzonderlijke kerkgenoot-
schappen eveneens bij de analyse werden betrokken, was er sprake van 25 categorieën, zoals
die in tabel 2.3 zijn terug te vinden: mensen die van rooms-katholiek buitenkerkelijk werden,
mensen die de omgekeerde weg volgden, personen die van gereformeerd Nederlands
hervormd werden enzovoort. Deze serie categorieën is in verband gebracht met het geslacht,
de leeftijd en het onderwijsniveau van de ondervraagde. De leeftijd is samengevat in
16-30 jaar, 31-50 jaar en 51-74 jaar en het gevolgde onderwijs is aangegeven met de niveaus
basisonderwijs, mulo of mavo, hbs of havo en universitair. De beroepsopleidingen werden
toegerekend aan de best passende algemene opleiding van de ondervraagde. De resultaten zijn
afgebeeld in figuur 2.5. 

Figuur 2.5 De relatie tussen wisseling van kerkgenootschap en geslacht, opleiding en leeftijd, 16 jaar en ouder,
1991-1995

Bron: SCP (CV’91-’95)

De figuur kent een neutraal punt, de zogenaamde oorsprong. De categorieën ‘man’ en ‘vrouw’
liggen daar zeer dicht bij, waaruit mag worden afgeleid dat het geslacht van de ondervraagde
weinig tot geen betekenis heeft voor een eventuele verandering van kerkgenootschap.
Leeftijds- en opleidingscategorieën zijn veel meer over het vlak van de figuur verspreid. De
16-30-jarigen bevinden zich aan de linkerkant, de 31-50-jarigen zijn meer naar het midden en
schuin boven de oorsprong gelokaliseerd, de categorie van 51 jaar en ouder heeft aan de
rechterzijde een plaats gekregen. De opleidingsgroepen liggen oplopend in niveau van rechts
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naar links in het vlak. Om deze punten heen zijn de categorieën respondenten, onderscheiden
naar de combinatie van kerkelijke herkomst en huidige affiliatie, gegroepeerd. Enige groepen
met zulke kleine aantallen dat er onmogelijk een betrouwbaar beeld van hun positie kon
worden verkregen, zijn weggelaten. 
Blijvers, kerkverlaters en grensverkeer liggen elk in ongeveer hetzelfde gebied. Deze gebieden
zijn omlijnd. De toetreders zijn meer over het vlak verspreid. Uit de afstanden tussen de
lidmaatschapscategorieën en de punten voor de klassen van de gegevens leeftijd en opleiding
volgen conclusies aangaande demografische samenstelling. Deze conclusies zijn relatief van
aard. De afstand tussen bijvoorbeeld degenen die rooms-katholiek of Nederlands hervormd
bleven en het punt voor 51 jaar en ouder is het kleinst, de afstand tot de 31-50-jarigen is
groter en de afstand tot de positie van 16-30-jarigen is het grootst. In beide categorieën van
blijvers hebben dus personen van boven de 50 jaar de overhand, het aandeel van de
31-50-jarigen is geringer, het aandeel van de jongste categorie is nog geringer. Uitgedrukt in
procenten was van degenen die rooms-katholiek bleven 43% boven de 50, 41% tussen de 31
en de 50 jaar oud en 16% 30 jaar of jonger. Van de Nederlands hervormde blijvers zijn deze
aandelen respectievelijk 46%, 39%, en 15%. In vergelijking met de leeftijdsverdeling van alle
respondenten tezamen zijn vooral de ouderen oververtegenwoordigd en de jongeren
ondervertegenwoordigd. Van het gehele bestand is namelijk 29% ouder dan 50 jaar, 44%
tussen de 31 en de 50 jaar en 26% jonger dan 30 jaar. Globaal geformuleerd komen enkele
conclusies op het volgende neer.

- De blijvers zijn over het algemeen ouder dan 50 jaar, in wat mindere mate tussen de 31
en 50 jaar en in veel mindere mate jonger dan 30 jaar. Hun opleiding ligt vooral op het
basis- of op het mulo\mavo-niveau. Degenen die buitenkerkelijk waren opgevoed en dat
bleven, wijken af van dit beeld. Zij zijn vooral jonger dan 30 jaar of in wat mindere mate
31 tot 50 jaar oud. Hun opleiding gaat vooral de kant uit van het midden, namelijk
mulo/mavo of hbs/havo.

- De kerkverlaters zijn vooral tussen de 31 en 50 jaar oud. Wat opleiding betreft overheerst
het hbs-niveau en de universiteit. Bij de Nederlands hervormde kerkverlaters is dit beeld
het minst duidelijk.

- Het grensverkeer is zeker niet uitgesproken jong. Vooral tussen de 31 en 50 jaar
verwisselt men van kerkgenootschap. De wisseling kan zich boven de leeftijdsgrens van
50 jaar voortzetten. Wat opleidingsniveau betreft laat zich alleen vaststellen dat de
universitaire opleidingen ondervertegenwoordigd zijn. Degenen die gereformeerd zijn
maar tot de overige gezindten toetreden, onderscheiden zich in enige mate door een
opleiding op de beide middelbare niveaus. 

- Toetreders tot de rooms-katholieke kerk zijn vooral middelbaar of laag opgeleid, en ouder
of van middelbare leeftijd.

- Voor de toetreders tot de Nederlands hervormde kerk geldt ongeveer hetzelfde, alleen
overheerst de leeftijdscategorie van boven de 50 jaar nog wat meer.

- Buitenkerkelijken die gereformeerd worden zijn eveneens ouder, met vooral een opleiding
op het basisniveau. 

- Toetreders tot de overige gezindten zijn vooral tussen de 31 en 50 jaar oud. Zij hebben
vooral een opleiding op het basisniveau of zijn universitair gevormd.

De lager opgeleide ouderen blijven dus lid van hun kerk of - maar dit komt veel minder vaak
voor - verwisselen die voor een andere. Buitenkerkelijke blijvers zijn jong en wat hoger
opgeleid. Als buitenkerkelijken tot een kerk toetreden, doen zij dit op latere leeftijd, waarbij
een laag opleidingsniveau samengaat met toetreding. Universitaire vorming komt nog wel
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eens voor onder de toetreders tot een van de overige kerkgenootschappen. Dat hoog opgeleide
jongeren zich in het bijzonder en om wat voor reden dan ook tot het katholicisme
aangetrokken zouden voelen, blijkt niet uit de cijfers. Er zullen ongetwijfeld zulke
bekeerlingen zijn, maar voorzover hier kon worden nagegaan vormen zij geen hoofdstroom.
Dat er in de media over hen geschreven wordt, komt wellicht doordat zij onder de toetreders
een qua sociaal milieu opvallende categorie vormen. 

2.2 Verandering van opvattingen  

2.2.1 Algemene levensbeschouwelijke standpunten

Onder de bevolking als geheel trad er tussen 1991 en 1995 geen verandering op in
levensbeschouwelijke standpunten en in de beoordeling van zichzelf als een religieus mens. In
1995 kon 16% van de Nederlanders als atheïst beschouwd worden en 14% als agnost. 22%
geloofde aan een hogere macht die overigens niet nader omschreven werd. 25% geloofde wel
in God, maar twijfelde soms, 24% was zonder meer gelovig. Ongeveer 50% geloofde dus aan
de christelijke God. Deze percentages zijn vrijwel dezelfde als die in 1991. De verschillen
tussen deze beide jaren en 1994 moeten als steekproeffluctuaties beschouwd worden. In 1995
zag ongeveer 52% van de bevolking zichzelf als zeer of als ten minste nog enigszins religieus
(tabel 2.4).

Tabel 2.4 Enige levensbeschouwelijke standpunten en de beoordeling van zichzelf als een religieus mens, naar
jaar en kerklidmaatschap, 16-74 jaar, 1991-1995 (in procenten)

1991 1994 1995
levensbeschouwelijke standpunten

atheïst 17 16 16
agnost 16 14 14
gelooft aan hogere macht 20 21 22
gelooft in God maar twijfelt soms 24 23 25
absoluut geloof 24 26 24

beschouwt zich als
niet-religieus 28 26 26
religieus, noch areligieus 21 19 20
enigszins religieus 37 36 38
zeer religieus 14 19 17

Bron: SCP (CV’91-’95)

Tabel 2.5 toont enige levensbeschouwelijke standpunten, onderverdeeld naar religieus profiel,
voor 1995. Het beeld is ongeveer wat men mag verwachten. De buitenkerkelijken van de
tweede generatie zijn vooral atheïst, agnost of geloven in een hogere macht.
Onvoorwaardelijk godsgeloof bestaat vooral onder de kerksen.
De levensbeschouwelijke standpunten van de van huis uit buitenkerkelijken en van de
ontkerkelijkten bleven tussen 1991 en 1995 ongeveer gelijk. Er is echter een aanwijzing voor
dat beide categorieën zich minder als niet-religieus en wat meer als enigszins religieus zijn
gaan beschouwen.8
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Tabel 2.5 Enkele levensbeschouwelijke standpunten, naar religieusprofiel, 16 jaar en ouder, 1995 (in
procenten)

atheïst agnost hogere macht twijfel absoluut geloof
buitenkerkelijk 37 21 26 12 5
ontkerkelijkt 16 19 29 24 13
randkerkelijk 1 7 14 44 34
kerks 1 2 4 27 67
allen 17 15 22 26 21
Bron: SCP (CV’95) 

Tabel 2.6 geeft een indeling weer van categorieën binnen de bevolking en binnen kerkleden
en buitenkerkelijken op grond van de cumulaties van vorengenoemde gegevens. Hierbij is
tevens rekening gehouden met het geloof in een leven na de dood, een gedachte met een zeer
algemeen religieus karakter die door de bevolking nog vrij vaak onderschreven wordt (zie
tabel 2.7). Op deze wijze is getracht een levensbeschouwelijke segmentatie van het
Nederlandse volk te ontwerpen op een wat andere manier dan tot nu toe werd gebruikt. De
gegevens die daartoe werden benut omspannen het religieuze denken natuurlijk niet volledig,
maar zij zijn er wel een aanwijzing voor in hoeverre er bij mensen een godsdienstig
gedachtecomplex bestaat.

Tabel 2.6 De combinaties van kerklidmaatschap en enige levensbeschouwelijke standpunten, 16 jaar en ouder,
1994 (in procenten)a

1994 1994
bevolking binnen k/bk

kerkleden
1. gelooft in God + is religieus + er is wel een leven na de dood 28 65
2. gelooft in God + is religieus + er is geen leven na dood 6 14
3. andere combinaties 9 22
totaal 43 100

buitenkerkelijken
4. gelooft niet in God + niet religieus + er is geen leven na de dood 27 48
5. gelooft niet in God + niet religieus + er is wel een leven na de dood 8 14
6. gelooft wel in God + wel religieus + er is wel een leven na de dood 6 10
7. gelooft niet in God + wel religieus + er is wel een leven na de dood 7 12
8. andere combinaties 9 16
totaal 57 100
totaal bevolking 100

De gegevens werden gedichotomiseerd:a

- gelooft zeker aan God + twijfelt soms versus de overige antwoorden;
- zeer en enigszins religieus versus de overige antwoorden;
- er is een leven na de dood versus er is geen leven na de dood en weet dat niet zeker.

Bron: SCP (CV’94) 

De indeling van de totale bevolking naar levensbeschouwelijk standpunt zag er in 1994 als
volgt uit. Kerklid en gelovend aan God en religieus en ervan overtuigd dat er een leven na de
dood bestaat, was 28% (combinatie 1). Deze categorie was dus zonder meer kerkelijk
gelovig. Daartegenover stond een ongeveer even hoog percentage, namelijk 27%, van buiten-
kerkelijken die niet in God geloofden, zich niet als religieus beschouwden en de gedachte van
een leven na de dood afwezen (combinatie 4). Men mag hen met reden als ongodsdienstig
beschouwen. 
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Enkele categorieën kwamen nog in enige omvang in de steekproef voor en verdienen
afzonderlijke vermelding. Een segment van 6% hoorde bij een kerk, geloofde aan God,
beschouwde zichzelf als religieus, maar wees de gedachte aan een leven na de dood af
(combinatie 2). Dit zijn vermoedelijk kerkleden die er op het gebied van de zogenoemde
laatste dingen een gereserveerd standpunt op na houden. 9% was kerklid, maar onderschreef
combinaties van opvattingen die elk afzonderlijk slechts zeer weinig voorkwamen
(combinatie 3).
De differentiatie bij de buitenkerkelijken was wat groter dan die onder de kerkleden. Van de
totale bevolking geloofde 7% niet in God, maar zag zichzelf wel als religieus en geloofde wel
in een leven na de dood (combinatie 7). Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om personen die er
een ander dan het christelijk levensbeschouwelijk referentiekader op na houden. 6% was
buitenkerkelijk, maar antwoordde op de drie levensbeschouwelijke vragen religieus
(combinatie 6). Dit zijn vermoedelijk christenen die het instituut van de kerk in elk geval niet
als referentiekader hebben gekozen. Een positieve reactie op alleen het leven na de dood werd
bij 8% van de bevolking aangetroffen (combinatie 5). Het karakter van deze categorie is
moeilijk te duiden, het geloof in bijvoorbeeld reïncarnatie zou in een dergelijke opstelling
kunnen passen. 9% was buitenkerkelijk, maar onderschreef weinig voorkomende combinaties
van standpunten (combinatie 8).
De Nederlandse bevolking ziet er dus wat religiositeit betreft nog al gedifferentieerd uit. Er is
een duidelijk religieuze en een duidelijk niet-religieuze groep, elk ruim een kwart van de
bevolking. De overigen, het gaat hier om iets minder dan de helft, huldigt allerlei combinaties
van standpunten. Het is wel zo dat het kerklidmaatschap vooral met een religieuze instelling
samengaat, want van de kerkleden gelooft 65% in God, is religieus en gelooft in een leven na
de dood. Buitenkerkelijkheid onderhoudt een relatie met irreligiositeit: 48% onderschrijft alle
betreffende standpunten. Het eerste percentage is wat hoger dan het laatste. De kans dat een
kerklid volledig religieus denkt is dus iets groter dan de kans dat een buitenkerkelijke er een
volledig irreligieuze gedachtegang op na houdt.

De samenstelling van de categorieën uit tabel 2.6 is met behulp van de procedure overals
getypeerd volgens geslacht, leeftijd en opleiding (figuur 2.6). Er kunnen de volgende
conclusies getrokken worden. Over het algemeen hebben vrouwen vaker in enigerlei vorm een
religieus standpunt. Ouderen hebben dit vaker dan jongeren. Het onderwijsniveau maakt voor
een religieuze oriëntatie niet zoveel uit, zij het dat men deze wellicht wat meer aantreft in het
midden van de opleidingshiërarchie dan aan de beide uitersten. 

- Binnen de consequent religieuze categorie (combinatie 1 uit tabel 2.6) treft men meer
vrouwen dan mannen aan. De leden zijn voornamelijk ouder dan 50 jaar, hoewel 31-50
jarigen eveneens in enige mate voorkomen. De opleiding ligt vooral op het basis- of het
mulo/mavo-niveau.

- De consequent niet-religieuze categorie (combinatie 4) is vooral jonger dan 50. De
mannen hebben er de overhand. De verdeling naar opleiding is tamelijk egaal, van de
opleidingscategorieën is de universitaire vorming iets minder vaak aanwezig dan de
overige niveaus.

- Degenen die er mogelijk een ander levensbeschouwelijk referentiekader op na houden dan
het christelijke (combinatie 7) zijn vooral vrouw, tussen de 31 en 50 jaar oud en hebben
een middelbare opleiding, hetzij mavo, hetzij havo. 

- De gelovige groep die een kerkelijk referentiekader afwijst (combinatie 6) is jong of is
tussen de 31 en 50 jaar; de opleiding ligt vooral op het niveau van de havo. Er komen
onder hen veel meer vrouwen dan mannen voor. 
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- Buitenkerkelijken die uitsluitend aannemen dat er een leven na de dood is, de groep waar
men denkbeelden als de reïncarnatie zou kunnen vermoeden (combinatie 5) bestaan
vooral uit vrouwen onder de 50 jaar met een middelbare opleiding.

- De kerkleden die zich gereserveerd opstellen ten aanzien van de laatste dingen - zij
geloven niet in een leven na de dood (combinatie 2) bevinden zich vooral onder de oudere
laag opgeleiden. Hoewel de figuur wellicht anders zou doen vermoeden, gaat het hier
eveneens meer om vrouwen dan om mannen.

Figuur 2.6 De relatie tussen een levensbeschouwelijke typologie van de Nederlanders en geslacht, leeftijd en
opleiding, 16 jaar en ouder, 1994

1 = kerklid, gelooft in God, is religieus, leven na de dood (kerkelijk religieus)
2 = kerklid, gelooft in God, is religieus, geen leven na de dood (gereserveerd over ‘laatste dingen’)
3 = kerklid, andere combinaties
4 = buitenkerkelijk, gelooft niet in God, niet religieus, geen leven na de dood (irreligieus)
5 = buitenkerkelijk, gelooft niet in God, niet religieus, leven na de dood (reïncarnatie ed.)
6 = buitenkerkelijk, gelooft in God, is religieus, leven na de dood (niet kerkelijk gebonden christenen)
7 = buitenkerkelijk, gelooft niet in God, is religieus, leven na de dood (niet-christelijk referentiekader)
8 = buitenkerkelijk, andere combinaties.

Bron: SCP (CV’94)

2.2.2 Herleeft de orthodoxie?

Er wordt gespeculeerd over de mogelijkheid dat orthodoxe religieuze opvattingen de laatste
jaren vooral binnen het protestantisme een herleving doormaken. Stoffels en Vellenga hebben
een aantal inzichten en gegevens samengevat (Stoffels 1990 en 1995; Vellenga 1991). 
Zo’n herleving zou zich in het algemeen voor kunnen doen: de mensen blijven naar een
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levensbeschouwing zoeken en een deel van hen ziet de waarde van een orthodox christendom
opnieuw in. Men zou hier van een tijdsinvloed kunnen spreken. 
De opleving zou binnen de kerkgenootschappen kunnen ontstaan doordat de uitstroom van
kerkverlaters in de kerken een groter aandeel van orthodoxen overlaat. In dit geval zou er
sprake zijn van selectie.
De opleving zou ten slotte voort kunnen komen uit het feit dat mensen die orthodox denken
zich hechter gaan organiseren en met hun denkbeelden naar buiten treden. Er is dan sprake
van een organisatieverschijnsel.

Over het algemeen gaat de belangstelling van commentatoren vooral uit naar de jongeren,
hoewel de resultaten van onderzoek er gewoonlijk op wijzen dat orthodoxie en een hogere
leeftijd samengaan. Afhankelijk van het standpunt van de beschouwer duidt men de opleving
aan als ‘herbronning’ of als een ‘revitalisering’ van het geloof, dan wel als een
‘achterhoedegevecht’, als de stuiptrekking van een gedachtewereld die tot de ondergang
gedoemd is.

De gegevens van Culturele veranderingen in Nederland maken het mogelijk om de verande-
ring in de aanhang voor orthodoxe denkbeelden vanuit verschillende gezichtspunten nader te
beschouwen. Tussen 1983 en 1995 bleef de instemming met orthodoxe geloofswaarheden
onder de gehele bevolking gelijk.  Het bestaan van een leven na de dood - overigens niet zo’n9

bijzonder orthodoxe gedachte - werd door de jaren heen het meest onderschreven en wel door
ongeveer de helft van de Nederlanders. Dat voor zichzelf bidden zinvol is, ondervond
eveneens tamelijk veel steun. Geloof aan hel en duivel werd het minst aangetroffen. Het ging
hier om minder dan een vijfde van de bevolking (tabel 2.7).

Tabel 2.7 De mening over een aantal leerstellingen onder alle Nederlanders, 1994 (in procenten)
1983 1987 1991 1994

leven na de dood 51 50 49 54
de hemel 43 42 40 46
de hel 16 15 14 16
de duivel 19 20 19 21
Adam en Eva 34 34 36 33
de bijbel is het woord van God 40 39 36 37
het is zinnig om voor zichzelf te bidden 52 49 46 49
Bron: CV (’83, ’87, ’91, ’94)  

Volgens Becker en Vink nam het orthodoxe denken van de kerkleden tussen 1966 en 1991 af,
vooral onder de rooms-katholieken. Tussen 1980 en 1991 bleven deze denkbeelden onder de
Nederlands hervormden en onder de gereformeerden in ongeveer gelijke mate vertegen-
woordigd (Becker en Vink 1994: 111-112). Nieuwe gegevens laten zien dat de afkalving van
de orthodoxie onder de rooms-katholieken voorlopig tot stilstand is gekomen en dat dit
eveneens geldt voor de toename van de orthodoxie bij de twee grote protestantse
kerkgenootschappen. Er is met andere woorden tussen 1991 en 1995 weinig gebeurd. De
gegevens ondersteunen de veronderstelling van een herlevende orthodoxie niet, althans niet
waar het de grote kerkgenootschappen betreft. 
Deze conclusie is gebaseerd op het verloop van de gemiddelde orthodoxe houding, waarvan
de corresponderende gegevens hier niet zijn vermeld.  Het is eveneens mogelijk om in plaats10

van op een gemiddelde, zich te concentreren op de consequent orthodox denkende, statistisch
extreme categorie van personen en op hun aandeel binnen kerkgenootschappen. Stoffels
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gebruikt deze werkwijze (Stoffels 1995: 75-81). Zij is in dit rapport eveneens aangewend. Uit
de reeks van opvattingen in tabel 2.7 is het vagevuur weggelaten, omdat dit gegeven strikt
genomen alleen voor rooms-katholieken enige betekenis had. Protestanten onderschreven het
denkbeeld overigens ook nog wel in enige mate. De kerkleden die op zes of zeven vragen
leerstellig antwoordden, zijn als orthodox beschouwd.  De verandering van het aandeel der11

orthodoxen binnen het eigen kerkgenootschap is vervolgens door de tijd gevolgd. Dit aandeel
wordt bij de onderscheiden kerkgenootschappen op lange termijn kleiner (figuur 2.7).

Figuur 2.7 Het aandeel van de orthodoxen binnen alle kerkleden en binnen alle kerkgenootschappen, 17-70 jaar,
1966-1994 (in procenten)a

Het gaat om de kerkleden die op zeven vragen naar orthodoxe opvattingen een geldig antwoord gaven. Alsa

orthodox zijn degenen beschouwd die op zes of zeven vragen een orthodoxe mening gaven.

Bron: God in Nederland 1966; Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’75-’94)

Er doen zich in figuur 2.7 enige opvallende fluctuaties voor, en wel in 1985 en 1993. Deze
verstoren het algemene beeld van een afnemend aandeel van consequent orthodox denkenden
echter niet. Zo komt het aandeel van de orthodoxen onder de Nederlands hervormden na 1985
abrupt op een hoger niveau te liggen, maar in de daaropvolgende jaren is er toch weer sprake
van een dalende tendens. De ontwikkeling van de orthodoxie onder de gereformeerden valt
op. Het aandeel was veel minder gevoelig voor de invloed van de jaren zestig dan dat van de
rooms-katholieken, zoals uit de veranderingen tussen 1966 en 1970 blijkt. Na 1970 is het
aandeel van de orthodoxen binnen de gereformeerde gezindte - het betreft hier vooral de
synodaal gereformeerde kerk - langzaam afgenomen, maar in de eerste helft van de jaren
negentig gaat deze ontwikkeling sneller verlopen. 
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In hoeverre jongeren leerstelliger zouden worden, is nagegaan door generaties kerkleden door
de tijd te volgen, met bijzondere aandacht voor de naoorlogse generatie. Het aandeel van de
orthodoxen onder de rooms-katholieken is aan de lage kant. Onder de gereformeerden is het
veel hoger, maar daarvan zijn er weer minder in de steekproeven aanwezig. De uitsplitsing
naar generatie laat voor beide kerkgenootschappen en voor de respondenten die geboren zijn
na 1960 geringe celvullingen over. Daarom is er in de eerste plaats van de ruime categorie
van alle protestanten uitgegaan. Pas in de tweede plaats zijn de Nederlands hervormden en de
gereformeerden afzonderlijk vermeld, waarbij de celvullingen nog wel bruikbaar, maar aan de
lage kant zijn.
De generatie geboren tussen 1945 en 1959 is verder samengevoegd met de ondervraagden
van na 1960 tot de totale naoorlogse generatie. De rooms-katholieken zijn weggelaten. Tabel
2.8 toont het resultaat van deze vereenvoudiging, waarbij alleen de gegevens van de
naoorlogse generatie zijn weergegeven. 
Het aandeel van de orthodoxen onder alle protestanten vertoont na de sterke afname tussen
1966 en 1975 een lichte neiging tot verdere daling. De verandering bij alle naoorlogse
protestanten vertoont vrijwel hetzelfde beeld. Onder de Nederlands hervormden tendeert het
aandeel van de orthodoxen ernaar gelijk te blijven. Onder de gereformeerden komt daling
duidelijker naar voren. 

Tabel 2.8 Het aandeel van de orthodoxen geboren na 1945, naar jaar en naar kerkgenootschap, 16 jaar en
ouder, 1966-1994 (in procenten)a

1966 1975 1980 1985 1991 1994
alle kerkleden 73 60 57 59 53 51

alle protestanten 84 69 62 64 66 60b

protestanten geboren na 1945 84 70 59 62 67 60b

Nederlands hervormden geboren na
1945 85 58 44 50 62 57
gereformeerden geboren na 1945 84 84 77 76 71 63

Het gaat om de kerkleden die op zeven vragen naar orthodoxe opvattingen een geldig antwoord gaven. Alsa

orthodox zijn degenen beschouwd die op zes of zeven vragen een orthodox antwoord gaven.
Onder ‘protestanten’ zijn de Nederlands hervormden en de gereformeerden begrepen. De protestantseb

kerkgenootschappen onder de overige gezindten zijn niet in de categorie opgenomen.

Bron: God in Nederland 1966; Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’75-’94)

Van een herleving van de orthodoxie binnen de grote kerkgenootschappen is dus weinig
sprake. Gelet op het aandeel van de duidelijk leerstelligen doet zich eerder tegendeel voor.
Onder de jongere kerkleden - die nogal eens in dit verband genoemd worden - daalt het
aandeel van de orthodoxen eveneens. Een bewerking met behulp van schaalgemiddelden
bevestigt deze conclusie in grote lijnen. Onder de kerkleden van na de oorlog blijft het
orthodox denken gelijk of krijgt het minder aanhang. 

Behalve aan orthodoxe opvattingen is eveneens aandacht besteed aan de mate waarin
kerkleden vinden dat zij alle kerkelijke regels moeten gehoorzamen (tabel 2.9). Ook deze
mening representeert een zekere mate van leerstelligheid of gezagsgetrouwheid. Hoewel de
kerken over het algemeen, enigszins huiselijk geformuleerd, wat de regelgeving betreft de
huik naar de wind gezet hebben, heeft de gedachte dat men niet alle voorschriften hoeft te
eerbiedigen aanzienlijk veld gewonnen (tabel 2.9). In 1966 relativeerde 29% van alle
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kerkleden de regels, in 1995 65%. De verschillen tussen beide jaren zijn het grootst bij de
rooms-katholieken; onder hen is de neiging tot relativeren dus het sterkst toegenomen. Het
verschil is het kleinst bij de Nederlands hervormden. Vooral in de eerste helft van de jaren
negentig komt de instemming met een vrije opstelling onder de gereformeerden op een hoger
niveau te liggen. Het orthodox denken onder hen nam, zoals vermeld, in deze periode
eveneens af.

Tabel 2.9 De opvatting dat men zich niet aan alle regels van de eigen kerk hoeft te houden, kerkleden van 17-70
jaar, 1966-1995 (in procenten)

1966 1970 1975 1980 1986 1991 1995
alle kerkleden 29 47 38 49 47 56 65
rooms-katholiek 31 53 44 61 56 66 80
Nederlands hervormd 37 45 37 40 43 46 60
gereformeerd 16 27 28 33 33 44 47
Bron: God in Nederland 1966; Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’75-’95)

De vermindering in gezagsgetrouwheid is verbonden met de generatie waartoe men behoort.
De oudste generatie kerkleden was in 1995 van de onderscheiden generaties nog het meest
gezagsgetrouw, maar was zich overigens in de voorafgaande jaren toch wat minder van de
regels aan gaan trekken. Kerkleden geboren tussen 1945 en 1959, werden duidelijk vrijer in
hun opvattingen. De gegevens voor de allerjongste generatie, geboren tussen 1960 en 1979,
vallen op. In 1980, als zij in de steekproeven beginnen voor te komen, is hun neiging tot
relativeren met 38% nog aan de lage kant. In 1995 is zij echter tot 63% toegenomen.
Jongeren laten hun gezagsgetrouwheid dus vrij snel los (tabel 2.10).

Tabel 2.10 De opvatting dat men zich niet aan alle regels van de eigen kerk hoeft te houden, naar generatie,
kerkleden van 16 jaar en ouder, 1966-1995 (in procenten)

1966 1980 1995
vóór 1930 27 37 42
1930-1944 32 52 65
1945-1959 31 59 73
1960-1979 38 63
Bron: God in Nederland 1966; SCP (CV’80-’95)

Binnen de naoorlogse en de allerjongste generatie rooms-katholieken komt onvoorwaardelijke
gezagsgetrouwheid zeer weinig voor, bijna 90% geeft blijk van een vrije opstelling jegens de
regels. De jongste gereformeerden waren er in 1980 zeer weinig toe geneigd om de hand te
lichten met de regels, slechts 17% zag dit als toelaatbaar, in 1995 gold dat voor 41%. De
gereformeerde jongeren gaan dus mee in de trend, als zij daarin al niet vooroplopen (tabel
2.11).
Enquêtegegevens zeggen wel iets, maar niet alles over de mogelijkheid van een orthodox
reveil. Kleine, sterk orthodox denkende kerkgenootschappen bijvoorbeeld, zoals de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, hebben tussen 1970 en 1990 een vrij sterke groei
doorgemaakt (Stoffels 1993). De aanhangers van deze kleine kerken zijn vrijwel niet in een
survey terug te vinden. Stoffels wijst op de verklaring die Kelley gaf voor de groei die zich
eveneens in de Verenigde Staten voordeed. Leerstelligheid en exclusief denken zouden over
het algemeen aantrekkelijker zijn dan liberalisme. Het is zeer de vraag of deze verklaring voor
alle kerkleden opgaat. In de Nederlandse rooms-katholieke kerk hebben de bisschoppen de
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afgelopen decennia de puntjes op de i gezet, desondanks is de ontkerkelijking daar
doorgegaan. Het is eerder aannemelijk dat orthodoxe kerkgenootschappen aantrekkelijker
worden voor een bepaald deel van de kerkleden naarmate andere kerkgenootschappen verder
liberaliseren. De omvang van deze categorie onder de kerkleden is beperkt: in 1995 vond
18% dat men zich altijd aan alle regels van de eigen kerk moest houden.

Tabel 2.11 Afwijzing van de mening dat men zich aan alle regels van de eigen kerk dient te houden, naar
kerkelijke gezindte, generatie en jaar, 16 jaar en ouder, 1966-1995 

1966 1980 1995
rooms-katholiek
vóór 1930 26 46 48
1930-1944 39 64 71
1945-1959 35 72 89
1960-1979 57 86

Nederlands hervormd
vóór 1930 35 31 48
1930-1944 37 49 62
1945-1959 38 45 67
1960-1979 36 59

gereformeerd
vóór 1930 18 28 20
1930-1944 11 24 58
1945-1959 17 50 47
1960-1979 17 43
Bron: God in Nederland 1966; SCP (CV’80-’95)

Verder zijn de weinig strak georganiseerde bewegingen die geen kerkgenootschappen in de
strikte zin des woords vormen, hier belangrijk. Stoffels wijst op de evangelische beweging,
bestaande uit mensen die een persoonlijke relatie met Christus vooropstellen, de bijbel een
absoluut gezag toekennen en de noodzaak voelen anderen te overtuigen. Zij zijn voornamelijk
van orthodox protestantsen huize. Zij bundelen hun talrijke bewegingen, zij het niet volledig,
tot enkele grotere en hebben via de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) toegang tot de
politiek en via de Evangelische Omroep (EO) toegang tot de media. Binnen de evangelische
beweging lijken jongeren te overwegen (Stoffels 1990: 11-41). 

De evangelischen zijn in een studie als deze niet zo gemakkelijk te plaatsen. Geheel los van
de kerken staan zij niet: ongeveer 60% van hen is lid van een kerkgenootschap, de overigen
behoren tot een zogenoemde vrije groep of zijn buitenkerkelijk (Stoffels 1990: 94). Of de
aanhangers zich nu tot een gevestigd kerkgenootschap rekenen of niet, hun bewegingen
vormen een alternatief voor de gevestigde religie. In de hoofdstukken 4 tot en met 6 over
alternatieve stromingen zal er daarom nader op hen worden ingegaan. Hier wordt uitsluitend
beperkte aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de EO als uiting van een mogelijke
orthodox protestantse herleving. Aanvankelijk stonden categorieën met een sterke religieuze
betrokkenheid - gereformeerden en kerkse Nederlands hervormden - overigens afwijzend
tegenover het medium televisie. Zij kijken nog steeds minder dan de anderen. Hun kijktijd
nam tussen 1970 en 1995 met 6% toe, hetgeen waarschijnlijk aan het programma-aanbod van
de EO toe te schrijven is (Knulst en Kraaykamp 1996: 70-71).12

In figuur 2.8 is het gunstige effect zichtbaar dat de wervingsactie van 1990/’91 om de
A-status te bereiken, voor deze omroep heeft gehad. Het ledental sprong van 333.000 tot
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550.000. Er werden geen aanhangers weggelokt bij de andere omroepen, want hun ledentallen
bleven in dezelfde korte periode op peil. Vooral mensen die nog geen lid van een omroep
waren of tientjeslid wilden worden, stroomden toe. Dezelfde ontwikkeling deed zich eveneens
aan de andere kant van het levensbeschouwelijk spectrum voor, want bij de VPRO - waarvan
men het karakter cultureel als avant garde en zeker niet als religieus moet beschouwen - deed
zich eenzelfde ontwikkeling voor.

Figuur 2.8 Het ledental van omroeporganisaties, 1985-1994 (in absolute aantallen)a

Gewone leden en tientjesleden tezamen.a

Bron: SCP

De relatie tussen de lidmaatschappen van een kerk en van een bepaalde omroep is
weergegeven in tabel 2.12.  Zowel in 1986 als in 1995 was de helft van de kerkleden die op13

een omroepblad geabonneerd waren, lid van een confessionele omroep. Er kwam geen
aanvulling uit de buitenkerkelijken. De aanhang van de confessionele omroepen groeide
vooral door de aanwas van tientjesleden. 
De evangelische beweging maakt een zekere bloei door, het aantal leden van de EO is
toegenomen en die leden zijn bovendien actief voor hun idealen. Deze verschijnselen kunnen
alleen maar ontstaan zijn doordat een categorie van orthodoxen zich op succesvolle wijze is
gaan organiseren, met de EO als een belangrijk rallying point. De bevolking als geheel zoekt
de levensbeschouwing namelijk zeker niet in de orthodoxe hoek. Het gemiddelde kerklid raakt
zeer langzaam minder van orthodoxe leerstellingen overtuigd. Het aandeel van de leerstellig
denkenden binnen de kerkgenootschappen neemt af. Het denken van de jongste generatie
kerkleden beweegt zich evenmin in theologisch behoudende richting. De opvatting dat de
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regels van de eigen kerk gerelativeerd mogen worden, krijgt meer aanhangers en verandert
verder op ongeveer dezelfde manier als de visie op de leerstellingen. De aanhang van de
orthodoxie is dus slinkende. Dat het verschijnsel zich niettemin duidelijk manifesteert, is een
kwestie van hergroepering en van hechtere organisatie. De herleving die zich manifesteert,
heeft als verschijnsel een beperkte werkingssfeer.

Tabel 2.12 Het omroeplidmaatschap, naar kerkelijke gezindte, 16 jaar en ouder, 1986-1994 (in procenten)
kerklid buitenkerkelijk

1986 1994 1986 1994
aandeel in de bevolking 48 43 52 57

heeft in gezin omroepgids 71 76 67 60
waarvan:

amusement 26 29 34 43a

seculiere identiteit 18 18 52 44b

confessionele indentiteit 54 53 14 14c

heeft in gezin tientjeslid
waarvan:

amusement 19 5 19 7a

seculiere identiteit 16 16 73 77b

confessionele identiteit 64 79 8 17c

TROS, VOO.a

AVRO, VARA, VPRO.b

KRO, NCRV, EO.c

Bron: SCP (CV’86-’94)

2.3 Levensbeschouwing en opvoeding

In 1994 werden voor de eerste maal vragen gesteld naar de moeite die men deed om de
kinderen in de eigen levensbeschouwing op te voeden en naar de leeftijd waarop de
ondervraagde besloot dat hij niet meer bij de eigen kerk wilde horen. 
De overdracht van de eigen godsdienst of levensbeschouwing op de volgende generatie is het
meest intensief bij de gereformeerden en bij de aanhangers van de overige kerkgenoot-
schappen. De buitenkerkelijken geven zich weinig moeite: 56% besteedt samen met hun
kinderen nauwelijks of nooit enige aandacht aan de eigen levensbeschouwing. Toch is er
onder de buitenkerkelijke ouders een categorie die zeker niet onverschillig staat tegenover
levensbeschouwing in de opvoeding: 24% of ongeveer een kwart doet hier regelmatig moeite
voor. De rooms-katholieke ouders verwaarlozen de levensbeschouwelijke vorming niet geheel
- 21% doet dit overigens wel - maar hun aandacht lijkt naar verhouding nogal incidenteel te
zijn, want 41% besteedt soms aandacht aan de eigen godsdienst. De Nederlands hervormden
zijn weliswaar minder geïnvolveerd dan de gereformeerden, maar zij verwaarlozen de
vorming in de eigen levensbeschouwing zeker niet (tabel 2.13).

Tabel 2.13 De moeite die men doet om kinderen op te voeden in het eigen geloof of in de eigen
levensbeschouwing, naar de kerkelijke gezindte van de ouders, 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)a

buit.k. rk nh geref. overig
regelmatig 24 38 51 70 73
soms 20 41 36 23 10
nauwelijks en nooit 56 21 13 7 17
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Gevraagd aan personen met kinderen jonger dan 21 jaar.a

Bron: SCP (CV’94) 

De inspanning van de ouders om de eigen levensbeschouwing op hun kinderen over te dragen
hangt samen met hun voorkeur voor confessioneel onderwijs. Bijna alle rooms-katholieke,
Nederlands hervormde en gereformeerde ouders die regelmatig met de vorming van hun
kinderen bezig zijn, hebben vrijwel unaniem een voorkeur voor een lagere school van de
eigen richting. Bij de ouders die onregelmatig iets, dan wel weinig of niets doen, is die
preferentie minder sterk. Toch geldt nog het volgende.
- Van de rooms-katholieke, weinig actieve ouders heeft 58% een voorkeur voor

rooms-katholiek lager onderwijs.
- Van de Nederlands hervormde of gereformeerde weinig actieve ouders heeft

respectievelijk 51% en 77% een voorkeur voor protestants-christelijk lager onderwijs. 

Ook voor weinig geïnteresseerde ouders blijft de lagere school op levensbeschouwelijke
grondslag dus nog belangrijk. Het confessionele onderwijs blijft een rol spelen in de
overdracht van de eigen levensbeschouwing. 

Ondanks de moeite die ouders doen om hun kinderen de eigen levensbeschouwing mee te
geven, komt het voor dat deze er op een tamelijk vroege leeftijd afstand van nemen. Mensen
zeggen de kerk vooral tussen hun elfde en hun twintigste jaar vaarwel. Van alle kerkverlaters
was meer dan 60% voor hun eenentwintigste verjaardag uitgetreden. Bij de rooms-
katholieken komt het afscheid wat eerder dan bij de Nederlands hervormden en deze nemen
weer wat eerder afstand dan de gereformeerden (tabel 2.14). De gemiddelde leeftijden waarop
men afstand nam, waren respectievelijk 18, 20 en 23 jaar. Volgens de cijfers van CV’94
verlaten mensen de kerk op een iets latere leeftijd dan volgens de analyse van Need en De
Graaf op basis van de Familie-enquête’93 (Need en De Graaf 1994: 255).

Tabel 2.14 De leeftijd waarop men besloot niet meer bij een kerk te willen horen, naar kerkelijke gezindte,
ontkerkelijkten van 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)

rk nh geref. alle ontkerkelijkten
0-10 jaar 11 15 11 13
11-15 jaar 32 16 11 24
16-20 jaar 26 32 35 29
21-25 jaar 16 16 9 15
26-30 jaar 6 8 14 8
31 en ouder 9 14 20 12
Bron: SCP (CV’94)

2.4 De betekenis van de levensbeschouwing voor het dagelijks leven en voor de politiek

Het CV-onderzoek van 1994 bevatte twee vragen over de invloed van het eigen geloof op het
dagelijks leven en op de politieke opvattingen van de respondent. Zij waren alleen aan
kerkleden gesteld. Volgens 67% van alle kerkelijken had hun geloof zeer veel of veel invloed
op hun dagelijks leven. Praktische betekenis van het geloof was dus naar het oordeel van veel
ondervraagden onmiskenbaar aanwezig. De betekenis van iemands religie voor zijn politieke
opvattingen werd door minder ondervraagden als belangrijk ervaren - 40% van de kerkleden
sprak in dit geval van zeer veel of van veel invloed. De onderscheiding van de gegevens naar
kerkgenootschap leverde het inmiddels bekende beeld op: de ‘overigen’ en de gereformeerden
kenden hun geloof de meeste invloed toe, de rooms-katholieken de minste, de Nederlands
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hervormden stonden daar tussen in (tabel 2.15).

Tabel 2.15 De invloed van het eigen geloof op het eigen dagelijks leven en de eigen politieke opvattingen,
kerkleden van 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)

dagelijks leven politieke opvattingen
alle rk nh geref. overig alle rk nh geref. overig

kerkl. kerkl.
(zeer) veel invloed 67 56 72 82 90 40 27 40 69 59
veel noch weinig
invloed 9 11 8 8 4 8 8 12 6 4
(zeer) weinig invloed 24 33 10 10 6 51 65 49 25 37
Bron: SCP (CV’94) 

Tabel 2.16 De voorkeur voor politiek en voor basisonderwijs op godsdienstige grondslag, naar kerkelijke
gezindte, 17-70 jaar, 1966-1994 (in procenten)

1966 1970 1980 1991 1994
politieke partij

allen 22 25 21 23
geen 7 9 12 12
rooms-katholiek 19 29 21 31
Nederlands hervormd 35 39 38 36
gereformeerd 77 73 72 63
overig

31 42 31 44
de politiek

allen 36 23 21 16 19
geen 16 8 8 8 10
rooms-katholiek 37 23 21 15 22
Nederlands hervormd 36 38 32 36 36
gereformeerd 83 68 67 57 51
overig 36 31 51 30 48

de basisschool
allen 55 41 39 34 37
geen 14 11 13 14 17
rooms-katholiek 87 57 57 57 61
Nederlands hervormd 54 55 61 64 66
gereformeerd 96 90 91 91 90
overig 40 46 45 31 51

Bron: God in Nederland 1966; Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’75-’94)

De voorkeur voor verzuilde instellingen, zeker waar het de politieke instellingen betreft, valt
tot het terrein van de politieke opvattingen te rekenen. De houding ten aanzien van de
verzuiling van maatschappelijke instellingen in het algemeen werd onder de kerkleden en
onder de bevolking als geheel vooral tussen 1966 en 1970 minder positief. Daarna was er
sprake van een langzame afkalving (Becker en Vink 1994: 97-98). De laatste gegevens, die
van 1994, vertonen in vergelijking met 1993 weer een toename in adhesie voor verzuiling.
Het is echter de vraag of men hier veel meer dan een steekproeffluctuatie in moet zien.
Tabel 2.16 toont de verandering van twee meningen over de relatie tussen godsdienst en
politiek, waaraan ter vergelijking de voorkeur voor confessioneel onderwijs is toegevoegd. De
gegevens zijn onderscheiden naar de kerkelijke gezindte, inclusief ‘geen gezindte’. De
voorkeur voor lager onderwijs op godsdienstige grondslag is sterker dan die voor
confessionele politiek. Van de kerkelijke gezindten houden de gereformeerden het meest vast
aan de verzuiling, vooral aan die van het lager onderwijs. Waar om de politiek gaat, valt zelfs
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bij deze gezindte een zekere afkalving op.

Er bestaat een duidelijke overeenkomst tussen de politieke betekenis van het eigen geloof en
het voorgenomen stemgedrag. Als er in 1994 verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden
zijn geweest, zou 52% van de kerkleden op een confessionele partij gestemd hebben. Van de
kerkleden die aan hun geloof weinig politieke betekenis toekenden, was 32% van plan
confessioneel te stemmen. Dat is niet zoveel meer dan de 26% aan confessionele stemmers
onder de hele bevolking (tabel 2.17).
Opvattingen over de betekenis van het geloof op het politieke vlak blijven waarschijnlijk niet
zonder praktische gevolgen. Desondanks lijkt de politieke betekenis van het geloof in
vergelijking met de ruimere betekenis ervan voor het dagelijks leven duidelijk geringer te zijn
(tabel 2.15). De vergelijking van de voorkeuren voor confessionele politiek en confessioneel
onderwijs deden dit reeds vermoeden.

De vergelijking van het voorgenomen stemgedrag van buitenkerkelijken en kerkleden in 1970
en in 1995 laat fluctuaties die tussen deze jaren optraden, zoals het ‘Lubbers-effect’, buiten
beschouwing. De vergelijking van de situatie aan het begin en aan het eind van de periode
doet niettemin vermoeden dat het belang van de godsdienst voor de politiek per saldo afneemt
(tabel 2.18).  De neiging van kerkleden om confessioneel te stemmen nam af. Van de14

kerkleden zou in 1970 67% bij verkiezingen voor de Tweede Kamer op een confessionele
partij stemmen, in 1995 had 47% dit voornemen. Er waren 34% potentiële stemmers op een
niet-confessionele partij in 1970 en 53% in 1995. Het aantal personen dat op een
confessionele partij stemt wordt niet met buitenkerkelijken aangevuld. In 1970 stemde slechts
5% van de buitenkerkelijken confessioneel, in 1995 was dat nog steeds het geval. Kerkleden
zijn dus primair de categorie waaruit de confessionele partijen hun kiezers rekruteren. Het
aandeel van deze categorie neemt af: in 1970 was 61% van de bevolking lid van een kerk, in
1995 38% (tabel 2.18). Hoewel de verschillen gezien de lange periode van 24 jaar niet eens
zo groot zijn, snijdt het mes hier toch aan twee kanten. De neiging tot confessioneel stemmen
van de rekruteringscategorie neemt af en deze categorie wordt bovendien kleiner, met
geleidelijke afkalving van de aanhang van confessionele partijen als gevolg. 

Tabel 2.17 De relatie tussen de mening dat het eigen geloof invloed heeft op de eigen politieke opvattingen en
het voorgenomen stemgedrag, kerkleden, 1994 (in procenten)

confessionele partij niet-confessionele partij
allen 26 74
kerkleden 52 48

invloed van het geloof op de politieke
opvattingen is

(zeer) gering 32 69
groot noch klein 44 56
(zeer) groot 76 24

Bron: SCP (CV’94) 

Tabel 2.18 De keuze voor een confessionele of een niet-confessionele partij, naar kerklidmaatschap, 17-70 jaar,
1970-1995 (in procenten)

buitenkerkelijk kerklid
1970 1995 1970 1995

confessionele partij 5 5 67 47
niet-confessionele partij 95 95 34 53



80

aandelen buitenkerkelijk resp. kerklid in de
bevolking 39 62 61 38
Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’95)

2.5 Interesse voor levensbeschouwing

Uitingen van levensbeschouwelijke belangstelling komen onder de Nederlanders vooral
incidenteel voor. Betrekkelijk lage percentages - maximaal zo’n 20% - leest regelmatig een
boek, volgt een radio- of tv-programma, voert een gesprek of leest een artikel over een
godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwerp. Men doet vooral af en toe, dan wel zelden of
nooit wat aan deze zaken. Hierover een gesprek voeren en de radio- of tv-uitzendingen
volgen, komen het meeste voor, het lezen van een boek het minst (tabel 2.19).

Tabel 2.19 Activiteiten met betrekking tot godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen, 16 jaar en
ouder, 1994 (in procenten)

regelmatig af en toe zelden of nooit
boeken lezen 12 24 63
radio- of tv-programma volgen 15 41 44
artikelen lezen 21 38 34
gesprek voeren 20 46 40
Bron: SCP (CV’94) 

Naar kerkelijke gezindte bezien, vertonen de buitenkerkelijken en de rooms-katholieken de
minste belangstelling voor levensbeschouwing. De percentages van beide categorieën lijken
nogal op elkaar. De gereformeerden en de aanhangers van de overige gezindten zijn het meest
geïnteresseerd. De Nederlands hervormden nemen een tussenpositie in (tabel 2.20). 
Deze resultaten doen vermoeden dat levensbeschouwelijke belangstelling vooral voorkomt
onder degenen voor wie een vastomlijnde levensbeschouwing reeds de basis voor zulk een
belangstelling is. Het is daarbij zeker niet onmogelijk dat niet zozeer de belangstelling voor
religie algemeen van karakter is, als wel dat men de ontwikkelingen op het terrein van de
eigen gezindte wil volgen. 

Tabel 2.20 Activiteiten met betrekking tot godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen, naar kerkelijke
gezindte, 1994 (in procenten)a

buit.k. rk nh geref. overig allen
boeken lezen 9 8 17 33 38 12
radio- of tv-programma volgen 9 17 28 33 38 15
artikelen lezen 14 19 30 50 55 21
gesprek voeren 14 17 27 44 53 20

De antwoordmogelijkheid ‘regelmatig’ is weergegeven.a

Bron: SCP (CV’94)

Zijn individuen die de kerk verlaten hebben of wellicht op het punt staan dit te gaan doen, op
zoek naar nieuwe levensbeschouwelijke waarheden? Volgens de resultaten van tabel 2.21 is
dit geen overheersende tendens, maar valt het bestaan van dit verschijnsel niet geheel en al uit
te sluiten. Vooral degenen die kernlid van een kerkgenootschap zijn, geven blijk van
levensbeschouwelijke interesse. De tweede generatie buitenkerkelijken doet dit maar zeer
weinig en is kennelijk nergens naar op zoek. De belangstelling bij de ontkerkelijkten en bij de
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randkerkelijken is echter wat hoger. Er zou onder deze categorieën in enige mate sprake
kunnen zijn van een speurtocht naar een nieuwe levensbeschouwing (tabel 2.21).15

Tabel 2.21 Activiteiten met betrekking tot godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen, naar religieus
profiel, 1994 (in procenten)a

buit.k. ontk randk kerks allen
boeken lezen 6 11 8 28 11
radio- of tv-programma volgen 6 11 18 34 14
artikelen lezen 9 18 18 46 19
gesprek voeren 12 16 17 39 18

De antwoordmogelijkheid ‘regelmatig’ is weergegeven.a

Bron: SCP (CV’94)

Voor de telling van het aantal activiteiten dat een individu regelmatig beoefent, is een index
opgesteld met een minimum van nul activiteiten (de persoon doet niets regelmatig) en een
maximum van vier als alle activiteiten regelmatig worden beoefend.  In het laatste geval16

combineert het individu de lectuur van boeken met het regelmatig lezen van artikelen, met
belangstelling voor hetgeen de media over levensbeschouwing te melden hebben en met het
regelmatig praten over levensbeschouwelijke onderwerpen. Volgens deze indexering is bijna
6% van de Nederlanders bij alle vier uitingen van belangstelling actief. Voor drie en voor
twee van de vier mogelijkheden geldt opnieuw steeds ongeveer 6%; 14% geeft slechts op één
manier uiting van belangstelling en 68% doet helemaal niets regelmatig. De interesse voor de
zingeving zou dus aan de lage kant zijn. Nu is de eis dat men om als actief meegeteld te
worden de activiteiten regelmatig moet beoefenen, wellicht te streng. Als het ‘regelmatig’ en
het ‘af en toe’ er iets aan doen samen als een voldoende uiting van belangstelling worden
beschouwd - de interesse is dan ruim gedefinieerd - daalt het aandeel van de
ongeïnteresseerden naar 18% en vertoont zo’n 24% van de bevolking de hoogst mogelijke
belangstelling (tabel 2.22).

Tabel 2.22 Index van levensbeschouwelijke belangstelling, 1994 (in procenten)a

regelmatig regelmatig en af en toe
geen 68 18
één 14 17
twee 6 18
drie 6 23
vier 6 24

Optelling van regelmatig boeken lezen, radio- en tv-programma’s volgen, artikelen lezen, gesprek voeren ena

van het ‘regelmatig’ en ‘af en toe’ tezamen voor deze activiteiten.

Bron: SCP (CV’94)

Wat is er nu bepalend voor de mate waarin men geïnteresseerd is? Eerder is vastgesteld dat de
weetgierigheid onder de kerksen het sterkst aanwezig is, hetgeen voedsel geeft aan het
vermoeden dat het bezit van een stevige levensbeschouwelijke basis de belangstelling verder
stimuleert. De hoge interesse onder de kerksen zou echter eveneens uit andere oorzaken
kunnen voortkomen, bijvoorbeeld uit een wat hogere leeftijd, of uit een wat hogere opleiding.
beide in vergelijking met de andere Nederlanders. Tabel 2.23 laat zien in hoeverre de
kerksheid van belang blijft indien er rekening mee wordt gehouden dat deze categorie
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mogelijk eenzijdig naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau is samengesteld.  Zowel bij de17

nauwe als bij de ruime opvatting van belangstelling blijkt de kerksheid de interesse het meest
te stimuleren. Verder geldt het volgende.

- De belangstelling van de vrouwen is groter dan die van de mannen.
- De belangstelling stijgt naarmate het opleidingsniveau hoger is.
- De belangstelling stijgt naarmate men ouder is.

Hierbij wordt aangetekend dat de interesse onder de ondervraagden van 50 jaar en ouder het
hoogste is, onder de 16-30-jarigen het laagst en dat de 31-50-jarigen een tussenpositie
innemen. De belangstelling stijgt ten slotte regelmatig met de opleiding, maar er is een
aanwijzing voor dat deze onder degenen met mulo/mavo, eventueel met aansluitend
vervolgonderwijs, wat hoger is dan bij de overige opleidingscategorieën.18

Tabel 2.23 De verklaring van indexen voor levensbeschouwelijke belangstelling uit een aantal predictoren, 1994
(in gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

sekse leeftijd opleiding kerksheid
beoefent activiteiten
regelmatig 0,06 0,14 0,18 0,28
regelmatig en af en toe 0,10 0,12 0,30 0,23
Bron: SCP (CV’94)

De gegevens over levensbeschouwelijke belangstelling hadden alleen betrekking op het jaar
1994. Onderzoek naar het bijbelbezit en het gebruik van de bijbel, dat periodiek door het
Nederlands Bijbel Genootschap en de NCRV wordt gehouden, doet vermoeden dat de
belangstelling in de periode voorafgaande aan het jaar 1994 zeker niet is gedaald (NBG
1996). In 1974 bezat 57% van de huishoudens een bijbel, in 1996 was dat 67%. Het ging
dus om een stijging van 10 procentpunten in 22 jaar. De belangstelling voor de bijbel leek
gedeeltelijk voort te komen uit religieuze motieven. In 1996 zag 51% de bijbel als Gods
boodschap voor de mensheid, hetgeen overigens niet hoefde te betekenen dat men een
letterlijke interpretatie van de Heilige Schrift voorstond. Van de ondervraagden zag 58% de
bijbel als een boek van menselijke ervaringen. Hoewel die ervaringen heel goed religieus
geïnterpreteerd kunnen worden, duidt deze mening er toch op dat aan belangstelling voor de
Heilige Schrift ook ruimere motieven dan alleen religieuze ten grondslag kunnen liggen.

2.6 Prognose en islam

Op grond van de tijdreeksen waarover zij beschikten, prognosticeerden Becker en Vink de
aanhang van de kerkgenootschappen tot en met het jaar 2020. Critici hebben hier tegenin
gebracht dat de voorspelling van menselijk gedrag op zulk een lange termijn buitengewoon
onzeker is (Hak 1995). Dit bezwaar is in principe gegrond. De auteurs meenden niettemin
over voldoende argumenten te beschikken om hun veronderstelling te wagen (Becker en Vink
1994: 71-75). Bovendien is zo’n voorspelling vooral bedoeld als één van een aantal
mogelijke maatstaven om waargenomen ontwikkelingen mee te beoordelen. Komen prognose
en waarneming naarmate de tijd voortschrijdt nog met elkaar overeen? Hoe groot is het
verschil tussen beide geworden en waaraan kan dit verschil worden toegeschreven? De
betekenis van een prognose is dus meer heuristisch dan een exacte voorspelling te
representeren. Om deze functie naar behoren te kunnen vervullen, moet een prognose herhaald
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kritisch worden bijgesteld. Er bestonden twee aanleidingen voor deze bijstelling. Tussen
1991 en 1995 waren er uit Culturele veranderingen in Nederland nieuwe gegevens bekend
geworden. Het was noodzakelijk om voor Nederland bij ‘nieuwe gezindten’ ten minste met de
islam rekening te houden.

De gegevens van 1991-1995 werden aan de bestaande tijdreeks toegevoegd, waarna de trends
opnieuw tot 2020 werden doorgetrokken.  Hoewel de verandering tussen 1991 en 1995 een19

op het oog weinig duidelijk verloop had, veroorzaakten zij tezamen met de voorafgaande
ontwikkelingen toch hogere percentages voor de buitenkerkelijkheid in de toekomst.
Aanvankelijk was voor de jaren 2000, 2010 en 2020 respectievelijk 62%, 68% en 73% aan
buitenkerkelijkheid voorspeld. De aanvulling met recente gegevens leidde tot achtereen-
volgens 65%, 73% en 80% (tabel 2.24).

Tabel 2.24 Herziene prognose van het kerklidmaatschap in Nederland, inclusief de islam, 21-70 jaar, (in
procenten) 

1995 2000 2010 2020
geen kerklidmaatschap (1991) 60 62 68 73
geen kerklidmaatschap (1995) 61 65 73 80

islam (WRR) 2 3 5 7
geen lidmaatschap (1995)
verminderd met islam (WRR) 59 62 68 73
rooms-katholiek (1995) 20 18 13 10
Nederlands hervormd (1995) 9 8 6 4
gereformeerd (1995) 6 5 4 3
overig (1995) 4 4 4 4
Bron: WRR; SCP (CV’58-’95)

Volgens het CBS waren er in 1993 ruim 566.000 islamieten in Nederland aanwezig (Prins
1994: 26). Dit gegeven was het resultaat van een nieuwe schatting, noodzakelijk geworden
doordat de kerkelijke gezindte van immigranten en emigranten niet langer nauwkeurig wordt
geregistreerd. De WRR maakte met dit aantal als uitgangspunt een vooruitberekening. De
resultaten werden niet gepubliceerd. De WRR stelde ze aan het SCP ter beschikking. 
De vooronderstellingen waren eenvoudig, namelijk een geboorteoverschot van 1,5% per jaar,
een migratieoverschot van 20.000 per jaar en een aantal bekeringen dat het aantal
kerkverlaters vanuit de islam in evenwicht hield. In het jaar 2000 zou volgens de WRR 4,8%
van de bevolking islamiet kunnen zijn. In 2010 ging het om 6,5%, in 2020 om 8,5%. Toen de
berekening werd uitgevoerd voor de islamitische en niet-islamitische bevolking van 21-70
jaar - leeftijdsgrenzen die het SCP voor zijn berekening hanteerde - werden de percentages
lager: in 2000 3%, in 2010 4,6% en in 2020 6,5%. In 2020 lag het percentage islamieten dus
tussen 6,5 en 8,5, afhankelijk van de leeftijdsgrenzen die men in beschouwing neemt.

De herziene prognose van het SCP en de vooruitberekening van het aandeel islamieten
werden gecombineerd, door de percentages buitenkerkelijken met de percentages islamieten te
verminderen. De aandelen van de andere kerkgenootschappen bleven gelijk.
In tabel 2.24 treft de lezer achtereenvolgens aan: de buitenkerkelijkheid zoals deze oorspron-
kelijk werd vooruitberekend met behulp van waargenomen cijfers tot 1991, vervolgens een
tweede vooruitberekening maar dan met cijfers tot 1995; daarna de buitenkerkelijkheid
geprognosticeerd met de cijfers tot 1995, maar verminderd met de percentages islamieten en
de percentages voor de andere gezindten eveneens berekend met cijfers tot 1995.
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Voor het jaar 2020 werd aanvankelijk rekening gehouden met 73% buitenkerkelijken. Mede
op grond van de cijfers voor 1991-1995 wordt dat 80%. Als rekening wordt gehouden met
een mogelijk aandeel van 7% islamieten, komt de buitenkerkelijkheid echter weer op 73% uit.
Bij de rooms-katholieken is dan het aandeel van de bevolking in 2020 10%, bij de
Nederlands hervormden is het 4%, bij de gereformeerden 3% en bij de overige gezindten 4%.
Dat de
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islamieten in principe in de surveys tot de overige gezindten gerekend kunnen worden, speelt
hier geen rol, omdat zij in het gebruikte enquêtemateriaal nauwelijks voorkomen.
In de eerste decaden van de volgende eeuw zouden de islamieten, na de rooms-katholieken,
dus tot de tweede gezindte in Nederland kunnen worden.

Het mogelijk grote toekomstige belang van de islam roept de vraag op welke ontwikkeling
deze gezindte in haar relatie tot de Nederlandse samenleving door zal maken. Het gaat dan
om de mentaliteit van de in Nederland woonachtige aanhangers van de islam en daarnaast om
hun organisaties. In de afgelopen decennia kenmerkte de overheidsbelangstelling voor
migranten, waarbinnen de islamieten een belangrijk aandeel hebben, zich door aandacht voor
achterstelling en deprivatie. Recentelijk is men zich meer gaan concentreren op factoren die
meer in het algemeen de integratie in de Nederlandse samenleving zouden bemoeilijken. Zal
de islam in Nederland gekenmerkt worden door fundamentalisme en door een negatieve
houding jegens de Nederlandse samenleving en door zelfsegregatie? Zullen islamitische
organisaties tezamen het karakter van een zuil aannemen? In het kader van dit hoofdstuk en
zelfs in het kader van deze studie voert een volledige uiteenzetting over deze onderwerpen te
ver. Zij zijn een afzonderlijke studie waard. Daarom wordt hier met een enkele opmerking
volstaan.

Zeer in het algemeen gesteld, nemen migranten vroeger of later kenmerken over van de
samenleving die hen omringt. Doorgaans neemt men aan dat integratie bij de derde generatie
migranten min of meer volledig optreedt. Een deel van deze generatie zou tegelijkertijd
teruggrijpen op hetgeen zij als de oorspronkelijke wortels beschouwt. Er ontstaat een dubbele
houding die door één en hetzelfde individu kan worden aangenomen. Integratie of, nog
verdergaand, assimilatie, treedt verder zelfs op als groepen in hoge mate een exclusief
karakter vertonen. Vóór de Tweede Wereldoorlog waren de joden in Nederland al in
belangrijke mate geassimileerd (Knippenberg 1995). De studie van Bartels Ambon is op
Schiphol laat zien welke aanpassingen zich in het Ambonese identiteitsbesef hebben
voltrokken en hoe deze aanpassingen de versoepeling van het contact met de Nederlandse
samenleving in het algemeen en vernederlandsing van een deel der jonge Ambonezen in het
bijzonder hebben bevorderd (Bartels 1990). In een enkel geval kan integratie snel zijn beslag
krijgen. De assimilatie van Indische Nederlanders bijvoorbeeld, is snel verlopen. Eventuele
schrikbeelden van een aan Nederland vijandige, islamitisch-fundamentalistische kern in deze
samenleving zijn dus op zijn minst voorbarig.
De recente studie van Kemper geeft enig voedsel aan dit vermoeden. Onder de eerste generatie
Marokkaanse arbeidsmigranten is de betrokkenheid bij de islam toegenomen.  Aanvankelijk
had men eigenlijk alleen maar tijd voor werk. De vervulling van religieuze plichten had
hiervan te lijden. Door de gezinshereniging ontstond gemeenschapsvorming, waarin de religie
zijn plaats had. Tijdens Kempers onderzoek bleek dat de eerste generatie Marokkaanse
mannen nog sterk aan Marokko refereerden, de rituele verplichtingen van de islam naleefden
en traditionele leefregels in ere hielden. Dit stond betrokkenheid bij de Nederlandse
samenleving echter niet in de weg, al moet gezegd worden dat deze vooral tot uiting kwam in
belangstelling - bijvoorbeeld door de uitzendingen van Nederlands nieuws te volgen - en niet
zozeer in contacten met Nederlanders. Het feit dat velen van deze categorie inmiddels
arbeidsongeschikt of werkloos waren geworden, belemmerde verdergaand contact. De
onderzoeker kon geen sterk antagonistische houding jegens de ontvangende samenleving
vaststellen. Een sterke etnische en religieuze betrokkenheid hoeft integratie in principe niet in
de weg te staan, concludeerde de auteur.
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De Nederlandse islamieten zijn veel minder geseculariseerd dan de samenleving die hen
omringt. Ook als er bij sommigen van hen scepticisme over geloofszaken bestaat, geven zij
daar niet zo gemakkelijk uiting aan. Een zekere mate van adhesie voor de godsdienst is
gebruikelijk. Vrijzinnige opvattingen worden zelden officieel naar buiten gebracht. Niettemin
komen bij Nederlandse islamieten een fundamentalistische, letterlijke interpretatie van de
eigen godsdienst en een vrijere interpretatie, die niet alle elementen van het geloof als
onwrikbaar en niet alle leefregels als religieus geïnspireerd ziet, naast elkaar voor. Over het
algemeen correspondeert een bepaalde instelling jegens de Nederlandse samenleving met deze
standpunten. Fundamentalistisch georiënteerde moslims hebben de neiging de Nederlandse
cultuur vooral vanwege zijn al dan niet vermeende permissiviteit af te keuren. Men vertoont
de neiging zich op het sociale vlak niet buiten de eigen groep te begeven. Degenen die een
vrijzinniger benadering van het geloof voorstaan, oordelen gunstiger en zijn in hun sociale
gedrag minder exclusief. Volgens Sunier bepalen de sociaal-economische status en de
verblijfsduur van het individu, zeker bij jongeren, in enige mate tot welk van beide groepen
hij behoort. Wie onderwijs in Nederland gevolgd heeft, voor zijn komst reeds familieleden
hier had wonen, redelijke kansen in de Nederlandse samenleving heeft en al langer in
Nederland verblijft, denkt over het algemeen vrijzinniger en is meer op Nederland gericht dan
degene voor wie het tegendeel geldt (Sunier 1994). Men zou dus mogen veronderstellen dat
langere verblijfsduur, stijging van het gemiddelde opleidingsniveau en meer kansen op werk
de scherpe kanten van religieus en etnisch identiteitsbesef zullen doen afslijten. De voltooiing
van opleidingen en kansen op werk vormen bekende problemen bij migranten, overigens niet
alleen bij de islamitische. Daar staat tegenover dat het overheidsbeleid juist hier intensief is.
Met het verstrijken van de jaren zouden de moslims in Nederland dus in een wat meer
vrijzinnige richting kunnen opschuiven. Als de sociaal-economische positie van de categorie
er veel slechter op wordt, zodat de Nederlandse samenleving hun weinig te bieden heeft, zou
dit integratie kunnen doorkruisen.
Er bestaat nu reeds vrij groot aantal islamitische religieuze, politieke, omroep- en
onderwijsorganisaties in Nederland (Rath en Meyer 1994; Penninx et al. 1996). De vorming
van organisaties is begonnen met de moskeeën, die volgens nationaliteit waren gegroepeerd
(Landman 1992). Op dit moment zijn drie belangrijke islamitische stromingen in Nederland
vertegenwoordigd, namelijk een soennitische meerderheid, het alevitisme en de ahmaddiyya.
Binnen de soennieten werkt het onderscheid naar nationaliteit nog steeds door. Voor de
vorming van een krachtige zuil is de overwinning van verscheidenheid vanzelfsprekend een
belangrijke voorwaarde. In hoeverre eensgezindheid tot de mogelijkheden behoort, is
vooralsnog onduidelijk. In een studie over de mogelijkheden voor een imamopleiding in
Nederland signaleert Landman enerzijds dat er bij de moslimorganisaties koepelvorming
optreedt en dat samenwerking tussen organisaties met een verschillende levensbeschouwelijke
achtergrond mogelijk is. Anderzijds zijn deze verschillen toch weer zo groot dat de situatie
nog te gecompliceerd om met een gecentraliseerde imamopleiding in Nederland te beginnen
(Landman 1996).
Of men in islamitische kring verscheidenheid zal willen en kunnen overwinnen om een hecht
georganiseerde zuil te gaan vormen, is vooralsnog onduidelijk. Organisatie doet zich voor,
maar deze zou de vorming van een reeks van zuilen met een minimale omvang tot gevolg
kunnen hebben. 
Het valt te verwachten dat de islam in een geseculariseerde samenleving een in kwantitatief
opzicht belangrijke gezindte zal gaan vormen. Dat deze gezindte zich mede vanwege de
etnische basis waarop zij berust van de Nederlandse samenleving zal afsluiten, is
onwaarschijnlijk. In hoeverre zij als een klassieke zuil te werk zal gaan, is een open vraag.



87

2.7 Samenvatting en slotopmerkingen

Buitenkerkelijkheid en kerkgang

Er is getracht de vraag naar recente ontwikkelingen in de secularisering te beantwoorden met
behulp van verschillende groepen gegevens.
De buitenkerkelijkheid is tussen 1958 en 1995 sterk toegenomen. Dit gebeurde vooral in het
begin van deze periode, tussen 1958 en 1975. Daarna steeg zij geleidelijk. Het afgelopen
decennium, de jaren tussen 1985 en 1995, steeg het aandeel van de buitenkerkelijken in de
bevolking van 52% naar 62%, dus met gemiddeld ongeveer 1% per jaar. Wanneer een kortere
periode wordt bezien, gaan steekproeffluctuaties vanzelfsprekend het beeld bepalen. Dit is het
geval in de periode 1991-1995, als in de achtereenvolgende peilingen de buitenkerkelijkheid
nu eens wat lager en dan eens wat hoger uitvalt. In deze tijdsspanne is zij echter niet gedaald,
eerder is er sprake van een verdere stijging die weliswaar langzamer verloopt dan in de
voorafgaande periode, maar niettemin aanwezig blijft.

Buitenkerkelijken wonen vrijwel nooit een dienst of mis bij. Dat is zo in 1995, en voorzover
kon worden nagegaan - de vraag naar de kerkgang werd pas vanaf 1983 aan alle respondenten
gesteld - was dat vroeger evenmin het geval. Tussen 1985 en 1995 daalde het eenmaal of
meerdere keren per week naar de kerk gaan met enkele procenten en wel van 34% naar 31%.
De overige frequenties van kerkgang bleven gelijk of namen toe. Ook daar zijn de verschillen
slechts enkele procentpunten groot. Van een sterke toename in de randkerkelijkheid kan dus
niet worden gesproken. 

Ondanks het lage tempo van deze ontwikkelingen, beschouwd op het niveau van de
steekproeven als geheel - men kan hier ‘alle Nederlanders’ of ‘alle kerkleden’ voor lezen -
zijn er enkele tekenen die op voortgang van de secularisering wijzen.
Ten eerste liet de allerjongste generatie, geboren na 1960, het kerklidmaatschap in hoog
tempo los.
Ten tweede waren, afgaande op de groei van de buitenkerkelijkheid en op de frequentie van
kerkgang, de kleinere gemeenten met een inwonertal van minder dan 50.000 niet langer het
bolwerk van de gevestigde kerken dat zij aanvankelijk leken te zijn. In de bevolking zijn er
dus nog steeds groepen aanwijsbaar die een achterstand in secularisering inhalen.

In het begin van de jaren negentig was er vrijwel geen sprake van dat buitenkerkelijken tot de
kerken terugkeerden. Degenen die dit deden hadden over het algemeen een leeftijd van boven
de 30 jaar of een leeftijd van boven de 50 jaar. Buitenkerkelijke jongeren traden dus bijna niet
toe tot een kerk. Een overgang van het ene kerkgenootschap naar het andere vond eveneens op
latere leeftijd plaats. Degenen die vanuit de buitenkerkelijkheid herintraden waren vooral laag
opgeleid of hadden een opleiding op mulo/mavo-niveau. Alleen onder de buitenkerkelijken
die lid werden van een der overige, kleinere kerkgenootschappen, werden universitair
gevormden in enige mate aangetroffen. Het geconstateerde overwicht van oudere, lager
opgeleiden geldt eveneens voor de bekeerlingen tot de rooms-katholieke kerk, hoewel er soms
op wordt gespeculeerd dat het vooral om universitair gevormde jongeren zou gaan.

Opvattingen en orthodoxe herleving

Krijgt het godsgeloof meer aanhangers of herleeft zelfs het orthodoxe denken, hetzij omdat
mensen in het algemeen toch behoefte hebben aan een vast levensbeschouwelijk uitgangspunt,
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hetzij omdat er, alleen onder de kerkleden, sprake is van selectie?

Enkele levensbeschouwelijke standpunten hadden onder alle Nederlanders tussen 1991 en
1995 een ongewijzigde aanhang. In 1995 geloofde 24% onvoorwaardelijk in God, 25%
geloofde, maar twijfelde soms, 22% nam aan dat er een hogere macht bestond, 14% gaf aan
geen manier te kennen om iets over God te weten te komen en 16% geloofde helemaal niet in
God. Ruim de helft van de bevolking zag zichzelf als zeer (17%) of nog als enigszins
religieus (38%).
Onder de bevolking als geheel bleef de aanhang voor een aantal, meest orthodoxe
leerstellingen tussen 1983 en 1994 dezelfde. Onder de kerkleden kalfde de gemiddelde
aanhang op lange termijn langzaam af. Op de korte termijn, sinds de tweede helft van de jaren
tachtig, zette dit proces zich voort of bleef de adhesie op hetzelfde niveau. Uiterst orthodox
denken - het gaat hier niet meer om een gemiddelde mate van instemming, maar om steun aan
alle of bijna alle voorgelegde uitspraken - nam binnen de grote kerkgenootschappen af, vooral
in het begin van de jaren negentig onder de gereformeerden.

De neiging van kerkleden om alle regels van de eigen kerk serieus te nemen, is afzonderlijk
besproken. Zowel op lange termijn, sinds 1966, als op korte termijn, sinds 1986, is
vrijzinnigheid aanzienlijk toegenomen. Onder de rooms-katholieken gebeurde dit het sterkst,
onder de gereformeerden deed zich een inhaalverschijnsel voor.
Deze trends weerspreken het denkbeeld van een herleving van de orthodoxie. Zij zijn echter
algemeen van aard, want geldig voor de gehele bevolking of voor kerkleden. Het is mogelijk
dat er zich onder de oppervlakte, in het bijzonder onder de jongeren, een andere tendens
voordoet. Of dit het geval is, werd vastgesteld op grond van het aandeel van de uiterst
orthodoxen onder de protestanten en onder de naoorlogse generatie, geboren na 1945. Ook
onder deze categorieën nam het aandeel van de orthodoxen echter af. Wat de naoorlogse
generatie gereformeerden betreft was dat in vrij duidelijke mate het geval.

Herlevende orthodoxie moet niet gezocht worden bij de grote kerkgenootschappen, maar bij
de kleinere en bij bewegingen die buiten een kerkelijk verband staan. De ontwikkeling van
het aantal EO-leden vormt hier een bruikbare aanwijzing. Dit aantal nam in het begin van de
jaren negentig aanzienlijk toe, vooral door een aanwas van tientjesleden. Dit is geen
aanwijzing voor een algemeen in de samenleving optredende religieuze golf, want het ledental
van de VPRO, die bijna de levensbeschouwelijke tegenpool van de EO is, vertoonde
hetzelfde verloop. Het is eerder zo dat de evangelischen of bevindelijken die niet zo’n sterke
oriëntatie op de gevestigde kerkgenootschappen hebben, bezig zijn zich te organiseren. 

Levensbeschouwelijke differentiatie

Tussen geloof en ongeloof bestaan overgangen. Van de totale bevolking was in 1994 28%
kerklid en onderschreef een combinatie van godsgeloof, al dan niet vergezeld van twijfel, een
kenschets van zichzelf als ten minste enigszins religieus en het geloof in een leven na de
dood. Buitenkerkelijkheid in combinatie met een niet-religieuze reactie op de overige vragen
werd bij 27% van de Nederlanders aangetroffen. Een religieuze en een niet-religieuze pool
stonden hier tegenover elkaar. Andere combinaties van opvattingen werden steeds door lage
percentages ondervraagden aangehangen. Zo was 6% kerklid, geloofde aan God en was
religieus, maar wees het leven na de dood af. 6% antwoordde op de drie vragen religieus,
maar was geen kerklid. Kennelijk ging het om mensen die een christelijk godsdienstig
standpunt innamen, maar die de gevestigde kerkgenootschappen niet als hun referentiekader
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wensten te beschouwen. Buitenkerkelijk en zonder godsgeloof, maar wel religieus en
gelovend in het leven na de dood was 7%. Mogelijk betreft het hier personen met een ander
dan het christelijke levensbeschouwelijke referentiekader.

De levensbeschouwelijke opvoeding

De moeite die ouders nemen om hun kinderen in de eigen levensbeschouwing op te voeden is
vanzelfsprekend belangrijk voor de mate waarin de secularisatie zich voort zou kunnen zetten.
Deze inspanning is niet bij alle gezindten even groot. De gereformeerden en de aanhangers
van de overige gezindten stellen de meeste pogingen in het werk, daarop volgen de
Nederlands hervormden. De rooms-katholieke ouders doen naar verhouding weinig moeite.
De buitenkerkelijken spannen zich er het minst voor in om de eigen levensbeschouwing aan
hun kinderen mee te geven. Overigens doet een kwart van de buitenkerkelijke ouders daar nog
regelmatig moeite voor. Vooral de gezindten die blijkens hun reactie op andere enquêtevragen
in belangrijke mate orthodox christelijke leerstellingen onderschrijven, doen aan
levensbeschouwelijke socialisatie. 
Ook bij kerkelijke ouders die zelf niet zoveel aan de levensbeschouwelijke opvoeding doen,
bestaat er nog een tamelijk sterke voorkeur voor lager onderwijs van de eigen religieuze
signatuur. Het ziet ernaar uit dat zij de vorming in enige mate aan dit onderwijs delegeren.

De betekenis van levensbeschouwing voor het dagelijks leven

Volgens ongeveer twee derde van de kerkleden had hun levensbeschouwing invloed op hun
doen en laten in het dagelijks leven. Ruim een derde - dat is aanzienlijk minder - zag ook een
belangrijke invloed op hun politieke standpunten. Invloed op het dagelijks leven werd vooral
gerapporteerd door de ‘overigen’, door de gereformeerden en in iets mindere mate door de
Nederlands hervormden. De invloed op het politieke denken werd vooral door de twee
eerstgenoemde gezindten aanwezig geacht, het aandeel van de Nederlands hervormden was
hier wat lager. In beide gevallen spraken de rooms-katholieken het minst van een belangrijke
invloed: 33% vond dat hun overtuiging weinig belang had voor het dagelijks leven, 65%
vond dat voor het terrein van de politiek. 

Uit enige meningen over verzuiling komt hetzelfde beeld naar voren. Op dit terrein blijkt de
voorkeur voor confessioneel onderwijs over het algemeen sterker te zijn dan die voor het
bedrijven van politiek met een levensbeschouwelijk stempel.
Veranderingen in het voorgenomen stemgedrag deden vermoeden dat het belang van de
levensbeschouwing voor de politiek er de afgelopen decennia zeker niet groter op geworden
is. Het aandeel van de kerkleden met een voorkeur voor een confessionele partij nam tussen
1970 en 1995 met 20 procentpunten af. In 1970 zou 67% van de kerkleden op een
confessionele partij gestemd hebben als er Tweede-Kamerverkiezingen waren geweest, in
1995 was dat 47%. Er stond tegenover dit verlies geen aanvulling van buitenkerkelijke
stemmers op confessionele partijen. In aanmerking genomen dat het aantal kerkleden
bovendien is ingekrompen, moet tot langzame afkalving van het confessionele electoraat
geconcludeerd worden.

Interesse voor levensbeschouwing 

Het Nederlandse volk heeft zeker belangstelling voor levensbeschouwelijke aangelegenheden,
maar deze is eerder incidenteel dan systematisch. Er werd geïnformeerd naar het lezen van
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boeken, naar het lezen van artikelen in krant of tijdschrift, naar het volgen van levensbe-
schouwelijke programma’s uitgezonden door radio en televisie en naar het voeren van
gesprekken over levensbeschouwing. De regelmatige beoefening van deze activiteiten kwam
niet zoveel voor, al moet worden vermeld dat toch nog een vijfde van de bevolking levens-
beschouwing regelmatig als gespreksonderwerp koos of er een artikel over las. 
Als het gaat om belangstelling die zich met regelmaat manifesteert, deed 68% van de
bevolking niets aan de vier activiteiten tegelijk. Alle vier werden zij door 6% beoefend.
Regelmatige beoefening vormt wellicht een te veeleisende maatstaf om belangstelling aan af
te meten. Toen het ‘regelmatig’ en het ‘af en toe iets doen’ tezamen als uitgangspunt gekozen
werden, daalde het percentage totaal ongeïnteresseerden abrupt van 68% naar 18%. Veel
Nederlanders toonden dus met tussenpozen levensbeschouwelijke belangstelling, waarbij het
steeds ging om het gebruik van één of enkele informatiekanalen, maar niet om een groter
aantal tegelijkertijd. 
De belangstelling van de ontkerkelijkten en die van de randkerkelijken was groter dan die van
de ondervraagden die buitenkerkelijk waren opgevoed. Dit verschil kan een uiting zijn van
een binding die ontkerkelijkten en randkerkelijken nog steeds met het kerkelijk milieu
onderhouden. Er zou daarnaast een zoeken naar nieuwe levensbeschouwelijke waarheden in
gezien kunnen worden. In hoeverre het laatste het geval is, blijkt wellicht beter uit de
volgende hoofdstukken, die onder meer toegespitst zijn op de belangstelling voor alternatieve
zingeving.
De eerder gesignaleerde tendens dat vooral orthodox denkende groepen levensbeschouwelijk
actief zijn, overheerst hier eveneens. Naar kerkgenootschap bezien toonden de aanhangers van
de overige gezindten en de gereformeerden namelijk de meeste interesse. De Nederlands
hervormden waren minder belangstellend, maar waren meer geïnvolveerd dan de rooms-
katholieken. Hun niveau van belangstelling lag vrij dicht bij dat van de buitenkerkelijken. De
laatsten waren weinig geïnteresseerd. Afgezien van het kerkgenootschap namen vooral de
kerksen - de frequente kerkgangers - kennis van levensbeschouwelijke onderwerpen.

Prognose en islam

De islam zou in ongeveer 2020 de ‘tweede zuil’ van Nederland kunnen worden. Zij zou met
7% van de bevolking in omvang volgen op de rooms-katholieken en groter zijn dan de
Nederlands hervormde en de gereformeerde gezindten afzonderlijk. Het percentage buiten-
kerkelijken zou uit kunnen komen op 73%. Als er geen rekening met de islamieten werd
gehouden, zou dat 80% zijn geweest. De aandelen van de andere gezindten zouden als volgt
kunnen zijn: 10% van de bevolking van 21-70 jaar zou in 2020 rooms-katholiek kunnen zijn,
4% Nederlands hervormd, 3% gereformeerd en 4% zou tot de overige gezindten behoren.

Algemeen beeld 

De groei van de buitenkerkelijkheid en die van de randkerkelijkheid lijken zich tussen 1991
en 1995 in een rustig tempo voort te zetten. Bovendien vertoont de gevestigde religie, zoals
zij nu in Nederland bestaat, zwakke plekken.
- Als de cijfers voor het kerklidmaatschap voor de periode 1991-1995 bij een vooruit

berekening worden betrokken, resulteert een wat hoger toekomstig percentage
buitenkerkelijken dan wanneer van de cijfers tot 1991 gebruik wordt gemaakt.

- De groei van de islam zal de buitenkerkelijkheid in de toekomst op een wat lager niveau
brengen, maar keert de secularisatie niet.

- De jongste generatie, geboren na 1960, ontkerkelijkt in een vrij hoog tempo.
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- Buitenkerkelijken keren bijna niet tot de kerken terug.
- De levensbeschouwelijke opvoeding van kinderen is niet in alle gezindten even intensief.

Buitenkerkelijken doen daar weinig aan; het ziet ernaar uit dat wie eenmaal
buitenkerkelijk is, dit blijft. Kerkelijke ouders spannen zich over het algemeen meer in,
maar de ontkerkelijking van de jongste generatie blijft desondanks doorgaan. Afscheid
van de kerk geschiedt verder doorgaans op vrij jonge leeftijd.

- Kerkleden onderkennen wel vrij vaak invloed van hun levensbeschouwelijke standpunt
op hun dagelijks leven, maar doen dit in veel mindere mate waar het de politiek betreft.
De ontwikkeling van het stemgedrag laat zien dat de religie zich als het ware uit de
politiek terugtrekt. Enerzijds hoeft dit niet op verzwakking van de religieuze overtuiging
te wijzen, anderzijds is de politiek natuurlijk wel een belangrijke machtsbasis.

- Bevindelijke, orthodox denkende gelovigen die ook wel aangeduid worden als de
‘evangelischen’, manifesteren zich duidelijker dan voorheen. Zij doen dit onder meer rond
de EO. Dit verschijnsel moet echter eerder worden gezien als de organisatie van een
groepering die al langer in de Nederlandse samenleving aanwezig is, dan als een nieuwe
religieuze golf. 

Daarnaast blijft modernisering van het geloof doorgaan. Binnen de kerkgenootschappen gaan
minder mensen sterk orthodox of leerstellig denken. De relativering van kerkelijke regels
blijft toenemen. Het is de vraag of de modernisering van een geloof als verzwakking moet
worden beschouwd. Dat hoeft niet het geval te zijn. Leerstelligheid staat echter niet op
zichzelf. De meer leerstellig georiënteerde kerkgenootschappen - de gereformeerden en de
overige gezindten en de duidelijk kerksen onder de kerkleden - zijn op levensbeschouwelijk
terrein het meest actief. Zij doen het meest aan de opvoeding van de kinderen, zien de meeste
invloed van het geloof op hun dagelijks leven en op hun politieke standpunten en hebben de
meeste belangstelling voor levensbeschouwelijke aangelegenheden. De omvang van deze
actieve categorie krimpt in, hetgeen een verzwakking van de gevestigde kerkgenootschappen
tot gevolg heeft.

Onder de oppervlakte van stagnatie blijven ontbindingsverschijnselen aanwijsbaar. In de
Nederlands hervormde kerk, waar de secularisatie sinds het begin van deze eeuw sterk heeft
doorgezet, lijken de grootste ontwikkelingen achter de rug te zijn. Rooms-katholieken nemen
op dit moment uitgesproken vrijzinnige standpunten in, maar deze kerk, die sinds de jaren
zestig gevoelig voor de secularisering was, zou mogelijk in rustiger vaarwater terecht kunnen
komen. De gereformeerden zijn van de grote gezindten nog steeds het minst vrijzinnig in hun
opvattingen, maar zeker onder de jongeren zijn er tekenen die op verandering wijzen. Als de
secularisering voortgaat, zou die op den duur vooral bij dit kerkgenootschap aan den dag
kunnen treden.

Uit de analyse is een duidelijke versterking van de gevestigde religie niet gebleken. Er zou
dus ruimte kunnen zijn voor alternatieve levensbeschouwingen. In hoeverre zij deze ruimte
innemen, moet uit de volgende hoofdstukken blijken. 
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De cijfers zijn ontleend aan steekproefonderzoek, waarbij de meeste steekproeven een omvang van ongeveer1

1.800 personen hadden. Het kerklidmaatschap is vastgesteld met behulp van de zogenoemde
tweetrapsenquêtevraag. De ondervraagde geeft eerst te kennen of hij tot een kerkgenootschap of religieuze
groepering wil behoren. Als dat het geval is, geeft hij aan om welke gezindte het gaat. Deze strategie van
ondervraging levert een naar verhouding hoog percentage buitenkerkelijken op, zeer waarschijnlijk doordat
randkerkelijken er op deze wijze gemakkelijk toe komen zich buitenkerkelijk te beschouwen.
De fluctuaties zijn toe te schrijven aan de geringe celvullingen, het aantal respondenten per cel is lager dan 50.2

In de studie van 1994 is een iets verfijnder indeling van de gemeentegrootte gebruikt dan hier is aangewend.3

Wanneer de veranderingen naar urbanisatiegraad worden beschouwd, vertoonden zij hetzelfde beeld als bij de
analyse met behulp van de gemeentegrootte.
De merkwaardige uitslagen bij het kerkbezoek in de steden met 100.000 of meer inwoners zijn toe te schrijven4

aan het feit dat het aantal geregelde kerkgangers in het begin van de jaren negentig klein geworden is. De
aantallen zijn nog wel iets groter dan vijftig, maar gaan toch minder betrouwbare resultaten opleveren (figuur
2.3). 
Volgens een artikel in de NRC van 27 april 1996, geschreven door Jutta Chorus, traden in het bisdom Utrecht5

in 1994 245 nieuwelingen tot de rooms-katholieke kerk toe. Het aantal dopelingen in dit bisdom bedroeg in
hetzelfde jaar 9.000, zodat de aanwas van toetreders naar verhouding zeer klein genoemd moet worden. Uit
andere bisdommen kwamen ongeveer dezelfde berichten. (De onderzoeker Scheepens van de KUB verwacht
voor 1996 ongeveer 1.000 toetreders tot de rooms-katholieke kerk. Hij werd geciteerd in de NRC van 2 juli
1996.) Met behulp van interviews wordt ingegaan op de motivatie van de toetreders. Autoriteiten binnen de
rooms-katholieke kerk zien wel een uiting van mogelijke religieuze herleving in dit verschijnsel, maar
verwachten op grond daarvan zeker nog geen herleving van de volkskerk. In andere dag- en weekbladen zijn
eveneens artikelen verschenen over een ‘mogelijke hausse in het geloof‘, bijvoorbeeld ‘God is in‘ in de
Volkskrant van 11 juli 1996, ‘Heimwee naar de hemel’ in de NRC van 27 april 1996, ‘Nieuw in de
moederkerk’ in de Volkskrant van 25 mei 1996, ‘De terugkeer van God in Nederland’, een speciaal nummer
van HP/De Tijd van 24 mei 1996.  
Deze uitspraak geldt voor de eerste helft van de jaren negentig. Vergeleken met 1970 is het beeld anders. In6

1970 was 19% van degenen met een rooms-katholieke opvoeding buitenkerkelijk geworden; eveneens 19%
van de gereformeerden had de kerk verlaten, voor 40% van de Nederlands hervormden gold in 1970 hetzelfde.
In de loop van 25 jaar hebben dus vooral het rooms-katholieke en het gereformeerde kerkgenootschap
bindingskracht verloren (Becker en Vink 1994: 78).  
De formele aanduiding van dit type analyse is nonlinear canonical correlation analysis.7

In 1991 zag 8% van de tweede generatie buitenkerkelijken zich als enigszins religieus, in 1995 16%. Voor de8

ontkerkelijkten waren deze percentages respectievelijk 29 en 36.
Het percentage voor niet-religieus daalde bij de tweede generatie buitenkerkelijken van 61% naar 50% en
onder de ontkerkelijkten van 35% naar 29%. De gegevens van 1994 passen in deze, nog kort waargenomen,
trend.
Te beginnen met het jaar 1983 zijn de vragen over orthodoxe geloofswaarheden aan de hele steekproef9

voorgelegd.
Het ging om het gemiddelde op een houdingschaal, geconstrueerd volgens het zogenoemde Likert-principe10

(Becker en Vink 1994: 92).
De kerkleden die op alle zeven vragen een geldig antwoord gaven, zijn bij de analyse betrokken. 11

Heden ten dage wenst 1% van de bevolking geen televisietoestel te hebben. Dit zijn bijna allemaal orthodox12

protestanten. De toename in aan televisiekijken bestede tijd was onder de overige bevolking tussen 1970 en
1990 25%.
De gegevens zijn afkomstig uit de peilingen van Culturele veranderingen in Nederland. Om aan voldoende13

celvullingen te komen moest de EO bij andere levensbeschouwelijke omroepen geteld worden.
Zie voor een uitgebreidere analyse met behulp van een ander type enquêtevraag Dekker en Ester (1996).14

Onder buitenkerkelijken, van huis uit buitenkerkelijken of buitenkerkelijken van de tweede generatie worden15

degenen verstaan die niet in een geloof waren opgevoed en tijdens de ondervraging opgaven niet bij een
kerkelijke gezindte te horen.
Ontkerkelijkten waren in een bepaald geloof opgevoed, maar rekenden zich tijdens de ondervraging tot de
categorie ‘geen godsdienst’.
Randkerkelijken waren in een bepaald geloof opgevoed, waren ook nog steeds kerklid, maar namen minder dan
eenmaal per veertien dagen aan een godsdienstoefening deel.
Voor de kerksen gold een religieuze opvoeding, kerklidmaatschap en een bezoekfrequentie van ten minste
eenmaal per veertien dagen.
De uitingen van belangstelling vertonen de cumulatieve structuur van de Mokken-schaal, waarbij bepaalde16

combinaties van uitingen aanwijsbaar zijn. Er zijn categorieën die alleen een gesprek voeren, die een gesprek
voeren en de media volgen, die een gesprek voeren, de media volgen en artikelen lezen, die een gesprek voeren,

Noten
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de media volgen, artikelen lezen en boeken lezen. (Voor de nauwe definitie geldt H = 0,60, voor de ruime
definitie geldt H = 0,53.) Er blijft echter een vrij groot aantal ondervraagden over dat volgens dit cumulatieve
principe niet indeelbaar is, ongeveer 30%. Schaling volgens het Mokken-principe, waarbij de resulterende
schaal (Likert-telling) is afgezet tegen de kerkelijke gezindte en tegen het religieus profiel, levert hetzelfde
beeld op als dat welk bij het gebruik van de eenvoudige, ongestructureerde optelling ontstaat.  
Er werden stapsgewijze regressies uitgevoerd met de indexen voor belangstelling als afhankelijken, en geslacht,17

leeftijd, opleiding en de dichotomie kerks versus de rest van de steekproef als predictoren. Hierbij werden eerst
geslacht, leeftijd en opleiding als blok ingevoerd, pas daarna werd de kerksheid gebruikt om variantie te
verklaren.  
De lineariteit van de verbanden werd afzonderlijk getoetst.18

De techniek was dezelfde als die welke werd aangewend in Becker en Vink (1994: 88-89). Er werd19

gebruikgemaakt van de logistische regressie.
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Bijlage bij hoofdstuk 2

Tabel B2.1 Bevolking naar kerkelijke gezindte, 21-70-jarigen, 1958-1995 (in procenten)
1958 1966 1970 1975 1979 1980 1981 1983 1985 1986 1987 1991 1992 1993 1994 1995

geen 24 36 39 42 42 50 49 50 52 52 54 57 58 60 58 62

rooms-kath
oliek 42 30 34 30 30 25 27 28 26 26 24 22 23 20 21 19

Nederlands  
   hervormd 23 17 16 16 17 14 14 12 12 12 11 11 10 10 9 9

gereformeer
d 8 14 8 10 8 8 7 6 8 7 7 7 6 6 7 6

overig 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4
Bron: Riskante gewoonten 1958; God in Nederland 1966; Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP
(CV’75-’95)

Tabel B2.2 Kerkgang onder kerkleden van 17-70 jaar, 1970-1995 (in procenten)
1970 1975 1979 1980 1981 1983 1985 1986 1987 1991 1992 1993 1994 1995

eenmaal per
week of vaker 57 43 41 39 40 33 34 38 34 31 30 30 33 31

eenmaal per
twee weken 10 10 9 11 14 10 11 11 11 12 10 10 12 13

eenmaal per
maand 9 10 12 13 11 12 10 13 11 16 12 13 14 11

minder dan
eenmaal per
maand 11 20 22 21 22 25 27 22 25 25 31 30 25 26

nooit 13 17 17 16 14 21 18 17 20 17 17 18 16 20
Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV’75-’95)
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3  Gegevens over bewegingen, lectuur en media

3.1 Bewegingen

Bij een aantal alternatief zingevende bewegingen werd informatie verzameld om enquête-
gegevens mee aan te vullen. De wijze van selectie werd vermeld in de bijlage bij hoofdstuk 1.
Het ging om de volgende bewegingen, waarbij wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de
indeling van een beweging met anderen in dezelfde groep een administratieve aangelegenheid
is en geen waardeoordeel inhoudt.

Bewegingen van christelijke signatuur
- het Leger des Heils
- de Pinksterbeweging
evangelische bewegingen, namelijk
- Youth for Christ
- Navigators
- Agapè, voorheen aangeduid als Instituut voor Evangelisatie of Campus Crusade for

Christ
- Jehova’s Getuigen
- de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in het spraakgebruik

aangeduid als ‘mormonen’, deze benaming heeft overigens niet de voorkeur van de
betrokken groepering

- De Verenigingskerk van Nederland, ook wel de Unified Family of de beweging van
Moon genoemd.

Bewegingen van oosterse signatuur 
- Hare Krishna-beweging
- Baghwan of Osho
- transcendentale meditatie
- theosofie.

Anders
- vrijmetselarij
- Scientology
- spiritisme
- De Kleine Aarde
- soefisme
- antroposofie
- Humanistisch Verbond
- De Vrije Gedachte.

Over de Divine Light Mission of Elan Vital, welke beweging in hoofdstuk 4 even aan de orde
komt, konden geen gegevens worden achterhaald.

Vanzelfsprekend is informatie ingewonnen over het aantal leden, waarbij het ook wel kan
gaan om donateurs, om serieus geïnteresseerden en een enkele maal om geschatte aantallen
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deelnemers aan cursussen of zelfs om de omvang van adressenbestanden. Soms is uitsluitend
of als aanvulling het aantal medewerkers bij een vestiging of het aantal vrijwilligers
opgenomen. Elk gegeven dat door de bewegingen zelf in verband met het lidmaatschap naar
voren is gebracht, kreeg een vermelding, ook al werd de opsomming daar divers door.
Voorts is de herkomst van de beweging genoemd. Ging het om een ‘authentiek’ Nederlandse
beweging of werd zij in het buitenland gesticht?
De aanwezigheid van centra in Nederland en van vestigingen in het buitenland is gememo-
reerd.
Ten slotte zijn periodieken of tijdschriften vermeld, zo mogelijk samen met oplagecijfers en
het aantal malen dat zij per jaar verschenen.
Het aldus verkregen materiaal is zo omvangrijk dat de tabel een plaats in de bijlage bij dit
hoofdstuk gekregen heeft (tabel B3.1). Enkele bijzonderheden luiden als volgt. 

De bewegingen dragen over het algemeen een internationaal karakter. Dit geldt voor de
gevestigde variant - de rooms-katholieke kerk vormt een goed voorbeeld - en eveneens voor
de alternatieve vorm. De meeste alternatieve bewegingen zijn van buiten de landsgrenzen
afkomstig, nogal eens uit de Verenigde Staten. Het gaat dus grotendeels om
‘levensbeschouwelijke import’. Het Humanistisch Verbond, welke beweging zoals eerder
gezegd ook wel bij de gevestigde zingeving behandeld had kunnen worden, is Nederlands van
oorsprong. Hetzelfde geldt voor de Vrije Gedachte en voor De Kleine Aarde. De Nederlandse
Vereniging van Spiritualisten ‘Harmonia’ is als Nederlands geclassificeerd, hoewel het
spiritisme uit de Verenigde Staten afkomstig is.
Alle bewegingen hebben internationale connecties. In samenhang met de internationale oor-
sprong hebben de meeste daarvan vestigingen in het buitenland. Verder is het Humanistisch
Verbond aangesloten bij de International Humanist and Ethical Union (IHEU) en bestaat er
een Wereld Unie van Vrijdenkers. De Kleine Aarde onderhoudt contact met mondiale
netwerken, zoals Friends of the Earth en met Europese netwerken van milieuorganisaties.

De indicatie van het ledental is menigmaal vaag te noemen. Zo vermeldde de woordvoerder
van de Osho- of Bhagwanbeweging dat tienduizenden in de loop der jaren “door de leer
waren geraak”, maar dat er rond 1994 in India jaarlijks twintig tot vijftig Nederlanders
geïnitieerd werden en dat het meditatiecentrum in Amsterdam dagelijks enige tientallen
bezoekers had. 
De Pinkstergemeente en de Jehova’s Getuigen hebben een min of meer duidelijk omschreven
aanhang, die bovendien niet onaanzienlijk genoemd mag worden. De vijf federaties van de
Pinksterbeweging in Nederland tellen tezamen 50.000 leden. Voorts zijn er groepen aanwijs-
baar die niet tot de Pinksterbeweging behoren, maar er toch op enige wijze aan gelieerd zijn
of er gelijkenis mee vertonen, zoals de evangelisatiebewegingen van Maasbach en van
Hoekendijk. Als hier eveneens rekening mee gehouden wordt, zou het aantal leden op
ongeveer 90.000 uit kunnen komen.
Bij evangelisatiebewegingen is overigens niet duidelijk van een lidmaatschap sprake. Zij
hebben een kern van beroepskrachten en vrijwilligers die mensen op enigerlei wijze proberen
aan te spreken. Enkele gegevens doen vermoeden dat de uitstraling tamelijk aanzienlijk kan
zijn. De beweging van de Navigators richt kringen voor bijbelstudie op, vooral onder
jongeren. In het centraal bureau te Driebergen werken veertig stafleden, bijgestaan door een
aantal vrijwilligers. Het periodiek Raster Plus wordt viermaal per jaar aan 7.300 mensen
toegezonden. De stichting Youth for Christ Nederland stelt zich eveneens ten doel de bekend-
heid met het christelijk geloof onder jongeren te vergroten. In 1994 namen ongeveer 11.000
personen deel aan activiteiten van de stichting. De stichting Agapè, in 1969 in Nederland
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begonnen onder de naam The Campus Crusade for Christ, noemt voor Nederland het aantal
van 25.000 mensen die een financiële bijdrage geven.
Enkele bewegingen hebben een aanhang die men op 5.000 tot 10.000 personen zou kunnen
taxeren. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer 7.000 heilsoldaten, de mormonen hebben ongeveer
7.000 leden en Nederland telt ongeveer 7.000 vrijmetselaren.
Bij de Scientology en bij de transcendentale meditatie gaat het vooral om aantallen cursisten.
Deze bewegingen kennen geen leden in de strikte zin des woords. Volgens de leer van de
Scientology is het voor individuen mogelijk om tot de hoogste trap van persoonlijke vrijheid
of ontplooiing te komen. Zij worden dan aangeduid als clear. In Nederland zou deze aan-
duiding op ongeveer 100 mensen van toepassing zijn. Aan 2.500 mensen die ooit een cursus
gevolgd hebben, wordt het blad Church Magazine toegezonden. Hier gaat het dus om een
categorie die van blijvende belangstelling blijk geeft. Over de afgelopen jaren gecumuleerd
zouden in Nederland ongeveer 10.000 mensen met Scientology in aanraking geweest zijn. Het
aantal van 80.000 ‘leden’ bij de transcendentale meditatie is zeer hoog. Het gaat dan ook om
het gecumuleerde aantal deelnemers aan de basiscursus van deze beweging. In het begin van
de jaren negentig was er jaarlijks sprake van gemiddeld 1.250 basiscursisten en van gemid-
deld ongeveer 200 ‘siddhi’ of deelnemers aan een meer intensieve meditatiecursus. De aan-
hang van de beweging is dus aan aanzienlijke fluctuaties onderhevig geweest.

Een eigen periodiek is een algemeen voorkomend verschijnsel onder de in beschouwing
genomen bewegingen. Een enkel cijfer werd reeds gememoreerd. De oplagen zijn over het
algemeen klein, zij blijven vaak onder de 1.000 exemplaren en komen zelden uit boven 5.000
per aflevering. Hoge oplagecijfers komen voor bij de Jehova’s Getuigen, van de bladen
Ontwaakt en De Wachttoren zouden in Nederland tweemaal per maand 200.000 exemplaren
verspreid worden. Bij deze hoge aantallen moet wel worden opgemerkt dat deze periodieken
doorgaans gratis worden uitgedeeld. De Strijdkreet van het Leger des Heils heeft een oplage
van 45.000 exemplaren. Het blad Inhoud van Youth for Christ verschijnt vijfmaal per jaar
met een aantal van 35.000. De oplage van De Humanist van 20.000 exemplaren is met
negenmaal per jaar evenmin te verwaarlozen.

Om de opgaven van de bewegingen nog enigszins op hun betrouwbaarheid te controleren,
zijn zij vergeleken met de gegevens zoals die eerder aan Hoekstra en Ipenburg werden
verstrekt. De resultaten zijn vermeld in tabel B3.2 in de bijlage. De bewegingen waarvoor
beide bronnen een min of meer vergelijkbaar gegeven bevatten, zijn vermeld. De voorkeur is
uitgegaan naar ledentallen. Waar dit aantal niet bekend was of onbekend moest zijn omdat
een bepaalde beweging geen leden kent - evangelisatiebewegingen hebben over het algemeen
wel belangstellenden, maar geen leden - is een beroep gedaan op bijvoorbeeld aantallen
medewerkers of aantallen cursisten. De vergelijkbaarheid tussen de bronnen kon helaas niet in
alle opzichten worden gewaarborgd. Er blijven moeilijk te traceren verschillen bestaan tussen
begrippen als ‘leden’, ‘actieve leden’, ‘toegewijden’ en ‘gemeenteleden’. Het mag dan ook
niet worden verwacht dat de opgaven, afkomstig van Hoekstra en Ipenburg (1995) en Van
Mens (1994), nauwkeurig met elkaar overeenkomen. Als zij van dezelfde orde van grootte
zijn, is dat al voldoende om van een behoorlijke mate van betrouwbaarheid te spreken. Over
het algemeen blijkt dit het geval te zijn. Ofwel de verschillen zijn gering, ofwel zij zijn
relatief gezien aan de hoge kant, maar in dat geval bevinden beide opgaven zich op een laag
niveau, waardoor een verschil minder belangrijk wordt. Zo vermelden Hoekstra en Ipenburg
bij de Unified Family (Moon) 200 leden en werd in het kader van deze inventarisatie de
opgave van 100 actieve leden verstrekt. Welk getal dan ook het juiste mag zijn, de conclusie
blijft dezelfde: de aanhang van deze beweging is gering. Een naar verhouding groot verschil
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treedt op bij de soefibeweging, namelijk 400 tegenover 700 leden. Het aantal van 700 was
echter volgens de betreffende woordvoerder een zeer grove schatting, zodat het lagere aantal
waarschijnlijk de voorkeur verdient. Zoals bij tabel B3.2 werd verantwoord, is de schatting
van het aantal heilsoldaten bij Hoekstra en Ipenburg (1995) vrijwel zeker aan de hoge kant.
Deze bezwaren laten overigens onverlet dat er uit de vergelijking, partieel als zij is, een
zekere betrouwbaarheid spreekt.
De totale inventarisatie is samengevat in tabel 3.1, waar de bewegingen zijn gerangschikt in
aflopende omvang van de aanhang. De indicatie van de aanhang kan niet anders dan globaal
zijn. Dit is eveneens het geval met de schatting van de wijze waarop de beweging zich de
laatste jaren heeft ontwikkeld. Het laatste oordeel is gebaseerd op de gegevens uit tabel B3.1.
Soms laten deze een duidelijke uitspraak toe, soms is er van niet meer dan een indruk sprake.
Er valt nog een enkele bijzonderheid over de gegevens te vermelden. Aantallen cursisten
- waardoor de transcendente meditatie hoog in de rangorde eindigt - staan tussen haakjes,
omdat het niet om leden in eigenlijke zin, donateurs of vrijwilligers gaat. Het aantal aanhan-
gers van de Pinksterbeweging is op 90.000 gesteld. Zoals vermeld bestaat de kern van deze
beweging vermoedelijk uit 50.000 personen. De aanhang van de evangelische stromingen had
lager, maar ook wel hoger dan 41.000 personen uit kunnen vallen, al naar gelang men reke-
ning houdt met bezoekers van regelmatig gehouden bijeenkomsten dan wel met het hogere
aantal deelnemers aan speciale festivals. De vermelding van aantallen tussen 35.000 en
55.000 personen zou eveneens mogelijk geweest zijn. 

Tabel 3.1 Ledentallen van alternatieve bewegingen met een indicatie van de ontwikkeling in het begin van
de jaren negentig  a

aantal leden indicatie van groeib

Pinksterbeweging, incl. Maasbach e.d. 90.000 +
transcendente meditatie (80.000) (0)c

evangelische beweging 41.000 +
Jehova’s Getuigen 32.500 +
humanisme 15.500 0
De Kleine Aarde 14.000 +
mormonen 7.000 +
vrijmetselaars 7.000 0
Leger des Heils 7.000 -
antroposofie 5.000 +
Baghwan/Osho 1.500 -d

Scientology (2.500) +c

spiritisme 800 0
soefisme 700 +
theosofie 600 -
Hare Krishna-beweging 150 0
Unified Family (Moon) 100 0

Onder het begrip ‘ledental’ zijn verschillende mogelijkheden begrepen, zoals formele leden, ander typena

van aanhangers en donateurs.
+ = toename; 0 = blijft gelijk; - = neemt af.b

Het aantal betreft cursisten en is daarom tussen haakjes geplaatst.c

Het aantal abonnees op het Osjo Tameer News.d

Bron: Hoekstra en Ipenburg (1995); Mens (1994)

De aantallen uit tabel 3.1 zijn over het algemeen laag tot zeer laag te noemen.
Pinksterbeweging, de evangelischen en Jehova’s Getuigen hebben vrij veel volgelingen. De
aanhang van het humanisme en De Kleine Aarde is nog van enige betekenis. 
De aanhang van de afzonderlijke alternatief zingevende bewegingen is in elk geval kleiner
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dan die van de gevestigde kerkgenootschappen. Ter illustratie, in 1990 waren volgens
kerkelijke administraties en tellingen van het CBS ongeveer vier miljoen Nederlanders rooms-
katholiek, twee miljoen Nederlands hervormd en een miljoen gereformeerd. Het CBS
vermeldde voor dat jaar ruim 432.000 islamieten en 81.000 boeddhisten en hindoes
(Knippenberg 1992; Prins 1994). 
In hun totaliteit is de aanhang van de bewegingen, hoewel er zeer veel van deze bewegingen
zijn, waarschijnlijk eveneens geringer dan die van de gevestigde kerkgenootschappen.
De aanhang van alternatief zingevende bewegingen - het zij nogmaals benadrukt dat hier
slechts een klein deel van het totale terrein kon worden overzien - neemt niet over de hele linie
toe. Bij de wat grotere bewegingen - Pinkstergemeente, evangelische stromingen en Jehova’s
Getuigen - is sprake van groei. Het humanisme houdt dezelfde aanhang met enige mate van
doorstroming. De Kleine Aarde krijgt er aanhangers bij. Verder is het beeld divers. Van de
zeventien bewegingen uit tabel 3.1 laat zich in acht gevallen een toename vermoeden, in zes
gevallen zou er sprake van stabiliteit kunnen zijn en driemaal is er vermoedelijk sprake van
een afnemende aanhang. 
Er kan dus niet zonder meer worden geconcludeerd dat naarmate de gevestigde religie
aanhang verliest, die van alternatieve bewegingen groeit. Het alternatieve wordt er zeker niet
minder belangrijk op, er is sprake van dat de aanhang stijgt of gelijk blijft. Afname is waar-
schijnlijk niet zo vaak aan de orde. De toename is echter niet consequent aanwezig; het
kwantitatieve niveau waarop een en ander zich afspeelt is in vergelijking met de gevestigde
religie nog steeds laag te noemen. 

3.2 Lectuur en media

3.2.1 Boeken

Van de ongeveer vijftig boekhandels die zich op alternatieve zingeving specialiseren, werden
er tien aangeschreven en is er uiteindelijk bij zeven een vraaggesprek gehouden (zie bijlage
bij hoofdstuk 1). Een lijst van de boekhandels die meewerkten is opgenomen in de bijlage. De
belangrijkste waren Oibibio in Amsterdam, de American Book Centers in Amsterdam en Den
Haag, die overigens niet alleen alternatieve zingeving in hun assortiment hebben, de Wijze
Kater in Utrecht, en ter aanvulling Au Bout du Monde in Amsterdam, die zich specialiseert in
oosterse levensbeschouwingen, maar recentelijk eveneens aandacht aan westerse zingeving
besteedt.

De onderwerpen waarover men publicaties aan kon treffen, waren te verdelen in:
- esoterie en mystiek, zowel van westerse als van oosterse herkomst; 
- occultisme, magie en waarzeggen;
- oosterse wijsheid en levensbeschouwing;
- ‘vreemde’ beschavingen die de westerse mens tot lering zouden kunnen strekken, zoals

indiaanse culturen en de beschaving van Kelten en Germanen;
- psychologie en psychotherapie, gezondheid en geneeswijzen en de vorming van

bevredigende relaties met anderen.

Het laatste onderdeel van deze opsomming staat onmiskenbaar in verband met de verbetering
van het welzijn, waartoe een onderwerp als de legitimatie van en de verhouding tot de dood
eveneens gerekend zou kunnen worden. 

De belangstelling voor de alternatieve zingeving in de boekproductie is geleidelijk gegroeid.
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Dit blijkt uit de ontwikkeling van het aantal verkooppunten. De meeste gespecialiseerde
boekwinkels zouden rond 1985 geopend zijn. Rond 1970 zou er in heel Nederland slechts
sprake zijn geweest van een zeer klein aantal van zulke boekhandels.
De belangstelling voor bepaalde onderwerpen heeft eveneens een zekere ontwikkeling ver-
toond. Aanvankelijk verschenen er vooral boeken over alternatieve geneeskunde en over
voeding, bijvoorbeeld de macrobiotiek. Nu vallen alternatieve zienswijzen eveneens aan te
treffen in psychologische publicaties, in publicaties over management en over opvoeding en
zelfs in die over natuurkunde, bijvoorbeeld in de boeken van Capra. 
Er is verder sprake van onderwerpen met een zeer lange traditie, zoals de astrologie.
Daarnaast komen er nieuwe onderwerpen naar voren, zoals de reiki-healing, een van origine
Japanse methode, waarbij men tracht te genezen door de overdracht van universele levens-
energie.
Zeer in het algemeen is de afgelopen decennia de invloed van het oosterse denken op de alter-
natieve zingeving zeer sterk geweest. Deze is nog steeds tamelijk overheersend. De laatste
jaren begint de betekenis van origine westerse denkwijzen toe te nemen. Niet verwonderlijk
bestaat de neiging om beide groepen van denkbeelden met elkaar te versmelten.
In de loop van de tijd zijn zich verschillende publieken gaan aftekenen, waarbij een tendens
tot voortgaande popularisering opvalt. De belangstelling voor een bepaald onderwerp begint
bij een kleine groep en verspreidt zich vervolgens in ruimere kring. In de loop van enige jaren
wordt de verspreiding van informatie van mond tot mond aangevuld met belangstelling van
de media. Er verschijnen dan bijvoorbeeld artikelen in populaire tijdschriften. Daarna krijgt
het onderwerp een vrij algemene bekendheid, waarbij het menigmaal inboet aan prestige. Er
is bijvoorbeeld nu sprake van waardering voor yoga als een veredelde vorm van gymnastiek
voor huisvrouwen, terwijl het prestige van yoga vroeger hoger was. Zen daarentegen is nog
steeds iets voor de zakenman. Gebeurtenissen of incidenten hebben invloed op de belang-
stelling. Zo viel er nadat de film Little Buddha was uitgekomen een verhoogde interesse voor
het boeddhisme in de boekhandel te constateren. Wellicht komt hier het modieuze element in
de belangstelling voor het alternatieve tot uiting.

Op dit moment ontbreekt een duidelijke voorkeur voor een bepaald onderwerp bij het publiek,
al genieten sommige wat meer belangstelling dan andere. Belangrijk is wellicht de toene-
mende interesse voor boeken die uitzicht geven op de concrete toepassing van alternatieve
kennis en inzichten in het dagelijks leven. Kennelijk wil het publiek dingen zelf doen en
ervaren. De voorkeur voor alleen maar ‘filosoferen’ en naar anderen luisteren is minder preg-
nant. Bovendien hebben mensen meer belangstelling voor eenvoudige systemen dan voor
complexe. Er valt eveneens een esthetisch element in de voorkeuren van het publiek te
onderkennen, bijvoorbeeld bij de interesse voor een geneeskrachtige, maar ook mooie steen.
Vooral alternatieve gebieden met een praktische toepasbaarheid, eenvoud en esthetiek,
passend bij de neiging tot ‘levensbeschouwelijk doe-het-zelven’ zijn dus in trek. De onder-
werpen die met de bevordering van het welzijn in verband staan, hebben hier belang.

Voor een schatting van de omvang die de alternatieve boekenmarkt zou kunnen hebben, is
informatie ingewonnen bij en over uitgeverijen. De uitgeverij Ankh Hermes, die op alternatief
terrein een marktleider is, heeft een fonds van 800 titels en verzorgt per jaar ongeveer 55
nieuwe publicaties en 50 herdrukken. Elk jaar worden er van deze uitgeverij ongeveer
325.000 boeken verkocht. Sinds haar oprichting in 1971 verkocht Ankh Hermes gecumuleerd
ongeveer 3 miljoen boeken. De oplagen van een vrij groot aantal andere voornamelijk alterna-
tieve uitgeverijen - er zijn daar in Nederland ongeveer 42 van - moeten daar dan nog bij
worden opgeteld. De indruk bestaat dat de oplage per boek meestal aan de lage kant is, enige



99

duizenden exemplaren, maar dat de afzet constant genoemd mag worden.
Volgens een onderzoek dat Stenger in 1989 op de Frankfürter Buchmesse uitvoerde, zou 8%
tot 10% van de Duitse boekenmarkt door alternatieve publicaties in beslag worden genomen.
Volgens de Stichting Speurwerk betreffende het Boek werd er in Nederland door 539 erkende
uitgeverijen in totaal voor 1,7 miljard gulden aan boeken verkocht. Een omzet van 10% zou
dus op 170 miljoen gulden neerkomen, hetgeen betekent dat elk van de 42 Nederlandse
uitgeverijen hierin gemiddeld een jaarlijkse omzet van vier miljoen gulden zou moeten halen.
Enerzijds is dit bedrag niet geheel onwaarschijnlijk als men bedenkt dat een marktleider als
Ankh Hermes met 325.000 exemplaren en een geschatte gemiddelde prijs van 30 gulden per
boek een omzet van tegen de tien miljoen gulden zou kunnen hebben. Het gaat hier vanzelf-
sprekend om een berekening uit de losse pols. Anderzijds voeren andere uitgeverijen, hoewel
zij op het alternatief gebied actief zijn, ook andersoortige publicaties in hun assortiment,
zodat niet hun volledige productie alternatief van karakter is. Het is wellicht verstandig om
aan te nemen dat de relatieve omvang van de markt voor het alternatieve boek in Nederland
ongeveer even groot is als die in Duitsland. 

3.2.2 Periodieken en tijdschriften

De oplagen van tijdschriften op het terrein van de alternatieve zingeving zijn lager dan men
mogelijk zou vermoeden. Het feit dat niet-gespecialiseerde bladen steeds meer artikelen over
alternatieve fenomenen zijn gaan publiceren, is hier vermoedelijk de oorzaak van. Tabel 3.2
geeft van de elf belangrijkste periodieken de oplage weer en het aantal malen dat zij per jaar
verschijnen.

Tabel 3.2 Oplagecijfers van enige alternatieve periodieken
opl. per aflevering aantal malen per jaar

Sterrenbeeld 35.000 4
Onkruid 32.000 6
Para Visie 30.000 12
Para-astro 30.000 12
Visioen 25.000 6
Ego-2000 18.500 4
Bres 16.000 6
Spiegelbeeld 15.000 11
Prana 11.000 6
Koördanser 10.000 11
Herademing 5.000 4
Bron: Mens (1994)

Ter vergelijking volgen enige cijfers over de oplagen van tijdschriften over andere onder-
werpen:
- Ariadne, over wonen, mode en recepten: 142.800 per maand;
- Grasduinen, over de natuur: 66.850 per maand;
- Opzij, over feminisme: 72.660 per maand;
- VT wonen, over wonen en woninginrichting: 179.000 per maand;
- Cosmopolitan, dat zich op ‘de vrouw van de wereld’ richt: 123.490 per maand.

De alternatieve bladen van tabel 3.2 hebben gezamenlijk een oplage van ongeveer 150.000
exemplaren per maand.  Eén tijdschrift over wonen heeft al een hogere oplage. Veel van de1

alternatief gerichte bladen bestaan sinds kort. Andere bladen zijn verdwenen. Hoewel enkele
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periodieken goed floreren - het tijdschrift Onkruid ondervindt groeiende belangstelling van
adverteerders - is dit waarschijnlijk geen duidelijke indicatie voor een groeiende markt.

3.2.3 Radio en televisie

De media zenden weinig programma’s uit die zich bij uitstek op het alternatieve richten.  De2

volgende cijfers zijn niet langer recent, maar worden hier ter aanvulling genoemd. De luister-
en kijkcijfers zijn niet opvallend hoog te noemen. Het radioprogramma Het Zwarte Gat van
Veronica, dat zich met occulte zaken bezig houdt, bestaat al vrij lang en wordt gemiddeld
door 12.400 mensen beluisterd. De redactie ontvangt elke week ongeveer 30 brieven van
luisteraars. Het TROS-programma Perspectief heeft een spirituele inslag. Elke week worden
mensen ondervraagd die een ‘bijzondere kijk op het menszijn hebben’. Er luisteren gemiddeld
37.200 mensen naar dit programma. In de vier jaar dat het programma bestaat, stuurden
luisteraars een kleine 300 brieven naar de redactie. De KRO zendt onder de titel Ararad een
programma uit over ‘het wonderbaarlijke’, waarin enige aandacht aan de New Age besteed
wordt. Er luisteren gemiddeld 12.400 personen naar, vooral tussen de 25 en 45 jaar oud, met
een meer dan gemiddeld opleidingsniveau. De luistercijfers van alle programma’s zijn wat
men op het tijdstip van uitzending verwachten mag. 
Op de televisie kon men kennisnemen van de IKON-serie De zwevende hemel en van de
EO-reeks Reality 3.1. Het eerstgenoemde programma trok gemiddeld 260.000 kijkers aan,
het laatstgenoemde 80.000. Tinekes paranormale wereld, waarvan RTL-4 in het voorjaar
van 1994 negen afleveringen uitzond, had gemiddeld 1,3 miljoen kijkers per uitzending. De
zesdelige reeks De reis naar binnen werd in het najaar van 1994 uitgezonden. De nadruk lag
op verschillende cursussen en therapieën uit het New Age-circuit.

3.3 Conclusies

Het aanbod van de alternatieve zingeving bestaat meer uit boeken en tijdschriften dan uit
radio- of tv-programma’s. Het aantal programma’s is tenminste beperkt. De luister- en
kijkcijfers zijn niet opvallend hoog. 
Wat het lezen aangaat, blijkt er wellicht meer interesse in boeken dan in tijdschriften. De
oplagen van de belangrijkste periodieken over het alternatieve benaderen gezamenlijk het
aantal exemplaren, dat van één populair tijdschrift over wonen of vrijetijdsbesteding wordt
gedrukt. Tot op zekere hoogte is dit beeld onvolledig, omdat periodieken die uitgegeven
worden door de bewegingen zelf, niet zijn meegeteld. De oplagen van deze tijdschriften zijn
echter laag te noemen, zodat hun bestaan geen reden vormt om de conclusie ingrijpend te
herzien.
De aantallen exemplaren van periodieken die uitgegeven worden door de Jehova’s Getuigen
en door het Leger des Heils zijn uitzonderingen. Hun oplage is aanzienlijk. De Wachttoren
van de Getuigen is echter een medium waarmee zij hun boodschap onder de aandacht van het
publiek proberen te brengen door het blad zoveel mogelijk te verspreiden. De hoge oplage
mag dan ook niet zonder meer als een uiting van publieke belangstelling worden gezien. De
Strijdkreet zal menigmaal worden gekocht om een sympathiek doel te steunen.

De omvang van de markt voor het alternatieve boek is vermoedelijk ruimer dan die voor het
gelijksoortige tijdschrift. Volgens Duits onderzoek werd in 1989 8% tot 10% van de toen nog
West-Duitse boekenmarkt door alternatieve publicaties in beslag genomen. Er bestaat geen
reden om aan te nemen dat de situatie in Nederland anders is.
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De relatie tot de enquêteresultaten vermeld in tabel 3.2, trekt de aandacht. Volgens de survey
Culturele veranderingen in Nederland 1994 zou men verwachten dat het publiek juist wat
meer artikelen dan boeken las. De gespecialiseerde tijdschriften vormen echter een niet in alle
opzichten geëigend middel om de belangstelling voor alternatieve zaken mee te traceren. In
algemeen georiënteerde bladen verschijnen er namelijk eveneens artikelen of rubrieken over.
Deze omstandigheid zou het onverwachte verschil, dat overigens nu ook weer niet zo groot is,
kunnen verklaren.

Belangstelling voor alternatieve zingeving is dus onder de bevolking aanwezig, maar zich als
lid of in een andere hoedanigheid duurzaam met een beweging engageren, doet men toch niet
snel. De lidmaatschapsaantallen zijn aan de lage kant. Zij vallen eigenlijk wat in het niet
vergeleken bij die van de gevestigde kerkgenootschappen, maar daar moet natuurlijk wel bij
worden bedacht dat men doorgaans als lid van een gevestigde gezindte geboren wordt, terwijl
aan de toetreding tot een alternatieve groepering al snel een individuele beslissing ten grond-
slag ligt. 
Bij de verandering van de ledentallen, die hier niet nauwkeurig kon worden nagegaan, maar
als impressie moest worden weergegeven, valt op dat er ongeveer evenveel bewegingen op
hetzelfde niveau blijven als er bewegingen zijn die in aanhang toenemen. Afnemende aanhang
kwam niet zoveel voor. Zo er van substitutie van gevestigde door alternatieve zingeving
sprake is, komt die in de ontwikkeling van ledentallen slechts zwak tot uitdrukking. 
Het is de vraag of een zekere tegenzin in de formele binding aan organisaties niet een alge-
mene tendens is. Op milieugebied bijvoorbeeld geeft men veel vaker geld aan een bepaalde
organisatie dan er lid van te worden (Becker et al. 1996: 59-61).

Het bestaan van substitutie kan niet geheel worden afgewezen, maar komt eerder tot uiting in
de sfeer van de interesse dan op het niveau van het lidmaatschap. De belangstelling lijkt voor-
al concreet en praktisch gericht te zijn en komt wellicht veel minder tot uiting in het streven
naar zingeving of in de duiding van existentiële raadsels in engere betekenis. De cursus en de
therapie, beide gericht op de verwerving van praktische vaardigheden en de verbetering van
het welzijn, zijn gewild. De belangstelling kent dus een utilitair element. Men zoekt de best
passende oplossing voor een probleem en gaat aan de slag met hetgeen men gevonden heeft.
Deze ‘conclusie’ is gebaseerd op niet meer dan een impressie. Zij past overigens wel in
opvattingen over de huidige levensbeschouwelijke situatie als een marktplein. De markten
van levensbeschouwing en die van welzijn en geluk - deze aangelegenheden zijn niet
noodzakelijk identiek - lijken in elkaar over te lopen.

Noten
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Voor de oplage per maand is de maandelijkse oplage vermenigvuldigd met het aantal malen dat het blad per1

jaar verschijnt. Het product werd vervolgens gedeeld door 12.
De gegevens gelden voor 1994. Zij zijn afkomstig van de dienst Kijk- en luisteronderzoek van de NOS en2

werden verzameld door Bas Pouw, Hogeschool Utrecht, sector economie.
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Bijlage bij hoofdstuk 3

In tabel B3.1 zijn de belangrijkste gegevens opgenomen die tijdens de gesprekken met
woordvoerders van alternatieve organisaties naar voren kwamen. De organisaties zijn van een
volgnummer voorzien. Verdeeld in rubrieken gaat het om de volgende bewegingen.

Bewegingen van christelijke signatuur
- het Leger des Heils (nummer 011)
- de Pinksterbeweging (013)
evangelische bewegingen, namelijk 
- Youth for Christ (009)
- Navigators (002)
- Agapè (Instituut voor Evangelisatie of Campus Crusade for Christ) (019)
- Jehova’s Getuigen (006)
- de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen (‘mormonen’) (012)
- De Verenigingskerk van Nederland, ook wel de Unified Family of de beweging van

Moon genoemd (016).

Bewegingen van oosterse signatuur 
- Hare Krishna-beweging (004)
- Baghwan of Osho (003)
- transcendente meditatie (016)
- theosofie (015).

Anders
- vrijmetselarij (018)
- Scientology (007)
- spiritisme (014)
- De Kleine Aarde (021)
- soefisme (005)
- antroposofie (010)
- Humanistisch Verbond (008)
- De Vrije Gedachte (020).

Er zijn enige gegevens opgenomen over de Krishnamurti Stichting (nummer 001) die in de
publicatie verder niet aan de orde komt. Over de Divine Light Mission of Elan Vital konden
geen gegevens worden achterhaald.
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Tabel B3.1 Overzicht van gegevens met betrekking tot een aantal alternatief zingevende bewegingen.

organisatie/beweging herkomst leden internationaal centra periodieka b c d e f

nummer: 001 land: Nl 1.800 belangstellenden belangrijkste: India, Krishnamurti naam: Nieuwsbrief
naam: Krishnamurti (Ommen) belangstelling laatste 10 Engeland, Nederland en documentatie en
Stichting jaar: 1929 jaar relatief hetzelfde Amerika. Daarnaast zeker studie-centrum

in Nl: 1929 gebleven 30 andere landen. (KDSC) 

verschijnt: 2x per jaar
oplage: schommelt de
laatste 10 jaar rond de
1.800

nummer: 002 land: VS adressenbestand van 100-tal landen 9 naam: Raster (gratis)
naam: De Navigators jaar: 1933 8.000, staf van ± 40 man studentenvereniging

in Nl:1948 Adressenbestand al 10 jaar en
ongeveer hetzelfde.
Studentenverenigingen
stijgend in ledental: 300
leden in drie jaar, nu 500
leden.

verschijnt: 6x per jaar
oplage: 5.000
toegezonden: 2.300

naam: Raster-plus
(gratis)
verschijnt: 4x per jaar
toegezonden: 7.300

- geen goede
groei-indicatie

nummer: 003 land: India 10.000-den zijn geraakt Over de hele wereld ± 1980, communes, naam: Osho Tameer
naam: Osho jaar: jaren door Osho en geïnitieerd of verspreid geweest m.u.v. grootste 100 leden news

‘Bhagwan’ in Nl: 1975; der jaren. In Oostblok na de val van Egmond. Ook
‘Rajneesh’ vanaf jaren Nu: nog 20-50 de muur, grote opleving. kleinere bv. Arnhem
‘Neo-sannyas’ ’70 Nl-ders nieuw-geïnitieerde VS iets minder geworden met 12 leden.

’60 discipel geweest in de loop de islamitische gebieden. in bv. Amsterdam en

naar India. Nederlanders in India per sinds Osho’s vertrek En discotheken.
jaar. daar. Nu alleen kleine
Gemiddeld 20-30 mensen centra.
komen naar dagelijkse Amsterdam: Osho
meditatie in het centrum in Tameer
Amsterdam. meditatiecentrum

Den Haag: opzet
van een centrum.
Utrecht: centrum +
therapiecentrum.
Egmond:
therapiecentrum.

verschijnt: 1x per 3
maanden
oplage: 1.500

naam: Amsterdam
connection magazine
oplage: 3.000
niet specifiek Osho

naam: Osho times
international
abonnees Nl: 400 ±
200.

boekverkoop: ’77-’85
andere uitgeverijen
’87-’94 Osho
publications: 23 boeken
oplage 2.000/3.000, 3
herdrukken.

nummer: 004 land: VS 1980: in Benelux 75 jaren ’70: 100 ashrams centra in naam: Krishna
naam: ISKCON, (NY) kernleden 1994: 300 ashrams met Amsterdam, Den Bhakti-magazine
international Society jaar: 1966 1983: in Benelux 100 10.000 kernleden Haag en Rotterdam.
for Krishna in Nl: 1972 kernleden Centra in 40 landen Leefgemeenschap
Consiousness. De 1994: in Benelux: 150 in de Belgische
Internationale kernleden, Ardennen.
Gemeenschap voor 300 gemeenteleden,
Krishna-Bewustzijn. 20.000 sympathisanten.

‘Hare
Krishna-beweging’

verschijnt:
tweemaandelijks
oplage: 600
abonnees: 300

naam: Juwelen van de
Indiase wijsheid
verschijnt: 1x per 3
maanden
abonnees: 300
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nummer: 005 land: 1927: grote belangstelling 4 tempels in de hele Tempel in Katwijk naam: Soefi-gedachte
naam: Stichting Engeland daarna verslapping wereld, belangrijkste in  (= internationaal)
Soefi-beweging (Londen) gestage groei laatste 10 Katwijk, verder Delphi, 20 tot 26
Nederland. jaar: jaar. Kaapstad (250 soefi-centra, 3 met

1915/1916 20 jaar geleden: 470-500 belangstellenden/leden), eigen gebouw: 2 in
in Nl: 1921 leden. Parijs. Den Haag, 1 in

10 jaar geleden: 500 leden. Rotterdam
1994: ± 700 leden + ruime
kring belangstellenden.
Zomerschool dit jaar:
100-120 aanwezigen
(daarvan worden 25-30 lid).
Bestuur 5-6 mensen.

verschijnt: 1x per 3
maanden
oplage: 1.000
abonnees: 200
automatisch naar leden:
500
naar Nl-ders in
buitenland: 50

naam: Caravanserai (uit
Canada)
verschijnt: 2x per jaar

naam: Sifat (Basel,
Duitsl.)
verschijnt: 3x per jaar

nummer: 006 land: VS voor de oorlog: 500 231 landen. 400 gemeenten naam: Ontwaakt (gratis)
naam: Jehova’s jaar: 1870 getuigen 73.000 gemeenten. 1 bijkantoor, werken
Getuigen = naam in Nl: 1897 na de oorlog: 2.000 4,7 miljoen actieve en wonen 100
religie. eerste reis getuigen. getuigen mensen
Wachttoren-, Bijbel- door Nl van 12 miljoen vergadering-
en aanhangers. 1994: 32.500 actieve bezoekers.
Traktaakgenootschap 1908 1e getuigen 1 hoofdkantoor in
= naam getuige naar De laatste jaren een groei Brooklyn
kerkgenootschap. Nl. van  1% per jaar. 100 bijkantoren.

1979 Jaarlijkse vergadering in Nl: Oplage Ontwaakt:
erkenning 54.500 bezoekers.
kerkgenoot-
schap

13.240.000
Oplage De Wachttoren:
16.400.000

verschijnt: 2x per maand
oplage: 200.000 (Nl)
abonnees: fluctueert erg

naam: De Wachttoren
(gratis)
verschijnt: 2x per maand
oplage: 200.000 (Nl)
abonnees: fluctueert erg
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nummer: 007 land: VS, 1972: kleine groep mensen, 75 landen 1972: gevestigd in naam: Church
naam: Scientology Arizona langzame groei. 1.093 organisaties in 31 Leiden Magazine
Church jaar: 1954 1990: 1.500 mensen die talen jaren ’70: gevestigd

‘Dianetics’ gevolgd hadden. groei mondiaal: daarna: twee keer
in Nl: 1967 een cursus volgden of ooit 50.000 clears in Amsterdam.

7.000 mensen zijn op enige 1970: 17 landen, verhuisd naar groter
wijze in contact gekomen 20 actiegroepen, pand, laatste maal in
met Scientology. 118 kerken/missies, 1984. 
1994: 2.500 mensen die 2.553 stafleden, 1994: Kerk in
een cursus volgden of ooit 87.045 nieuwe Amsterdam
gevolgd hadden. deelnemers.
10.000 mensen zijn op 1980: 52 landen,
enige wijze met Scientology 105 actiegroepen
in contact gekomen. 328 kerken/missies

± 100 clears in Nl 150.924 nieuwe dlnrs.
5.150 stafleden

1990: 70 landen,
251 actiegroepen
832 kerken/missies
10.224 stafleden
493.685 nieuwe dlnrs.
1992: 74 landen
503 actiegroepen
1.039 kerken/missies

oplage:
Church magazine ’92:
2.595.000
oplage:
Scientology news ’92:
1.300.000
verkoop boek Dianetics:
15.230.708 (in ’92)

verschijnt: maandelijks
toegezonden: 2.500
in 1990: 1.500

nummer: 008 land: Nl Sinds 1966 is ledenaantal Sinds 1952 International Landelijk bureau met naam: De humanist
naam: Humanistisch jaar: 1946 stabiel, 15.000-16.000 humanistic and Ethical 35 werknemers
Verbond in Nl:1946 leden. Association (IHEU) 32 Universiteit voor
onderdeel van: ± 1.000 nieuwe leden per landen bij aangesloten. Humanistiek 
Humanistische jaar. en leerstoelen aan
Beweging. 1994: alle Nederlandse

11.500 volledige echte universiteiten. 
leden
15.500 leden totaal

verschijnt: 9x per jaar
oplage: 20.000
specials: 30.000-35.000
abonnees: 5.800
echte leden
automatisch: 11.500

naam: Rekenschap
verschijnt: 4x per jaar
abonnees: 900

nummer: 009 land: VS Jaren ’60 tot jaren ’80: In 62 landen officieel 60 lokale centra in naam: Aktie; voorheen
naam: Stichting Youth jaar: ± 1944 bloeitijd. In 63 landen officieus, bv. Nl; 40 officieel. Jeugd in Aktie
for Christ Nederland in Nl: 1946 Jaren ’80 tot ’90: moeilijke islamitische landen

periode. In Oost-Europa
Sinds 1990: weer langzame beginnend.
groei.
Laatste drie jaren: 22.000
deelnemers. 
1994: 11.000 bezoekers
Flevo Totaal Festival.
± 8.000 bezoekers speciale
kerkdiensten.
1.000 volgen
onderwijsprogramma.
2.000 vrijwilligers
35 betaalde krachten

verschijnt: maandelijks
oplage: 5.000
abonnees: 4.000

naam: Inhoud (gratis)
verschijnt: 5x per jaar
oplage: 35.000

naam: Strada
verschijnt: 4x per jaar
oplage: 22.000

naam: Praktijk (voor
scholen)
oplage: 1.300
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nummer: 010 land: 1989: 4.630 In Oost-Europa ook al Vrije scholen naam: Medelingenblad
naam: Duitsland. 1994: 5.015 voor de val van de muur, Vrije hogeschool
Antroposofische jaar: Altijd groeiend geweest, nu meer openbaar. Middelbare land- en
Vereniging in 1913/1924 nooit afgenomen. West-Europa, Afrika, tuinbouwschool
Nederland in Nl: 1923 200 of meer nieuwe leden Noord/Zuid-Amerika,

per jaar. Japan, Australië ,
bestuur: 11 mensen Nieuw-Zeeland, enz.

oplage: 5.000 (voor
leden)

nummer: 011 land: aantal heilsoldaten: 98 landen, de laatste tijd naam: De strijdkreet
naam: Engeland 1984: 8.952 komt het voormalige
Kerkgenootschap jaar: 1865 1985: 8.687 Oostblok er weer bij.
Leger des Heils in Nl: 1887 1986: 8.562

1987: 8.354
1988: 8.064
1989: 7.872
1990: 7.693
1991: 7.506
1992: 7.352
1993: 7.143
1994: 7.000 heilsoldaten
300 actieve officieren

verschijnt: 2x per maand
oplage: 45.000
kerstnummer: 110.000
voorjaarsnummer:
85.000
abonnees: 3.102

naam: Intercom
verschijnt: maandelijks
oplage: 7.000
abonnees: 3.421

naam: De officier
oplage: 2.250

naam: Heils- en
strijdzangen
oplage: 7.500

nummer: 012 land: ± 7.000 leden In 1993 ruim 8 miljoen naam: De Ster
naam: De kerk van Amerika Wel groei, maar niet in leden, in dat jaar 303.808
Jezus Christus van jaar: 1830 grote aantallen, 100-150 gedoopt.
de Heiligen der In Nl: 1862 nieuwe leden per jaar. Hoofdkantoor in Salt Lake
Laatste Dagen. City.

‘mormonen’ Amerika, Nieuw Zeeland,
In bijna alle landen,

alle voormalige Oostblok-
landen, Azië, alle derde-
wereldlanden, China, enz.
1994: 9 miljoen leden.

oplage: 2.000
sinds: 1954

nummer: 013 land: VS 1974: Morgenstond: 250 1974: 17 miljoen naam: De parakleet
naam: jaar: 1906 leden, 2 gemeenten. 1994: 43 miljoen
Pinkstergemeente in Nl: 1958 Totale Pinksterbeweging: (Totale charismatische
‘Morgenstond’ 22.000 leden. stroming 142 miljoen)
onderdeel van: 1994: Morgenstond: 3.000 Groeit explosief, niet
Pinksterbeweging leden, 14 gemeenten. direct in Europa, maar

Totale Pinksterbeweging: Afrika, Zuid-Amerika,
50.000 leden. China, enz.

uitgever: centrum in
Amsterdam of
Driebergen

naam: Herstel
uitgever: centrum in
Santpoort

naam: Kracht van
omhoog
uitgever: centrum in
Gorinchem

naam: De Heilsfontein
uitgever: centrum in
Leeuwarden
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nummer: 014 land: Het aantal leden ligt altijd aangesloten bij The Er zijn landelijk 14 naam: Tijdschrift voor
naam: De Nederland rond de 1.000. International Spiritualist afdelingen. de Nederlandse
Nederlandse jaar: 1888 De laatste 9 jaar zijn er Federation (ISF), waar ± Vereniging van
Vereniging van in Nl: 1888 700-800 leden. 35 landen in Spiritualisten ‘Harmonia’
Spiritualisten 1994: 800 leden. vertegenwoordigd zijn.
‘Harmonia’

Harmonia Nederland

voorheen: De
Nederlandse
Vereniging van
spiritisten ‘Harmonia’

voorheen: Spiritistische
bladen
verschijnt:
tweemaandelijks
voorheen: maandelijks
oplage: 11.000
toegestuurd: 800
(leden)

nummer: 015 land: VS aantal leden afname in Nl 1 internationaal naam: Theosofia
naam: Theosofische jaar: 1875 1927: 3.000 In Europa ledenaantal centrum
Vereniging in in Nl:1897 1967: 1.250 stabiel of teruglopend. 1 landelijk
Nederland  1977: 1.000 In Zuid-Amerika enorme hoofdkwartier

1987: 800 opgang. 15 regionale loges,
1994: 600 Mondiaal groeiende, centra en

36.000 leden. studiegroepen

verschijnt:
tweemaandelijks
oplage: 1.034
abonnees: 950
sinds: 1910
had grotere oplage

nummer: 016 land: VS 80.000 mensen deden 144 landen Dorp bij Lelystad. naam: TM-magazine
naam: Transcendente jaar: 1957 basiscursus 4 miljoen basiscursus 3 gebouwen van
Meditatie Beweging in Nl: 5.000 siddhi of bijna 100.000 siddhi Maharishi Vedic

Officieel: Stichting jaren ’60 350 docentenopleiding Vele onafhankelijke
Onderwijs fulltime 30-40 stichtingen.
Wetenschap der Natuurwetpartij.
Creatieve Intelligentie Golfbeweging. Langzame

midden ‘gevorderden’, University.

start. Snelle groei in de
jaren zeventig. Daarna
fluctuerend.
Afgelopen 5 jaar stabiel;
1.250 beginners, 200
siddhi.

oplage: 5.000/6.000
abonnees: idem

nummer: 017 land: Korea jaren ’70: 10 leden + sterke 5 miljoen mensen Secretariaat. naam: Doorbraak
naam: De jaar: 1954 groei. Praktisch in alle landen Stadsleiders in
Verenigingskerk van in Nl: 1965 ’74/’75: stagnatie, door heel van de wereld. Amsterdam en
Nederland Europa, 50 leden Nl. Oostblok vroeger moeilijk, Utrecht

onderdeel van: De 1994: 100 actieve leden. In Nederland trage groei, Bergen aan Zee
Verenigingsbeweging veel ontwikkeling in

‘Moonies’

Beetje groei. maar ontvankelijker. Studiecentrum in

andere landen.

oplage: 10.000 
verscheen maandelijks
bestaat niet meer

verspreiden nu
toespraak van
echtgenote van Moon

nummer: 018 land: 7.000 leden ongeveer in 100 landen. Elke loge apart naam: Algemeen
naam: Orde van Engeland 144 loges Opleving in de voormalige gebouw maçonniek tijdschrift
Vrijmetselaren onder (Londen) ledenaantal tamelijk stabiel Oostbloklanden. 144 loges.
het Grootoosten der jaar: 1717 400 nieuwe leden per jaar Geen internationale
Nederlanden. in Nl: 1756 m.n. in de zuidelijke organisatievorm

Er is ook Le Droit
Humain. Le Droit Humain: ± 1.000 Le Droit Humain:

(officieel) provincies.

leden. hoofdkwartier in Parijs

(AMT).
krijgt lid automatisch 
oplage: (7.000)

naam: Thoth
oplage: ± 3.500
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nummer: 019 land: VS 90 vaste medewerkers 12.000 fulltime Hoofdkantoor in naam: Uitdaging
naam: Stichting jaar: 1953 45 associated members medewerkers. Doorn
Agapè in Nl: 1969 100 vaste vrijwilligers In 162 landen werkzaam Regiokantoor in
voorheen: Instituut 10.000 evangeliserende die 98% van de Deventer
voor Evangelisatie. donateurs wereldbevolking Regiocentra in
voorheen: Campus 10.000 anders herbergen. Geisenburg,
Crusade for Christ. geïnteresseerde donateurs. Hoogvliet,

Totaal 25.000 medewerkers Nieuwkoop en
Sinds 10 jaar continu Andijk
25.000 medewerkers, de
laatste 8 jaar is het aantal
kadermedewerkers
verdubbeld.

verschijnt: maandelijks
oplage: 25.000
abonnees: 20.000
(gratis)

naam: Agapè bulletin
verschijnt: 1x per
kwartaalblad
oplage: 25.000

nummer: 020 land: Nl Relatief kleine, constante Aangesloten bij de Landelijk centraal naam: De Vrije
naam: De Vrije jaar: 1856 groep mensen. Wereldunie van bestuur, geen gedachte
Gedachte in Nl: 1856 Vrijdenkers. Daarin afdelingen meer, wel
voorheen: De oplage: constant aantal
Dageraad

zetelen ± 10 Europese veel werkgroepen.
landen.
Ook de VS, Australië en
India.
De laatste jaren Oostblok
landen erbij.

verschijnt: maandelijks

nummer: 021 land: Nl begin: paar duizend Werkt samen met Productie en naam: De Kleine Aarde
naam: De Kleine jaar: 1972 donateurs mondiale netwerken als demonstratie-tuin in
Aarde in Nl: 1972 ’83-’84: 12.000 donateurs Friends of the Earth. Boxtel, toegankelijk
voorheen: Stichting daarna: afname van paar Verder Europese voor bezoekers.
De Jonge duizend netwerken van
Onderzoekers, vanaf ’90: groei milieuorganisaties. e.d.
proeftuin 1994: 14.000 donateurs
Noord-Brabant 22 werknemers

totaal: 40 (+ stagiaires e.d.)
20.000-25.000 bezoekers
per jaar.

sinds: 1972
verschijnt: 4x per jaar
oplage: 18.000
abonnees: 14.000
(donateurs)

naam: Aktiviteitenkrant
verschijnt: 3x per jaar

Nummer: registratienummer, heeft geen inhoudelijke betekenis.a

Naam: de officiële naam van de beweging, andere gebruikelijke namen zijn eveneens vermeld.
Land: het land waar de beweging voor het eerst officieel werkzaam is geweest of werd gesticht.b

Jaar: het oprichtingen- of stichtingsjaar.
In Nl.: het jaar dat de beweging voor het eerst in Nederland werkzaam was of daar officieel werd.
Leden: het aantal leden of aanhangers van de organisattie in Nederland in een bepaalde periode.c

Internationaal: landen waar de organisatie of beweging actief is, met zo mogelijk een indicatie van ded

aanhang.
Centra: centra, kerken, gebouwen of andere instituten in Nederland.e

Naam: officiële naam van het periodiek.f

Verschijnt: aantal malen dat een periodiek per jaar verschijnt.
Oplage: aantal exemplaren per keer.
Toegezonden: aantal mensen dat het periodiek gratis toegezonden krijgt.
Abonnees: aantal mensen met een abonnement in Nederland.

Bron: Mens (1994)

Tabel B3.2 Vergelijking tussen de indicaties van de omvang van de aanhang van bewegingen gebaseerd op
Hoekstra en Ipenburg (1995) en Mens (1994)a

H. en I. (1993) Mens (1994)
antroposofie 5.015 leden 4.800 leden



111

Agapè 250 vrijwilligers, 40 100 vrijwilligers,
beroepskrachten  90 vaste medewerkers

Navigators 14 fulltime medewerkers 40 part- en fulltime stafleden

Youth for Christ 2.000 vrijwilligers, 40 2.000 vrijwilligers, 35
beroepskrachten betaalde krachten

Hare Krishna-beweging 200 ‘toegewijden’ 300 gemeenteleden.

humanisme 16.000 leden 15.500 ledenb

Jehova’s Getuigen 31.661 leden 32.500 leden

mormonen 7.000 leden 7.000 leden

Leger des Heils 8.500 heilsoldaten, 7.000 heilsoldaten,
500 officieren 300 officierenc

Pinksterbeweging 90.000 leden 50.000 ledend

soefibeweging 400 leden 700 ledene

theosofie 700 leden 600 leden

transcendente meditatie 70.000 basiscusus 80.000 basiscursus

Unified Family (Moon) 200 leden 100 actieve leden

vrijmetselarij 7.000 leden 7.000 leden

De gegevens uit de studie van Hoekstra en Ipenburg zijn over het algemeen geldig voor 1993, die uit dea

studie van Mens zijn geldig voor 1994.
Van de 15.500 leden zijn er 11.500 volledig lid.b

Vermoedelijk is de opgave van het aantal heilsoldaten te hoog. Volgens de opgave van het Leger des Heilsc

zelf waren er in 1993 7.143 soldaten. De laatste maal dat een aantal van 8.000 soldaten werd gehaald was in
1988.
Het grote verschil is vermoedelijk veroorzaakt doordat in de opgave van Mens alleen de vijf Pinksterfederatiesd

zijn meegeteld die werden opgeven door de Pinksterfederatie Morgenstond. Het ging daarbij om De
Broederschap van Pinkstergemeenten, Berea, Volle Evangelisatie Gemeenschap Nederland en België,
Raphaël en de Pinkstergemeente Morgenstond. Organisaties als de Johan Maasbach Wereldzending, die
verwant zijn met de Pinkstergemeenten, maar er strikt genomen niet bijhoren, werden niet meegeteld, terwijl
dit in de studie van Hoeksra en Ipenburg wel gebeurde.
Het aantal van 700 is vermoedelijk zeer onbetrouwbaar.e

Bron: Hoekstra en Ipenburg (1995); Mens (1994)
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4  Alternatieve bewegingen: gegevens uit surveys van 1979 en 1994 

4.1 Inleiding

Is het aannemelijk dat de alternatieve zingeving de gevestigde levensbeschouwing in de
periode 1979-1994 is gaan vervangen? In hoofdstuk 1 werd een aantal vragen gesteld,
waarop getracht zal worden een antwoord te geven in dit hoofdstuk over de aanhang van
alternatieve bewegingen en in het volgende hoofdstuk over die van paraculturele
denkbeelden.1

 
Er zou van substitutie sprake kunnen zijn als de aanhang van alternatieve bewegingen en
denkbeelden is toegenomen terwijl de gevestigde kerkgenootschappen aanhang verliezen.
Als er aanleiding bestaat substitutie te vermoeden, blijkt deze dan eveneens uit relatief sterke
voorkeuren van buitenkerkelijken en kerkverlaters voor het alternatieve? 
Hoe is het met deze voorkeuren gesteld bij bevolkingscategorieën die naar verhouding snel
zijn ontkerkelijkt? 
Zijn mensen die in levensbeschouwelijk opzicht tussen geloof en ongeloof in staan - alleen
gelovend in een hogere macht - sterk op alternatieve bewegingen georiënteerd?
In hoeverre is er sprake van supplementering? Zoeken kerkleden vaak aansluiting bij evan-
gelische bewegingen? Gaat hun voorkeur wellicht frequent uit naar alternatieve bewegingen
of denkbeelden van een niet-christelijke herkomst, zodat zij van christelijke en andere
elementen één levensbeschouwelijk pakket samenstellen?
Wat valt er verder nog over de levensbeschouwelijke markt te zeggen? Is de belangstelling
van de mensen min of meer gelijkmatig over een groot aantal aanbieders verdeeld of vallen er
uitgesproken ‘marktleiders’ te onderkennen? Wie is marktleider voor welk segment van het
publiek?

Deze vragen worden voor de bewegingen beantwoord in paragraaf 4.2, over de veranderingen
in de bekendheid van en de ervaren verwantschap met een aantal stromingen, en in para-
graaf 4.3, die de sympathie en antipathie voor bewegingen onder bepaalde bevolkingscate-
gorieën behandelt. Paragraaf 4.4 gaat in op politieke oriëntatie en activiteit van degenen die
zich met alternatieve bewegingen verwant voelen. In paragraaf 4.5 worden enige conclusies
vermeld.

4.2 Bekendheid en ervaren verwantschap met de bewegingen in 1979 en 1994

4.2.1 Bekendheid

In totaal zijn twintig stromingen en bewegingen onderzocht. Voor veertien van deze, inclusief
de rubriek ‘overige’, kunnen de gegevens van 1994 vergeleken worden met de uitkomsten van
het in 1979 gehouden onderzoek Opnieuw: God in Nederland (Goddijn et al. 1979). Tijdens
de voorbereiding van deze studie werd in opdracht van de KRO begonnen met de herhaling
van een groot aantal vragen uit de onderzoeken God in Nederland uit 1966 en Opnieuw: God
in Nederland uit 1979. De vragen naar alternatieve bewegingen bleven hierbij echter buiten
beschouwing. Resultaten waren op het moment dat de studie van het SCP werd afgesloten
nog niet vrijgegeven. 



112

Tabel 4.1, waarin alle bewegingen uit de vraagstelling zijn vermeld, laat voor 1979 en 1994
zien in hoeverre de Nederlandse bevolking op de hoogte is van hun bestaan en welke houding
men er tegenover aannam: beschouwden de mensen zich als een geestverwant, kozen zij voor
een meer neutrale opstelling of nam men een afwijzende houding aan?

Tabel 4.1 Bekendheid met en houding ten aanzien van levensbeschouwelijke stromingen en bewegingen, 16 jaar en
ouder, 1979 en 1994 (in procenten)

daarmee
bekend verwant niet verwant afwijzend weet niet

daarvan:
a

1979 4 1979 1994 1979 1994 1979 1994 1979 1994 
199

Jehova’s Getuigen 98 97 2 1 36 38 56 56 4 2 
Leger des Heils 99 98 62 50 32 42 4 4 2 2 
Pinksterbeweging 74 86 5 6 35 48 24 23 10 9 
evangelische
beweging . 69 . 9 . 41 . 11 . 6 
mormonen 61 72 1 1 25 39 27 22 8 9 

theosofie 23 29 2 4 14 17 4 3 4 5 
antroposofie 20 51 3 11 11 27 2 3 4 8 
soefibeweging 15 20 0 2 7 10 4 4 4 3 
transcendente
meditatie 37 55 5 8 16 28 11 13 4 5 
de Divine Light
Mission . 10 .  0 . 5 . 4 . 1 
Scientology . 43 .  1 . 18 . 19 . 5 
Bhagwan . 87 .  2 . 42 . 36 . 7 
de Hare
Krishna-beweging 53 78 1 2 22 42 23 27 7 7 
Unified Family 38 47 1 0 12 18 22 25 4 4 
spiritisme 74 78 3 7 29 37 37 28 6 6 

humanisme 83 86 27 32 36 37 10 7 9 10 
De Vrije Gedachte . 25 . 6 . 12 . 4 . 3 
De Kleine Aarde . 26 . 10 . 11 2 . 3 
vrijmetselarij 68 65 2 3 32 37 22 13 12 11 

ov. stroming 6 16 2 4 2 7 1 3 0 2 
Zeer verwant en verwant tezamen. a

Bron: Opnieuw: God in Nederland 1979; SCP (CV’94)

De Nederlanders raakten in de loop van vijftien jaar beter op de hoogte van het bestaan van
een aantal alternatief zingevende bewegingen. In 1979 was de bekendheid met een aantal
stromingen al hoog te noemen, in 1994 bleek zij nog verder te zijn toegenomen. Deze
ontwikkeling zal ten dele toe te schrijven zijn aan propagandistische activiteiten die de
organisaties ontplooiden; ten dele mag men eveneens een gestegen interesse onder het publiek
veronderstellen. De invloed van aandacht door de media aan het onderwerp gegeven, heeft
wellicht mede invloed gehad. Hetzelfde zou men kunnen veronderstellen van het onderwijs,
dat bijvoorbeeld in het kader van het vak maatschappijleer aandacht aan alternatieve
levensbeschouwing geschonken kan hebben. 

Vrijwel iedereen is bekend met de Jehova’s Getuigen en met het Leger des Heils. Het leger is
sociaal actief en beide bewegingen zijn duidelijk zichtbaar in het maatschappelijk verkeer.
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Van de overige christelijke bewegingen en daarnaast de beweging rond Bhagwan Sree
Rajneesh, de Hare Krishna-beweging, het spiritisme, het humanisme en de vrijmetselarij heeft
de overgrote meerderheid van de ondervraagden eveneens gehoord. Dat geldt in mindere mate
voor de theosofie, soefibeweging, de Divine Light Mission, De Vrije Gedachte en De Kleine
Aarde, waarvan slechts minderheden op de hoogte zijn. Doorgaans gaat het daarbij toch nog
om ongeveer een kwart van de bevolking in 1994.
De bekendheid van de Pinksterbeweging, de mormonen en transcendente meditatie is vrij
sterk gestegen (met 11 en 18 procentpunten). Die van de antroposofie en de Hare Krishna-
beweging nam met respectievelijk 30 en 25 procentpunten zelfs aanzienlijk toe.

4.2.2 Verwantschap

Van elke beweging kon de ondervraagde aangeven of hij er zich mee verwant voelde, niet
verwant voelde, dan wel er afwijzend tegenover stond. Het gaat dan steeds om degenen die
met een beweging bekend waren. De antwoorden kunnen als afzonderlijke oordelen worden
beschouwd. Het is eveneens mogelijk om ze op te vatten als punten op een continuüm dat van
een positief oordeel over een beweging naar een negatieve kwalificatie verloopt. De
uitspraken ‘ik voel mij zeer verwant’ en ‘ik sta hier negatief tegenover’ representeren de
uitersten van het scala. De uitspraak ‘ik voel mij niet verwant’ geldt als een neutraal oordeel.
Het is mogelijk de verdelingen van de antwoorden in hun geheel voor 1979 en 1994 met
elkaar te vergelijken en vast te stellen in hoeverre de visie op een beweging als geheel er in de
loop der jaren positiever of negatiever op werd. Tabel 4.2 bevat coëfficiënten die hier een
inzicht in geven. Hoe hoger de waarde van de coëfficiënt, hoe positiever het oordeel in de
beschouwde periode werd.  Het tempo waarin de buitenkerkelijkheid in dezelfde periode2

toenam, is eveneens vermeld.  De berekeningen zijn tweemaal uitgevoerd. Eenmaal zonder3

restrictie voor het kennisniveau van de respondenten en eenmaal alleen voor degenen die met
zes of meer bewegingen bekend waren. In het laatste geval is er sprake van het beter
geïnformeerde deel van de steekproef. Hoewel in het laatste geval een aanzienlijk aantal
ondervraagden moest worden uitgesloten, zijn de verschillen in uitkomst tussen beide
berekeningen te verwaarlozen.

Tabel 4.2 De toename in de buitenkerkelijkheid en de toename in de positieve opvatting over alternatieve
bewegingen, 17 jaar en ouder, 1979-1994 (in Kendall tau c)

allen bekend met 6 of meer bewegingen

buitenkerkelijkheid 0,16 0,16

Jehova’s Getuigen (0,00) (0,01)
Leger des Heils -0,16 -0,15
Pinksterbeweging 0,07 0,05
mormonen 0,13 0,12
theosofie 0,11 0,11
antroposofie 0,07 0,06
beweging 0,13 0,13
transcendente meditatie 0,06 0,06
Hare Krishna-beweging 0,10 0,10
Unified Family (0,04) (0,04)
spiritisme 0,16 0,15
vrijmetselarij 0,16 0,15
humanisme 0,05 (0,05)

Bron: God in Nederland 1979; SCP (CV’79 en CV’94)
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Naarmate de buitenkerkelijkheid toenam, werd de opvatting over de bewegingen er dus
positiever op. Bij geen van de bewegingen liep het oordeel vóór op het tempo van de
ontkerkelijking - de coëfficiënten zijn bijna gelijk aan of lager dan de waarde 0,16 die de
groei van de ontkerkelijking representeert. De beoordeling van de mormonen, de soefi-
beweging, de transcendente meditatie, het spiritisme en de vrijmetselarij nam nog betrekkelijk
snel in positieve richting toe. Het humanisme spint geen zijde bij de ontkerkelijking. Het
oordeel over het Leger des Heils was in 1994 nog steeds overwegend gunstig, maar werd er
na 1979 als enige toch negatiever op. De gegevens van hoofdstuk 3 stemmen met de
geconstateerde ontwikkeling van beide laatste bewegingen overeen. Het Leger des Heils deelt
als een typisch christelijke beweging wellicht in de secularisatietendens, maar in dat geval
zou er bij de Pinksterbeweging eveneens van een negatiever oordeel sprake moeten zijn. Deze
ontwikkeling is echter uitgebleven.

De beschouwing van de afzonderlijke oordelen vult het algemene beeld aan. Het ‘niet verwant
voelen’ kwam in 1994 veel vaker voor dan in 1979. Deze uitspraak werd in 1994 doorgaans
het meest onderschreven. De percentages voor de gerapporteerde verwantschap namen even-
eens toe. Niettemin bleven de verwantschapsgevoelens zich ook in 1994 op een laag niveau
bevinden. De percentages voor het afwijzende oordeel bleven gelijk of namen iets af. De
bevolking heeft dus wat minder bezwaar tegen de bewegingen dan voorheen. Slechts kleine
categorieën Nederlanders zijn zich er meer verwant mee gaan voelen.

De totale verandering heeft meer het karakter van een toename van onverschilligheid of
tolerantie dan van stijgend enthousiasme. Andere gegevens uit het project Culturele verande-
ringen in Nederland ondersteunen deze interpretatie. De ontwikkeling maakt waarschijnlijk
deel uit van een bredere culturele trend. Sinds de hoogtijdagen van de verzuiling is de
religieuze tolerantie in Nederland naar een hoog niveau gegroeid. Hoge en zelfs nog toe-
nemende levensbeschouwelijke verdraagzaamheid vormt een maatschappelijke trend. Volgens
de beantwoording van een serie vragen over of godsdienstige groeperingen vrijgelaten
moesten worden in hun doen en laten, was er aan het begin van de jaren tachtig al van een
aanzienlijke tolerantie sprake en bleef deze daarna op een hoog niveau gelijk. Het ging hierbij
om de grote christelijke kerken, de islam en een aantal alternatieve bewegingen, waarvan er
een aantal als voorbeeld met name werd genoemd. De neiging tot vrijlaten was ten aanzien
van alternatieve bewegingen het laagst. Vooral in dit geval namen de reserves echter af
(tabel B4.3; Becker en Vink 1994: 99, 149). De beantwoording van vragen over de vrije
keuze van levensbeschouwing van kinderen, gesteld aan kerkleden, duidt eveneens op
toenemende tolerantie. Een vrije keuze wordt namelijk steeds meer onderschreven (Becker en
Vink 1994: 112-114, 148)

4.2.3 Marktleiders en cumulaties

Op grond van bekendheid en ervaren verwantschap zou men het Leger des Heils en het huma-
nisme als marktleider kunnen beschouwen. Er viel enige verandering in de positie van de
marktleiders te constateren. Het aantal geestverwanten van het Leger des Heils nam af met
12 procentpunten, dat van de antroposofie en het humanisme nam licht toe met respectievelijk
8 en 5 procentpunten (tabel 4.1). 
De Jehova’s Getuigen, Bhagwan, de Hare Krishna-beweging en het spiritisme waren welis-
waar bekend, maar riepen bij nogal wat Nederlanders een afwijzende reactie op. Vertrouwd
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was men doorgaans ook met de Pinksterbeweging en de evangelische beweging, maar hier
was niet zozeer een hoog percentage afwijzers typerend, als wel een meer gematigde (of wel-
licht onverschillige) houding: men beschouwt zich als eenvoudigweg niet verwant. Ten slotte
zijn er nog de groepen waarvan slechts ongeveer een kwart of minder van de bevolking
gehoord heeft: de Divine Light Mission, de theosofie, soefibeweging, De Vrije Gedachte en
De Kleine Aarde. Het ‘niet verwant voelen’ overheerst hier over het algemeen de afwijzing.
De aandacht van het publiek lijkt zich dus over de alternatieve bewegingen te verspreiden. Er
is weinig sprake van monopolisme. Bij het Leger des Heils en het humanisme is het alterna-
tieve karakter discutabel. De gevoelens van verwantschap met het Leger des Heils kunnen
zeer wel zijn ingegeven door het sociale werk van deze organisatie en niet zozeer door haar
karakter van een christelijke opwekkingsbeweging. Het humanisme vormt een alternatief voor
de christelijke kerken, maar heeft in levensbeschouwelijk Nederland een gevestigde positie.

Tabel 4.3 Aantal van 19 stromingen en bewegingen waarmee men bekend is, en aantallen waarmee men
zich verwant voelt en waar men afwijzend tegenover staat, 1994  (in procenten en aantallen; n = 2.066)a

            
bekend met stromingen
geen, 1 of 2 3 
3 tot 9 31 
10 tot 18 65 
alle (19) 2 

gemiddeld aantal waarmee bekend 2 
11,

standaardafwijking 4,4 

verwant met stromingen
0 33 
1 29 
2 18 
3 tot 9 21 

10 of meer 0 
0,0

gemiddeld aantal waarmee verwant 1,5 
standaardafwijking 1,7 

afwijzend tegenover stromingen
0 33 
1 14 
2 10 
3 tot 9 37 
10 of meer 6 

gemiddeld aantal waartegenover afwijzend 3,0 
standaardafwijking 3,4 
 Verwantschap en afwijzing bij degenen die bekend zijn met een stroming of beweging.a

Bron: SCP (CV’94)

De diversiteit op de markt maakt het zinvol om cumulaties aan een beschouwing te onder-
werpen. Welk deel van de Nederlanders was goed op de hoogte van alternatieve bewegingen?
Welk deel was bij uitstek actief zoekend op de markt, hetgeen bleek uit het feit dat het zich
met een groot aantal bewegingen verwant voelde? Welk deel stelde zich afwijzend ten aanzien
van het alternatieve op?
Tabel 4.3 geeft een overzicht van cumulaties in 1994. Het publiek was gemiddeld met ruim
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11 van de 19 bewegingen bekend. 31% kende 3 tot 9 bewegingen, 65% wist van 10-18
bewegingen af. Slechts 2% kende ze alle 19.
Ongeveer een derde of 33% van de bevolking was ongevoelig voor alternatieve levensbe-
schouwelijke bewegingen. Dit deed voelde zich met geen enkele ervan verwant, zelfs niet met
het Leger des Heils of het humanisme. 
Als afwijzend kon 43% van de bevolking beschouwd worden. Het ging daarbij om degenen
die afwijzend stonden tegenover 3 of meer bewegingen. Verwantschap met het humanisme en
het Leger des Heils werd al snel gerapporteerd. Het verdient daarom enige aanbeveling om
pas bij een oriëntatie op 3 of meer stromingen van gevoeligheid te spreken: 21% voelde zich
met 3-9 bewegingen verwant, verwantschap met 10 of meer bewegingen kwam niet bijna
voor. Als het Leger des Heils en het humanisme van de telling worden uitgesloten, voelt 64%
van de bevolking met geen enkele beweging verwantschap en 5% voelt zich met 3 of meer
bewegingen verwant. 

Zoals verwacht mocht worden gaven cumulaties nog steeds een hoge mate van geïnformeerd-
heid te zien; afwijzing van de bewegingen kwam meer voor dan de affiniteit ermee, ongeveer
een vijfde van de Nederlanders was gevoelig voor de bewegingen, inclusief Leger des Heils
en humanisme.

Ten slotte is nog nagegaan hoe de verschillende bewegingen en hun combinaties onder de
gehele bevolking verspreid zijn, waarbij rekening gehouden is met het karakter van de
bewegingen. In de vraagstelling zijn vier christelijke groepen opgenomen, zoals het Leger des
Heils, de Pinksterbeweging en de evangelische beweging. Er worden elf bewegingen met een
ten opzichte van het christendom duidelijk alternatief karakter aangetroffen, zoals de
Scientology, de antroposofie, en de beweging van Moon. Zij zijn hier samengevat met de term
‘culten’, innovatieve levensbeschouwelijke stromingen die geen afsplitsing van een gevestigd
kerkgenootschap vormen. Er zijn ten slotte vier seculiere bewegingen onderscheiden, waarvan
het Humanistisch Verbond de belangrijkste is.
Voor buitenkerkelijken en kerkleden is afzonderlijk in kaart gebracht hoeveel van de onder-
vraagden zich als verwant beschouwden met een of meer van deze categorieën van bewegin-
gen. De analyse is uitgevoerd inclusief en exclusief de affiniteit met het Leger des Heils en het
humanisme (tabel 4.4). 

De tabel bevat vier omvangrijke hoofdcategorieën. In 1994 viel de bevolking uiteen in 57%
buitenkerkelijken en 43% kerkleden. De 57% buitenkerkelijken vielen op hun beurt uiteen in
36% die met geen enkele beweging verwantschap voelde en 21% waarvoor dat wel het geval
was. De 43% kerkleden waren te verdelen in 28% zonder verwantschapsgevoelens en 16%
die voor ten minste één beweging sympathie voelden. Het gaat hierbij om de cijfers exclusief
Leger des Heils en humanisme. Verder was er sprake van diversiteit. Binnen de groepen
buitenkerkelijken en kerkleden die verwantschap rapporteerden, kwamen vrij veel combi-
naties met elk een vrij lage aanhang voor. Onder de buitenkerkelijken waren verwantschap
met een of meer cultbewegingen en verwantschap met een seculiere groep en een cultbe-
weging belangrijk. Kerkleden voelden zich vooral met een of meer evangelische groeperingen
verbonden. De weglating van het leger en het humanisme bracht, zoals te verwachten was, de
aanhang voor seculiere en evangelische bewegingen op een belangrijk lager niveau.
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Tabel 4.4 Omvang van de verschillende combinaties van verwantschap met levensbeschouwelijke groepen, 16
jaar en ouder, 1994 (in procenten)

excl. Leger des Heils incl. Leger des Heils
en humanisme en humanisme

buitenkerkelijken totaal 57 57 
waarvan:
verwant met geen enkele
alternatieve groep 36 19 
verwant met

een of meerdere seculiere
groepen 4 7 
een of meerdere
christelijk-charismatische
groepen 2 10 
een of meerdere cultbewegingen 8 2 
een seculiere en een
christelijk-charismatische groep 0 7 
een seculiere groep en een
cultbeweging 6 5 
een christelijk-charismatische
groep en een cultbeweging 0 2 
een seculiere groep, een
christelijk-charismatische groep
en een cult 1 7 

kerkleden totaal 43 43 
waarvan:
verwant met geen enkele
alternatieve groep 28 14 
verwant met

een of meerdere seculiere
groepen 2 2 
een of meerdere
christelijk-charismatische
groepen 7 17 
een of meerdere cultbewegingen 3 1 
een seculiere en een
christelijk-charismatische groep 0 5 
een seculiere groep en een
cultbeweging 2 1 
een christelijk-charismatische
groep en een cultbeweging 1 2 
een seculiere groep, een
christelijk-charismatische groep
en een cult 1 3 

(n) (2.056) (2.056) 
Bron: SCP (CV’94)

4.3 Sympathie en antipathie onder bevolkingscategorieën

4.3.1 Indexen

Er werd nagegaan in hoeverre sympathie en antipathie voor de bewegingen te lokaliseren viel
binnen specifieke bevolkingsgroepen. Ter wille van een overzichtelijke presentatie werden
indexen opgesteld voor de culten, de seculiere en de evangelische bewegingen. Er werd dus
een inhoudelijk indelingscriterium gehanteerd. Een factoranalyse die op de gegevens werd
uitgevoerd, gaf een te divers en te moeilijk te interpreteren beeld om als uitgangspunt te
kunnen dienen. (De gegevens bleven ongepubliceerd.) Voor elk van de drie categorieën van
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bewegingen werd het aantal geteld waarmee een respondent zich zeer verwant of verwant
voelde. In de tabellen 4.5 en 4.6 is het percentage van een bevolkingscategorie dat verwant-
schap met een of meer bewegingen voelde vermeld. De samenstelling van de indexen is
steeds in de noten bij de tabellen aangegeven. Op het gegeven ‘bekendheid’ of ‘kennis’ is hier
verder, een enkele vermelding daargelaten, niet meer ingegaan.
Omdat het Leger des Heils en het humanisme vergeleken met de andere bewegingen zeer
brede steun onder de bevolking genieten, zijn zij uit de indexering weggelaten. Zij zouden de
index anders te zeer overheersen. Voor beide bewegingen zijn enkele resultaten afzonderlijk
vermeld.
De indexen zijn gebaseerd op ongelijke aantallen bewegingen. Er zijn elf culten, drie seculiere
stromingen en drie evangelische bewegingen geteld. De mormonen zijn, anders dan bij de
voorafgaande bewerkingen, opgenomen bij de culten. Door de ongelijke aantallen
bewegingen per index zijn de percentages van de tabellen 4.4 en 4.5 alleen langs de
kolommen - als men zich tot één index tegelijkertijd bepaalt - volledig vergelijkbaar. Over de
regels beschouwd zijn de percentages niet zonder meer met elkaar te vergeleken. Men zou ze
eigenlijk met het aantal bewegingen in een index moeten wegen. Vergelijking zal vrijwel
altijd per kolom plaatsvinden. Er is verder geen restrictie voor het kennisniveau van de
ondervraagden toegepast.4

De tabellen worden als volgt gelezen: van de lager opgeleiden voelde 10% zich verwant met
een of meer culten, van de universitair gevormden ervoer 40% deze verwantschap. Van de
hele bevolking zei 21% dat zij met een of meer culten verwant waren (tabel 4.5).

4.3.2 Demografische gegevens

De bevolking als geheel koesterde in 1994 over het algemeen de minste sympathie voor de
evangelische bewegingen: 12% voelde zich met een of meer verwant. Het gevoel van
verwantschap met de culten was hoger; het ging om 21%. De affiniteit met de seculiere
richtingen was met 14% vrij laag te noemen. Gewogen met het aantal bewegingen per index -
de percentages werden door het corresponderende aantal bewegingen gedeeld - bleek er
weinig verschil in voorkeur te zijn.
Bevolkingscategorieën vertoonden over het algemeen geringe verschillen in verwantschap met
alternatieve bewegingen. Er was eerder sprake van nuanceringen in de gegevens dan er met
factoren als geslacht, opleiding en leeftijd duidelijke differentiaties samengingen. Het gebruik
van deze gegevens en die over inkomen en geografische locatie is gebruikelijk in de analyse
van surveys. Gegevens over de gezinssamenstelling en over het al dan niet officieel gehuwd
zijn, die eveneens hun weg naar tabel 4.5 gevonden hebben, benaderen factoren als ‘netwerk’
en non-conformisme in enige mate. De aantallen respondenten waren bij enkele subgroepen
gering, hetgeen tot behoedzaamheid bij het trekken van conclusies aanspoorde (tabel 4.5). 

De sympathisanten met de cultbewegingen worden vaker aangetroffen onder de vrouwen dan
onder de mannen. Aanhangers waren vaker op middelbaar niveau of op universitair gevormd
dan laag opgeleid. De beroepsopleidingen waren verder gericht op opvoeding, onderwijs,
maatschappijwetenschappen, kunst, cultuur en communicatie en het minst op techniek, econo-
mie en handel. Mensen van 56 jaar en ouder voelden zich wat minder tot de culten
aangetrokken dan degenen onder deze leeftijdsgrens. Sympathisanten woonden vaker in
steden met een inwonertal tussen 100.000 en 400.000 inwoners dan in de allergrootste
gemeenten. In de kleine steden kwamen zij het minst voor. De hoogte van het nettogezins-
inkomen en de samenlevingsvorm hadden voor de affiniteit met de culten weinig te betekenen.
Er is een aanwijzing voor dat ongehuwd samenwonenden, gescheidenen en ongehuwden zich
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voor culten interesseren. Men zou hier als verklaring kunnen denken aan non-conformisme en
een zwak sociaal netwerk. Het is eveneens mogelijk dat deze resultaten voortkomen uit de
belangstelling van de jongeren voor de culten. De geringe betekenis van het inkomen is niet
zonder belang in relatie tot opvattingen over het belang van deprivatie voor de
aantrekkelijkheid van meer ‘exotische’ zingevende bewegingen. Dit belang is in Nederland
anno 1994 wellicht minder belangrijk.
De seculiere stromingen vonden aanhang bij middelbaar en hoger opgeleiden en - anders dan
bij de culten - onder degenen van middelbare leeftijd. De stedelijkheid maakte weinig
verschil.

Evangelische bewegingen werden, in tegenstelling tot de twee voorgaande groepen van
bewegingen, minder door universitair gevormden aangehangen. De afwijzing - de resultaten
werden hier niet gepubliceerd - is onder de hoger opgeleiden aanzienlijk sterker dan onder de
lager opgeleiden. De opleidingen lagen wat meer op de terreinen van economie, handel en
administratie. 
Hoewel in de media menigmaal het beeld van de evangelische bewegingen als een stroming
van jongeren wordt opgeroepen, maakt iemands leeftijd weinig uit voor de gevoelde verwant-
schap. Zo er al verschillen zijn, waren juist mensen boven de 45 jaar meer op de evange-
lischen gericht.
Inkomensniveau en het al of niet betaald werkzaam zijn, maakten weinig uit. Aanhangers
werden in wat mindere mate in de allergrootste steden aangetroffen dan daarbuiten.

In overeenstemming met hetgeen reeds werd gerapporteerd, voelden ondervraagden met een
hogere opleiding, een hoger inkomen en jonger dan 45 jaar het meest voor het humanisme.
Demografische gegevens zijn verder van weinig betekenis voor de adhesie met het Leger des
Heils. Over de betekenis van generaties moet nog een enkele aantekening worden gemaakt.
Uit de leeftijdsverdeling van tabel 4.5 valt af te leiden dat de sympathie voor alternatieve
bewegingen in 1994 zeker niet vooral bij de jongste generatie voorkwam. Volgens een
cohort- of generatietabel voor alle bewegingen afzonderlijk en voor de jaren 1979 en 1994
toonde de jongste generatie zich in 1979 iets minder goed op de hoogte van het bestaan van
de alternatieve bewegingen, maar haalde zij deze achterstand in de loop van vijftien jaar
grotendeels in (tabel B4.1). Vooral de bekendheid met de Pinkstergemeente, de mormonen, de
antroposofie en de transcendentale meditatie nam toe. Bij de waardering van deze verandering
moet vanzelfsprekend worden bedacht dat de ondervraagden in 1979 nog vrij jong waren,
namelijk rond de 20 jaar en in 1994 rond de 35 jaar. Het spreekt vanzelf dat jongeren over
bepaalde onderwerpen minder goed geïnformeerd zijn dan ouderen en dat zij veel informatie
gaan aanvullen als zij ouder worden.
Bij de verwantschap met stromingen was er van een ander beeld sprake (tabel B4.2). De
generaties onderscheidden zich namelijk nauwelijks van elkaar in de mate waarin verwant-
schapsgevoelens toenamen.  De groei in de sympathie voor alternatieve bewegingen doet zich5

dus zeker niet vooral bij de jongste generatie voor, hoewel deze generatie wel in een vrij hoog
tempo de gevestigde kerkgenootschappen verlaat. Alleen de verwantschap met de
antroposofie nam onder de jongste generatie wat sterker toe dan onder de andere generaties.
Het is de vraag in hoeverre hier van een toevalsfluctuatie sprake is. De toename in oriëntatie
op alternatief zingevende bewegingen is dus, anders dan wel wordt verondersteld, geen
generatieverschijnsel.
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Tabel 4.5 Verwantschap met cultbewegingen, seculiere stromingen en evangelische bewegingen, 16 jaar en ouder (in
procenten)a

cultbewegingen seculiere stromingen chr. charismatische 
(totaal 11) (totaal 3) bewegingenb c

(totaal 3)d

mannen 18 15 11 
vrouwen 24 14 13 

lager onderwijs 10 6 13 
mavo 23 15 14 
havo, vwo 33 21 11 
universiteit 40 33 10 

opleidingsrichting
techniek 19 16 11 
economie, handel of
administratie 19 14 15 
opvoeding of onderwijs 33 24 14 
medische of sociale zorg 32 18 10 
maatsch.
wetenschappen, cultuur,
kunst of communicatie 43 33 12 
algemeen 16 8 13 

16-25 jaar 22 7 11 
26-35 jaar 23 12 12 
36-45 jaar 27 19 11 
46-55 jaar 22 22 15 
56-65 jaar 14 14 13 
66-75 jaar 12 13 13 

vóór 1930 12 12 12 
1930-1944 16 16 14 
1945-1959 27 20 12 
1960-1974 23 10 12 

zonder partner 25 16 12 
bewust ongehuwd, met
partner 34 24 11 
met partner, later huwen 21 10 6 
gehuwd, na
samenwoonperiode 26 16 7 
gehuwd, zonder
samenwoonperiode 15 13 15 

gehuwd 18 13 12 
gescheiden 28 21 15 
weduwstaat 16 10 16 
ongehuwd 27 16 11 

echtpaar, met kinderen 20 12 13 
echtpaar, zonder kinderen 17 14 12 
ongehuwd samenwonend,
zonder kinderen 30 17 3 
alleenstaand, met kinderen 25 14 17 
alleenstaand, zonder
kinderen 25 19 14 

betaalde baan 18 12 13 e

geen betaalde baan 25 17 12 e

nettogezinsinkomen per jaar
< 24.000 gulden 23* 42 51 
24.000-39.000 gulden 13 39 54 
40.000-51.000 gulden 14 41 51 
> 51.000 gulden 13 50 50 
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Tabel 4.5 Verwantschap met cultbewegingen, seculiere stromingen en evangelische bewegingen, 16 jaar en ouder (in
procenten)  (vervolg)a

cultbewegingen seculiere stromingen chr. charismatische bewegingen 
(totaal 11)  (totaal 3) (totaal 3)b c d

stad 24 17 13 
verstedelijkt platteland 15 10 10 
platteland 16 10 14 

< 20.000 inwoners 16 11 10 
20.000-50.000 inwoners 17 14 14 
50.000-100.000 inwoners 25 15 16 
100.000-400.000 inwoners 32 19 14 
> 400.000 inwoners 27 17 9 

hele bevolking 21 14 12 
Het percentage per bevolkingsgroep dat zich verwant acht met minstens een van de bewegingen of stromingen diea

kunnen worden gekarakteriseerd als respectievelijk cultbeweging, seculiere stroming of christelijke
revitaliseringsbeweging.
Te weten: Unified Family, de Hare Krishna-beweging, spiritisme, mormonen, baghwan-beweging, de Divine Lightb

Mission, Scientology, soefisme, theosofie, transcendente meditatie, antroposofie.
Te weten: De Vrije Gedachte, De Kleine Aarde, vrijmetselarij.c

Te weten: Jehova’s Getuigen, Pinksterbeweging, evangelische gemeente.d

Dat wil zeggen, verricht meer dan 15 uur per week betaalde arbeid.e

Bron: SCP (CV’94)

4.3.3 Levensbeschouwelijke kenmerken

De gegevens van tabel 4.6, waarin levensbeschouwelijke gegevens opgenomen zijn, leveren
enkele conclusies op. De verwantschap met de doorgaans niet-christelijke cultbewegingen
was gering onder degenen uit een kerkelijk gelovig milieu. Het ging om de leden van de drie
grote kerkgenootschappen, om degenen die in sterke mate verzuiling voorstonden en om de
ondervraagden die er orthodoxe denkbeelden op na hielden. Een positieve relatie tot de culten
bestond er vooral bij het ‘spiegelbeeld’ van deze categorieën: buitenkerkelijken en vrijzinni-
gen. Degenen die kerkelijk geïnvolveerd zijn, vertonen dus slechts weinig neiging om hun
christelijke geloof aan te vullen met levensbeschouwelijke elementen van buiten deze traditie. 
Voor de verwantschap met de seculiere bewegingen gold ongeveer hetzelfde: zij waren onder
de kerkleden evenmin populair. 
Verwantschap met de evangelische stromingen werd echter naar verhouding vaak ondervon-
den door protestanten, vooral de gereformeerden, door kerkleden, door Nederlanders met
orthodoxe denkbeelden en door degenen die verzuiling steunden.
De beschouwing van de resultaten voor kerkverlaters en buitenkerkelijken doet enige druk in
de richting van levensbeschouwelijke substitutie vermoeden. Kerkverlaters en buitenkerke-
lijken van de tweede generatie hadden namelijk de neiging om onderdak te zoeken bij de
culten. Zij deden dat in wat mindere mate bij de seculiere bewegingen. 
Dat kerksen vaak verwantschap met de evangelische beweging rapporteerden, duidt niet op
levensbeschouwelijke substitutie, maar op supplementering. Zij hadden immers een levens-
beschouwelijke overtuiging, maar wilden die kennelijk aanvullen met een meer doorleefd
geloof (zie hoofdstuk 1).
Dat er in andere gevallen substitutie aan het werk zou kunnen zijn, valt eveneens op te maken
uit het feit dat degenen die in een hogere macht geloven, vrij sterk gericht zijn op cultische en
seculiere bewegingen. 
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Tabel 4.6 Verwantschap met en afwijzing van cultbewegingen, seculiere stromingen en evangelische bewegingen, 16 jaar
en ouder, 1994 (in procenten)a

cultbewegingen seculiere stromingen chr. charismatische
  bewegingen 

(totaal 11)  (totaal 3) (totaal 3)a b d

geloof waarin grootgebracht
geen 23 17 5 
rk 22 14 5 
nh 17 13 18 
gereformeerd 21 13 39 

huidige kerkrichting
geen 27 19 6 
rk 15 11 6 
nh 11 7 25 
gereformeerd 14 5 45 

kerkelijkheid
buitenkerkelijken 24 17 4 
ex-kerkleden 30 20 7 
nominale leden 15 10 10 
kerkse leden 12 6 34 

verzuilingsscore
laag 23 18 5 
midden 22 13 7 
hoog 18 12 27 

transcendentieopvatting
geen geloof 19 14 2 
onaantoonbaar 19 17 3 
wel hogere macht 37 24 6 
soms wel geloven of met
twijfels 16 13 14 
God bestaat 16 7 27 

orthodoxiescore
laag 23 18 2 
midden 25 18 6 
hoog 17 9 26 

levensbeschouwelijke
belangstelling

laag 7 6 3 
midden 12 8 3 
hoog 27 18 17 

doet moeite om kinderen in
zijn levensbeschouwing op te
voeden

geregeld 23 16 22 
af en toe 23 12 12 
(bijna) nooit 21 15 4 

hele bevolking 21 14 12 
Het percentage per bevolkingsgroep dat zich verwant acht met minstens een van de bewegingen of stromingen diea

kunnen worden gekarakteriseerd als respectievelijk cultbeweging, seculiere stroming of christelijke
revitaliseringsbeweging.
Te weten: Unified Family, de Hare Krishna-beweging, spiritisme, mormonen, Baghwan-beweging, de Divine Lightb

Mission, Scientology, soefisme, theosofie, transcendente meditatie, antroposofie.
Te weten: De Vrije Gedachte, De Kleine Aarde, vrijmetselarij.c

Te weten: Jehova’s Getuigen, Pinksterbeweging, evangelische gemeente.d

Bron: SCP (CV’94)

Levensbeschouwelijke interesse en levensbeschouwelijke opvoeding horen strikt genomen
niet bij demografische variabelen, maar krijgen hier toch enige aandacht. Hoe meer
belangstelling men heeft voor levensbeschouwing, met hoe meer bewegingen men zich
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verwant voelt. Een intensieve belangstelling voor levensbeschouwing ging namelijk samen
met naar verhouding veel gevoelens van verwantschap: 27% van de ondervraagden met een
hoge belangstelling voelde zich verwant met de culten, 18% met de seculiere richting en 17%
met de evangelische stromingen. In vergelijking met de affiniteit onder degenen met een
minder intensieve belangstelling - de percentages waren daar respectievelijk 7, 6 en 3 - waren
deze resultaten hoog te noemen. Een interpretatie is niet zonder meer te geven. Het is immers
mogelijk dat mensen die in levensbeschouwing geïnteresseerd zijn, zich in allerlei stromingen
verdiepen en daarin op den duur iets van hun gading vinden. Het zou eveneens mogelijk
kunnen zijn dat iemand die zich op de een of andere wijze met een beweging heeft
geëngageerd, op den duur meer levensbeschouwelijke interesse gaat ontwikkelen.

Respondenten die zich met evangelische stromingen verwant voelden, deden de meeste moeite
om hun kinderen in de eigen levensbeschouwing op te voeden. Degenen die een binding met
de andere soorten van bewegingen rapporteerden, onderscheidden zich niet door buiten-
gewone inspanningen. Aanhangers van de gevestigde religie deden, overigens afhankelijk van
hun kerkgenootschap, zeker niet allemaal in belangrijke mate moeite voor de levensbeschou-
welijke vorming van hun kinderen. Bij de sympathisanten van de alternatieve stromingen is
de inspanning even hoog of wellicht zelfs geringer. In de opvoeding is dus een geringe waar-
borg gelegen voor de continuïteit van de alternatieve stromingen.

4.4 Politieke kenmerken

Wat betreft de politieke correlaten van de geestverwantschap met de bewegingen, is het
onverstandig uit te gaan van het onderscheid in drie typen stromingen. Volgens de literatuur
verschillen de cultbewegingen namelijk in politieke oriëntatie. Zo maakt Wallis (1984) een
onderscheid tussen bewegingen die hij aanduidt als world-rejecting movements en de
world-affirming movements.  De eerste groep keert zich radicaal tegen de maatschappelijke6

status-quo en roept op tot morele inkeer. Veelal leidt dit ertoe dat men zich van de samen-
leving afzondert en leeft binnen de enclave van zelf gestichte gemeenschappen. Onder andere
de Unified Family en de Hare Krishna-beweging behoren tot deze categorie. De tweede groep
zoekt juist aansluiting bij het moderne leven en propageert het tot ontwikkeling brengen van
onvermoede vermogens, die de mens in staat zullen stellen beter te functioneren volgens de
eisen die het moderne leven stelt. Daarbij bieden deze bewegingen doorgaans sterk individua-
listisch gerichte technieken om dit doel te bereiken. Van de hier onderzochte bewegingen
gelden Scientology en transcendente meditatie als voorbeelden. 

In tabel 4.7 is voor de geestverwanten van negen bewegingen en stromingen een aantal
politieke kenmerken weergegeven. Het aantal sympathisanten van deze bewegingen was groot
genoeg om een onderscheid naar politieke gegevens mogelijk te maken. Voor de overige van
de onderzochte bewegingen was dit niet het geval. In de tabel zijn de culten antroposofie,
theosofie en transcendente meditatie opgenomen. Als seculiere groepen is gekozen voor De
Kleine Aarde en het humanisme. De evangelisten, het Leger des Heils en de Pinksterbewe-
ging vertegenwoordigen christelijk-charismatische bewegingen.
Over het algemeen waren de aanhangers van antroposofie, theosofie, transcendente meditatie,
De Kleine Aarde en het humanisme georiënteerd op linkse politieke partijen. Sympathisanten
met de evangelische beweging, het Leger des Heils en de Pinksterbeweging waren meer
gericht op confessionele partijen. De VVD nam een weinig opvallende plaats in.
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Tabel 4.7 Politieke kenmerken van personen die zich sterk of enigszins verwant achten met een beweging, 1994 (in procenten)
anthro- theo- transc. De Kleine huma-evangelisch Leger des Pinkster-  hele
posofie sofie meditatie Aarde nisme e beweging Heils beweging bevolkin

g

(n = 233) (n = 78) (n = 163) (n = 204) (n = 649) (n = 191) (n = 1.002) (n = 129) 2.066)
(n =

partijvoorkeur
GroenLlinks 16 16 13 24 11 5 5 9 6 
PvdA of D66 51 46 47 42 48 19 36 23 38 
CDA 6 10 6 8 10 30 22 30 19 
VVD 11 7 17 13 15 9 15 4 16 
SGP, GPV of RPF 1 6 0 1 1 23 5 23 4 
andere partij 6 6 6 5 6 3 5 3 5 
weet nog niet 9 9 10 8 9 11 12 10 11 
stemt blanco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

zegt politiek sterk
geïnteresseerd te zijn 18 17 16 23 17 11 11 12 10 
spreekt vaak over politiek
onder vrienden 17 20 15 19 15 12 11 11 11 
spreekt nooit over politiek
onder vrienden 6 12 11 8 11 18 22 19 24 

heeft ooit op bijeenkomst
gesproken om bepaald
standpunt naar voren te
brengen 39 30 40 36 31 25 23 23 22 
heeft ooit naar krant
geschreven om bepaald
standpunt naar voren te
brengen 16 22 19 18 14 13 10 14 9 
heeft laatste jaren wel eens
vergaderingen of
bijeenkomsten politieke
partij bezocht 17 17 16 18 15 17 12 14 10 
heeft laatste jaren wel eens
iets gedaan voor politieke
parti 8 6 10 9 6 5 6 5 5 
is lid van een politieke partij 13 12 11 13 12 17 11 18 10 
heeft afg. 2 jaar
meegedaan aan
inspraakprocedure overheid 24 24 21 24 18 12 12 13 11 
heeft zich afg. 2 jaar samen
met anderen actief
ingespannen voor landelijke
of internationale kwestie 32 30 31 28 22 20 15 24 14 
heeft zich afg. 2 jaar samen
met anderen actief
ingespannen voor lokale
kwestie 34 32 34 41 31 31 27 24 25 
maakt zich veel zorgen over
milieuvervuiling 62 68 62 68 55 43 47 46 48 
is lid van
milieubeschermings-
groepering 42 41 36 45 33 22 21 24 21 
heeft in afg. 5 jaar petitie
getekend over milieu 50 42 47 55 41 24 26 23 27 
heeft in afg. 5 jaar geld
gegeven aan
milieugroepering 71 72 67 76 63 44 47 52 46 
heeft in afg. 5 jaar
meegedaan aan protest of
demonstratie voor milieu    9 6 12 15 9 1 6 5 5 
Bron: SCP (CV’94)

Dezelfde tweedeling deed zich voor waar het politieke activiteit betreft. Theosofie,
transcendente meditatie en De Kleine Aarde waren politiek actiever dan de evangelische
beweging, het Leger des Heils en de Pinksterbeweging. Het humanisme stond wat tussen
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beide groepen in. 
Onder de achterban van de theosofie, antroposofie, transcendente meditatie, het humanisme
maar vooral onder die van De Kleine Aarde, bestond veel steun voor GroenLinks en waren de
sociaal-democratische partijen eveneens oververtegenwoordigd. De voorkeur voor
GroenLinks van deze groepen is vanzelfsprekend een uitvloeisel van de bredere
betrokkenheid bij de milieuproblematiek. De aanhangers maakten zich dan ook in meer dan
gemiddelde mate zorgen over het milieu, waren lid van een groepering die zich de
bescherming van het milieu ten doel stelde en hadden in de actiesfeer vaker blijk gegeven van
hun betrokkenheid. Deelname aan demonstraties voor het milieu waren hier een uitzondering. 
De sympathisanten met deze groepen toonden zich sterk politiek geïnteresseerd.
Betrokkenheid uitte zich verder door het naar voren brengen van het eigen standpunt op
bijeenkomsten en door ingezonden brieven. Verder waren participatie in inspraakprocedures
en in acties voor bovenlokale of lokale kwesties belangrijk.
Onder de evangelisten en de sympathisanten van de Pinksterbeweging bevonden zich vooral
personen met een voorkeur voor een confessionele partij. Op de meeste punten bleef hun
politieke betrokkenheid duidelijk achter bij die van de culten en seculiere groepen, al was zij
ongeveer gelijk aan die van de bevolking als geheel. Het Leger des Heils vertoonde politiek
het minst een duidelijk profiel. Gezien de grote populariteit was dit niet verwonderlijk.
Over het algemeen mag geconcludeerd worden dat de aanhangers van alternatieve bewegingen
zich vrij veel aantrekken van het reilen en zeilen van de samenleving. Zorg om het milieu is
daarbij een belangrijk onderwerp.

4.5 Conclusies

In dit hoofdstuk werd voor een aantal levensbeschouwelijke groepen, stromingen of
bewegingen vastgesteld hoe bekend en hoe populair zij onder de bevolking zijn. Nadat in
hoofdstuk 3 gebruik werd gemaakt van gegevens die de betreffende groepen zelf verstrekt
hadden, zijn hier enquêtes benut. De vraagstelling in de enquêtes was gericht op de psycho-
logische nabijheid of affiniteit van de respondenten met de bewegingen en niet op feitelijk
lidmaatschap of feitelijke participatie. De cijfers zijn dus eerder indicatief voor de ontvanke-
lijkheid van de bevolking voor nieuwe religieuze bewegingen, dan voor de omvang van deze
bewegingen. 
Alternatieve bewegingen vormen tot op grote hoogte een bekend terrein voor de Nederlanders.
Er werd vastgesteld dat de bekendheid met de meeste groepen de afgelopen vijftien jaar was
gegroeid en in 1994 vrij groot was. Van de onderzochte christelijk-evangelische bewegingen,
had de overgrote meerderheid van de Nederlanders gehoord; dat gold eveneens voor alterna-
tieve stromingen als het spiritisme, de Hare Krishna-beweging en de Baghwan-beweging, en
voor niet-godsdienstige of niet uitgesproken godsdienstige levensfilosofieën als het huma-
nisme en de vrijmetselarij. Men was betrekkelijk onbekend met het bestaan van de Divine
Light Mission, de theosofie, De Vrije Gedachte en De Kleine Aarde. 

De veronderstelling dat naarmate rationalisering en modernisering voortschrijden niet alleen
de gevestigde, maar ook de alternatieve religie aanhangers zouden verliezen, werden niet door
de onderzoeksresultaten ondersteund. Tussen 1979 en 1994 bleek de visie op een aantal alter-
natieve bewegingen positiever geworden te zijn. Naast het ‘niet verwant voelen’, nam de
gerapporteerde verwantschap eveneens toe. Ondanks hun toename bleven de gerapporteerde
verwantschapsgevoelens zich echter op een laag niveau bevinden. 

Marktleiders waren niet goed aan te wijzen. Alleen het Leger des Heils en het humanisme
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waren voor nogal wat mensen aantrekkelijk. Het leger wekt echter alleen al door zijn sociale
activiteiten sympathie. Het is de vraag of het humanisme, in het bijzonder het Humanistisch
Verbond nu tot de gevestigde of de alternatieve levensbeschouwing behoort. Evangelische
bewegingen waren alleen marktleider voor de kerksen. Op de levensbeschouwelijke markt is
dus sprake van een groot aantal aanbieders, waar de vragers hun aandacht over verdelen. 
Intensievere betrokkenheid, opgevat als verwantschap met drie of meer bewegingen, inclusief
het Leger des Heils en het humanisme, kwam in 1994 bij 21% of ongeveer een vijfde van de
Nederlanders voor. 43% wees drie of meer bewegingen af. Betrokkenheid bij alternatieve
bewegingen is dus zeker nog geen algemeen verschijnsel. 

Wendt men zich tot categorieën van individuen die gevoelig zouden kunnen zijn voor de
aantrekkingskracht van alternatieve bewegingen, omdat zij geen of een gebrekkig onderdak
vinden bij de gevestigde religie, dan blijkt dat kerkverlaters enige gevoeligheid voor de
cultbewegingen vertoonden, maar dat zij eveneens, samen met de buitenkerkelijken van de
tweede generatie, onderdak zochten bij het seculiere. Tot de cultbewegingen werden onder
meer spiritisme, theosofie en antroposofie gerekend. De Vrije Gedachte, De Kleine Aarde en
de vrijmetselarij werden als seculier georiënteerd beschouwd. De kerkverlaters hadden zeker
geen massale belangstelling voor beide typen bewegingen.
Kerksen rapporteerden naar verhouding vaak affiniteit met de evangelische bewegingen. Hier
was waarschijnlijk sprake van een aanvulling op de gevestigde religie. Men bleef immers lid
van een kerkgenootschap, maar zocht daarnaast aansluiting bij groeperingen waar het christe-
lijke geloof een mogelijk wat levendiger expressie vond. De oriëntatie op niet-christelijke
bewegingen ontbrak in hoge mate. 

De verschillen in oriëntatie op alternatieve bewegingen tussen demografische categorieën
waren betrekkelijk gering. Waarschijnlijk waren persoonlijkheidskenmerken die men met een
algemene survey niet zo gemakkelijk achterhaalt, belangrijker dan opleiding of leeftijd.
Niettemin kon worden vastgesteld dat belangstelling voor culten zich in enige mate concen-
treerde bij de hoger opgeleiden en dat degenen boven de 55 jaar naar verhouding weinig
belangstelling voor dit soort beweging hadden. 
Belangstelling voor evangelische bewegingen wordt wel verondersteld vooral bij jongeren op
te treden. Jongeren en jongvolwassenen vormden echter niet de grootste aanhang van deze
groeperingen. Het verschil in het aandeel van de jongeren en ouderen onder de symphati-
santen was gering. Ouderen, vooral de 46-55-jarigen, waren zelfs iets in de meerderheid. De
verschillen tussen de leeftijdscategorieën waren al met al gering. Bovendien was verwant-
schap met alternatieve levensbeschouwelijke bewegingen geen generatieverschijnsel. Bij geen
van de onderscheiden generaties nam de verwantschap opvallend toe, ook niet bij de meest
recente generatie die werd onderscheiden.

Ouders die zich op evangelisch-christelijke bewegingen oriënteerden, getroostten zich nog de
meeste moeite om hun kinderen in de eigen levensbeschouwing op te voeden. Gerichtheid op
de culten ging samen met betrekkelijk weinig inspanning voor dit doel. Geen van de andere
categorieën onderscheidde zich door geregelde inspanning. Volgens de resultaten die in
hoofdstuk 2 werden opgesomd, waren de inspanningen van degenen die de gevestigde religie
aanhingen evenmin intensief te noemen, maar zij staken toch nog gunstig af vergeleken met
hetgeen bij de alternatieve bewegingen werd geconstateerd. De opvoeding of socialisatie is
dus bij de alternatieve bewegingen geen waarborg voor levensbeschouwelijke continuïteit. Op
zichzelf bezien past dit resultaat in de trend kinderen zelf voor een levensbeschouwing te
laten kiezen.
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In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen bewegingen die zich niet en die zich wel op
de samenleving oriënteren: de world-rejecting en de world-affirming movements. Aan de
hand van de politieke kenmerken van degenen die zich met een aantal de bewegingen verwant
voelden, kon worden nagegaan welk type zou kunnen overheersen. Het zag ernaar uit dat een
voorkeur voor een linkse politieke partij, D66 inbegrepen, van enig belang was.
Vanzelfsprekend toonden de sympathisanten met de evangelische bewegingen aanhankelijk-
heid voor confessionele politieke partijen.
De politieke activiteit of betrokkenheid van hen die zich met een alternatieve beweging ver-
want voelden, was over het algemeen even hoog als onder hen die zulke verwantschap niet
rapporteerden. In een aantal gevallen lag de activiteit op een wat hoger niveau, hetgeen onder
meer bleek uit het bezoeken van vergaderingen en het schrijven van een ingezonden stuk. De
tendens om zich behalve op levensbeschouwing en het eigen geestelijke leven ook op de
samenleving te richten en ‘er iets mee te willen’, was aanwezig. Dat een zekere belangstelling
voor levensbeschouwelijke zaken in het algemeen samengaat met affiniteit met alternatieve
bewegingen, zou een uiting van een algemeen actieve opstelling in het leven kunnen zijn.
De milieuproblematiek leek een belangrijke aanleiding tot politieke activiteit te zijn. Als het
ging om verwantschap met De Kleine Aarde sprak dit uiteraard vanzelf. Bij andere bewegin-
gen liet deze belangstelling zich wellicht verklaren uit het, in alternatieve levensbeschouwing
menigmaal belangrijke holisme. Volgens deze visie onderhouden alle onderdelen van het
bestaande een in principe harmonische relatie met elkaar, een opvatting waarin zorg voor
natuur en milieu goed passen (zie hoofdstuk 1).

Op grond van de studie van alternatieve bewegingen kan het optreden van substitutie niet
worden uitgesloten. Het beeld is echter vaag te noemen, omdat er zowel aanwijzingen voor
als tegen het optreden van deze tendens aanwijsbaar waren.
Voor substitutie pleitte dat de visie op alternatieve bewegingen tussen 1979 en 1995
positiever werd. Dit kan een uiting van algemeen gegroeide tolerantie zijn, die los kan staan
van secularisering. Er is echter van meer dan tolerantie sprake, want de
verwantschapsgevoelens namen eveneens toe. Dat de toename in de positieve visie als geheel
langzamer verliep dan de ontkerkelijking, hoeft niet zoveel te betekenen. Substitutie zou heel
goed met vertraging op kunnen treden.
Verder spreekt ten gunste van de substitutie dat kerkverlaters zich versterkt op seculiere alter-
natieve bewegingen oriënteerden en dat de degenen die in het bestaan van een hogere macht
geloofden duidelijke voorkeur voor de culten aan den dag legden.
Als levensbeschouwelijke substitutie een nieuwe maatschappelijke trend vormt, valt het te
verwachten dat zij vooral bij jongeren aanslaat. Dat bleek tot op enige hoogte inderdaad het
geval te zijn, maar dan moest het begrip ‘jongere’ wel erg ruim worden opgevat.
Ondervraagden onder de 55 jaar hadden een voorkeur voor culten. Deze categorie valt zelfs
met het begrip ‘jongvolwassene’ maar met moeite te beschrijven.
Tegen de veronderstelling van substitutie kan worden aangevoerd dat hoger opgeleiden, die in
veel mindere mate dan de jongeren ontkerkelijkt zijn, toch een duidelijke belangstelling voor
alternatieve bewegingen in de vorm van culten aan den dag legden. 
De conclusie dat de toegenomen belangstelling voor alternatieve bewegingen losstaat van de
opeenvolging van generaties, vormt een gewichtig bezwaar. De recente generatie is namelijk
in een hoog tempo ontkerkelijkt en als substitutie optreedt, zou men juist daar een naar
verhouding snel groeiende verwantschap met alternatieve bewegingen hebben moeten waar-
nemen. De vraag is nu of levensbeschouwelijke substitutie bij de houding ten aanzien van
paraculturele denkbeelden, die in het volgende hoofdstuk wordt behandeld, duidelijker aan
den dag treedt.
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Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven, is met bewegingen een organisatie verbonden, terwijl dit bij de paraculturele1

denkbeelden in veel mindere mate het geval is. De indeling van de hoofdstukken volgt de opzet van de vragenlijst.
De gebruikte maat is de toets op centrale tendentie, de Kendall tau c.2

Het gegeven over de buitenkerkelijkheid werd ontleend aan de peiling van Culturele veranderingen in Nederland van3

1979, omdat de vraag naar het kerklidmaatschap, zoals die in God in Nederland 1979 werd gesteld, onvergelijkbaar
was met de vraagstelling van Culturele veranderingen in Nederland 1994.
Het was mogelijk geweest om rekening te houden met het aantal bewegingen dat een respondent opgaf niet te kennen.4

Respondenten voor wie een groot aantal bewegingen onbekend was, zouden als ‘minder goed geïnformeerden’ buiten
beschouwing moeten blijven. Doordat een vrij groot aantal bewegingen is voorgelegd, cumuleert het aantal missende
waarden per respondent vrij snel. Een beperking tot degenen die van zes of meer bewegingen gehoord hadden, zoals
in tabel 4.2 werd toegepast, leidt tot de uitsluiting van ongeveer 75% van de ondervraagden. Andere begrenzingen
leiden tot soortgelijke fracties. Dit is onaanvaardbaar hoog, zodat besloten is om van elke restrictie voor het
informatieniveau van de ondervraagden af te zien. Elke ondervraagde doet dus mee in de berekeningen, ongeacht of
hij met veel of met weinig bewegingen bekend was. 
De meest recente generatie, personen geboren tussen 1956 en 1970, is voor de redenering het belangrijkst. Juist deze5

generatie zou zich tot alternatieve bewegingen aangetrokken voelen. De celvullingen zijn hier echter aan de lage kant.
Als men deze generatie voegt bij de ondervraagden geboren tussen 1941 en 1955, zodat de meer personen
omvattende categorie ontstaat van hen die in of na de oorlog geboren zijn, onderscheidt deze zich evenmin door een
naar verhouding sterk gestegen verwantschap met alternatieve bewegingen. 
Als derde type spreekt Wallis over world-accomodating movements, waarbij hij bijvoorbeeld aan de6

Pinksterbeweging denkt, maar over dit type bewegingen blijft hij vaag (Wallis 1984).

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 4

Tabel B4.1 Percentage dat bekend is met stromingen en bewegingen, Beckers generaties, 1979 en 1994
vooroorlogse gen. stille generatie protestgeneratie verloren generatie

(1910-1930) (1931-1940) (1941-1955) (1956-1970)
1979 1994 1979 1994 1979 1994 1979 1994 

Jehova’s Getuigen 98 94 98 97 99 96 99 98 
Leger des Heils 99 97 99 99 100 96 98 98 
Pinksterbeweging 74 83 78 89 79 90 64 87 
mormonen 59 67 63 73 66 80 59 76 

theosofie 23 33 21 33 22 32 18 24 
antroposofie 22 40 17 48 23 57 19 55 
spiritisme 75 66 77 76 78 80 71 83 
vrijmetselarij 75 76 74 78 67 74 42 57 
soefisme 19 24 16 27 12 23 9 15 
de Hare Krishna-beweging 38 58 52 70 69 85 75 86 
Unified Family 33 37 38 48 50 57 34 51 
transcendente meditatie 33 47 36 59 45 63 44 56 

humanisme 82 80 86 83 87 90 83 88 
Bron: Opnieuw: God in Nederland 1979; SCP (CV’94) 

Tabel B4.2 Percentage dat zich zeer verwant of verwant acht met stromingen en bewegingen, Beckers generaties,
1979 en 1994

vooroorlogse gen. stille generatie protestgeneratie verloren generatie
1979 1994 1979 1994 1979 1994 1979 1994 

Jehova’s Getuigen 2 1 2 0 3 2 3 1 
Leger des Heils 70 55 62 55 61 53 55 45 
Pinksterbeweging 8 5 6 8 4 7 5 6 
mormonen 0 0 2 1 1 1 1 1 

theosofie 2 4 2 4 1 5 2 3 
antroposofie 2 7 3 9 5 17 2 13 
spiritisme 1 2 2 6 4 6 8 9 
vrijmetselarij 3 4 1 3 2 4 1 3 
soefisme 0 1 0 2 0 2 2 1 
de Hare Krishna-beweging 1 0 0 2 1 2 0 3 
Unified Family 0 0 1 0 0 0 1 0 
transcendente meditatie 4 3 3 8 7 10 10 9 

humanisme 26 26 29 29 31 40 26 32 
Bron: Opnieuw: God in Nederland 1979; SCP (CV’94) 
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Tabel B4.3 De mate waarin godsdienstige groepen volledig vrijgelaten moeten worden, 16-74 jaar, 1980-1991
(in procenten)

1980 1985 1991

rooms-katholieken 87 87 84
protestanten 87 88 85
islamieten 75 79 71
Jehova’s Getuigen 60 59 60
humanisten 78 81 77
diverse groepen 27 38 45a

Zoals Unified Family, Children of God, Scientology, de Hare Krishna-beweging.a

Bron: SCP (CV’80-’91)
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5  De paracultuur in 1994

.

5.1 Inleiding

In 1994 werden het publiek 23 zogenoemde paraculturele thema’s voorgelegd. Zij waren
divers van aard, maar hadden in vergelijking met het vigerende rationele cultuurpatroon een
alternatief karakter. In enkele gevallen, de homeopathie en de gestaltpsychologie, was dit
karakter discutabel. Het boeddhisme kan, als het door autochtone Nederlanders beleden
wordt, als een alternatief beschouwd worden, maar behoort verder vanzelfsprekend tot de
grote wereldgodsdiensten of levensbeschouwingen. 
Uit tabel 5.1 blijkt om welke thema’s of onderwerpen het ging. De opsomming varieert van
homeopathie en astrologie tot New Age en holisme. 
De paraculturele thema’s verschillen van de bewegingen uit het vorige hoofdstuk door het
ontbreken van een enigszins duidelijke organisatie van aanhangers. Een organisatie bestaat
overigens weer wel in enige mate in het geval van de antroposofie, waarbij er van een
doublure met hoofdstuk 4 sprake is.

Ten aanzien van de paracultuur gelden dezelfde vraagstellingen als die welke aan het begin
van het vorige hoofdstuk werden opgesomd en waarvan de vragen naar substitutie en
supplementering de belangrijkste zijn. Een tijdsvergelijking is in dit geval onmogelijk. Er
wordt wel opnieuw aandacht geschonken aan de resultaten voor buitenkerkelijken, kerk-
verlaters en kerksen. Op een iets ander niveau van beschouwing is de categorie die alleen in
een hogere macht gelooft belangrijk. Scores voor bewegingen en voor paracultuur worden ten
slotte gecombineerd tot een typologie, waarin de hele Nederlandse bevolking wordt onder-
gebracht.

Het publiek werd gevraagd of het met elk van de thema’s bekend was. Aan degenen die een
bevestigend antwoord gaven, de geïnformeerden, werd achtereenvolgens gevraagd in hoeverre
zij het thema zeker of misschien voor waar hielden, of zij zich er ooit mee bezig hadden
gehouden, bijvoorbeeld door studie in enige vorm, en of zij er bij hun handelen in het
dagelijks leven wel eens rekening mee hielden. De ondervraagden die zich actief voor een
thema hadden geïnteresseerd, gaven nog aan op welke leeftijd deze belangstelling voor het
eerst was gewekt. Van de mogelijke relatie tussen de ondervraagden en de alternatieve
thema’s werden derhalve een aantal aspecten onderzocht, namelijk de bekendheid met het
thema en daarnaast geloof, belangstelling en mogelijke gedragsconsequenties (zie verder de
bijlage bij hoofdstuk 1) 

Paragraaf 5.2 belicht bekendheid, geloof, interesse en gedragsconsequenties voor alle
Nederlanders. Paragraaf 5.3 gaat in op de verspreiding van de aspecten onder bepaalde
bevolkingscategorieën, waaronder buitenkerkelijken van de tweede generatie, kerkverlaters,
randleden en kerksen. In paragraaf 5.4 wordt een totaal beeld geschetst van de Nederlandse
bevolking en de alternatieve zingeving. Paragraaf 5.5 verschaft de lezer enige slotconclusies.
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5.2 Algemene populariteit van de paraculturele onderwerpen

5.2.1 Eerste resultaten

Tabel 5.1 bevat informatie over kennis, geloof, belangstelling en gedragsconsequenties met
betrekking tot 23 paraculturele thema’s. Over het algemeen is de bekendheid met de thema’s
aan de hoge kant. Bij de meeste onderwerpen zegt een meerderheid van de bevolking dat zij
ervan op de hoogte is. Van de 23 onderwerpen zijn er zelfs 11 bij meer dan driekwart van de
Nederlanders bekend, nog eens 6 hebben bekendheid bij 50% tot 75%, van de 6
overblijvende thema’s heeft minder dan 50% gehoord. 
Het geloof aan de waarheid van de thema’s bevindt zich op een belangrijk lager niveau. 92%
is bijvoorbeeld bekend met astrologie en horoscopen. Deze 92% is verder als volgt verdeeld:
63% hecht er geen geloof aan, 18% gelooft misschien in de invloed van de sterren en 11%
doet dit met zekerheid. Met de gestaltpsychologie is 38% bekend. Van die 38% gelooft het
overgrote deel, namelijk 26% er niet in, 6% vindt het thema misschien waar, 5% denkt dat dit
idee zeker waar is. 
Actieve belangstelling doet zich nog minder voor. Bij de astrologie en de horoscoop is er nog
in enige mate sprake van studie, het gaat om 22% van de respondenten die wisten wat er met
deze termen was bedoeld (totaal 92%). Bij een serie andere onderwerpen was de
belangstelling nog wat lager, zo’n 10% tot 20% had wel eens wat gelezen of bestudeerd. Het
gaat om zaken als reïncarnatie, telepathie, handlijnkunde, parapsychologie en boeddhisme.
Bij de overige onderwerpen was er sprake van 10% of minder actief belangstellenden.
Gedragsconsequenties zijn op een enkele uitzondering na eigenlijk te verwaarlozen. Zij treden
alleen bij de homeopathie in belangrijke mate op.
Binnen dit beeld van aflopende betrokkenheid zijn enkele nuanceringen aanwijsbaar.
Ongeveer de helft van de bevolking gunt de telepathie en yoga op zijn minst het voordeel van
de twijfel. Voor de andere thema’s vallen echter slechts minderheden van gelovigen waar te
nemen, al omvatten die wat betreft de astrologie, het bestaan van ufo’s, reïncarnatie, para-
psychologie en bioritmes nog altijd meer dan een kwart van alle Nederlanders.
Voor de astrologie en horoscopen, telepathie en helderziendheid en yoga zou er bij 10% tot
14% sprake van gedragsconsequenties kunnen zijn. Verder wordt alleen de homeopathie in
vrij sterke mate geaccepteerd: meer dan vier op de tien landgenoten is ervan overtuigd dat de
principes waar zij zich op baseert, op waarheid berusten. Vanwege de naar verhouding grote
ontvankelijkheid voor homeopathische praktijken en de acceptatie van homeopathische
geneesmiddelen in ruime professionele kring, bijvoorbeeld door apothekers, kan worden
gezegd dat de homeopathie eigenlijk nog nauwelijks als een paracultureel verschijnsel kan
worden bestempeld.
Het valt op dat het onderwerp New Age wat bekendheid betreft met 38% bijna onderaan de
lijst staat, hoewel juist dit thema veel publiciteit heeft aangetrokken en voorwerp van
speculaties over de komst van een nieuwe samenleving is geweest (Hanegraaff 1992).

Over het algemeen zou het te ver gaan om in de cijfers van tabel 5.1 afwijzing of gebrek aan
belangstelling te zien. Eerder zou er sprake kunnen zijn van een zekere nuchterheid. De
mensen kennen nog al wat thema’s, willen van een aantal aannemen dat er waarheid in zit,
studeren er in het algemeen niet zo erg ijverig op en laten er hun leven bijna niet door regelen.
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Tabel 5.1 Kennis van, geloof in, praktisering van en gedragsconsequenties bij 23 paraculturele onderwerpen, 16 jaar
en ouder, 1994 (in procenten) 

van degenen die ermee bekend zijn
is mee gelooft daarin ooit mee in handelen
beken beziggehoude rekening mee

d n
ja, zeker ja, mis- nee % start- altijd soms

schien leeftijd
homeopathie 92 43 29 20 40 28 ,0 10 26 
astrologie/horoscopen 92 11 18 63 22 20,5 2 8 
telepathie/helderziendheid 90 22 28 40 16 22,7 3 10 
buitenaardse
beschavingen/ufo’s 89 11 19 59 15 18,5 1 2 
reïncarnatie 88 12 15 61 16 22,6 2 5 
handlijnkunde/handlezen 87 6 14 67 10 23,5 1 3 
psychometrie/waarzeggen 86 5 10 72 5 22,7 1 3 
geneeskrachtige edelstenen 85 7 13 65 11 28,4 2 5 
yogaleer 84 27 26 32 18 29,6 3 11 
boeddhisme 82 6 9 66 10 25 ,0 1 3 
spiritisme 78 8 11 60 8 21,3 1 3 
zwarte magie 71 4 5 62 3 (20,0) 0 1 a

parapsychologie 63 13 15 35 11 22,1 1 5 
bio-energetica/bioritme 57 12 15 31 9 27,2 2 7 
witte magie 53 3 4 46 2 (20,1) 1 1 a

pendelen 52 4 6 42 6 27,3 1 2 
zen 50 4 5 41 5 25,3 1 3 
antroposofie 49 6 11 32 9 26,5 2 4 
tarot 49 4 4 42 5 23,9 1 2 
macrobiotiek 47 5 11 31 5 23,8 1 3 
de New Age-beweging 47 3 5 39 6 30,6 1 2 
gestaltpsychologie 38 5 6 26 6 27,3 2 3 
holisme 32 4 3 25 5 27,7 2 2 

Te kleine aantallen.a

Bron: SCP (CV’94)

De gemiddelde leeftijd waarop men actieve belangstelling voor een onderwerp begon te
krijgen, is weergegeven in figuur 5.1. Daarin is tevens de spreiding rond het gemiddelde
opgenomen. De interesse voor witte of zwarte magie is buiten beschouwing gelaten vanwege
de geringe aantallen die daar ooit enige studie van gemaakt hebben. 
De leeftijd waarop belangstelling voor een onderwerp zich voor kan gaan doen, wordt
vanzelfsprekend mede bepaald door het moment waarop een onderwerp in het algemeen
belangstelling begint te trekken. De kans dat men op jonge leeftijd kennis heeft genomen van
een onderwerp met een lange traditie van bekendheid is groter dan bij een onderwerp dat
recentelijk aandacht heeft gekregen. In 1994 was de jongste ondervraagde echter 16 jaar oud.
Deze was dus in 1978 geboren. Tussen 1978 en 1994 waren alle in het onderzoek opgenomen
thema’s reeds in brede kring bekend, zodat er aan deze tegenwerping niet al te veel gewicht
moet worden gehecht.
De interesse voor ufo’s, horoscopen, spiritisme en parapsychologie begint het vroegst,
namelijk rond 20-jarige leeftijd, die voor het holisme, de homeopathie, de geneeskracht van
edelstenen, yoga en de New Age-stroming begint later op te treden, gemiddeld tegen de
leeftijd van 30 jaar. 
Uit de spreiding rond het gemiddelde blijkt dat de leeftijd waarop de interesses voor
homeopathie en geneeskrachtige edelstenen zich beginnen te uiten, het sterkst variëren. Het
meest geconcentreerd rond een bepaalde leeftijd - die van ongeveer 22 jaar - is de
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belangstelling voor parapsychologie.

Figuur 5.1 Leeftijd waarop men zich begon bezig te houden met parathema’s (gemiddelden, alleen voor degenen
die op de hoogte van het betreffende onderwerp)

Bron: SCP (CV’94)

5.2.2 Indexen, resultaten en enige globale relaties 

Er zijn vier indexen samengesteld: voor kennis, geloof, actieve belangstelling en gedrags-
consequenties. Voor elk van deze aspecten werden de scores apart opgeteld. Omdat de
homeopathie niet langer als een onderdeel van de paracultuur beschouwd kan worden, is dit
onderwerp weggelaten. De tellingen hadden dus betrekking op 22 thema’s. Het ‘is op de
hoogte’, ‘gelooft met zekerheid’, ‘heeft zich er ooit mee beziggehouden’ en het ‘houdt er
altijd’of ‘houdt er soms in het handelen rekening mee’ werden geteld. De resultaten zijn
weergegeven in tabel 5.2.

Bij de samenstelling van de indexen is het eventuele onderscheid tussen rubrieken van
thema’s buiten beschouwing gelaten. De resultaten van een factoranalyse lieten een
aanzienlijke mate van samenhang in de gegevens vermoeden. De ladingen op de eerste
ongeroteerde factor waren hoog te noemen. Na scheve rotatie bleven de samenhangen tussen
de factoren aan de hoge kant (tabellen B5.1- tabel B5.3 in de bijlage bij dit hoofdstuk). In de
literatuur wordt verondersteld dat grenzen tussen terreinen waarover men de paraculturele
thema’s zou kunnen verdelen, zoals oosterse wijsheid, technieken om het individuele
levenslot te achterhalen, gezondheidstherapieën of occultisme, vaag zijn. Auteurs spreken dan
ook menigmaal van één, tamelijk coherent ‘cultisch milieu’ (Campbell 1978; Stenger 1989;
Knoblauch 1989). De gegevens van 1994 bevestigen deze visie. Er mag worden aangenomen
dat het grote publiek nalaat duidelijke scheidslijnen door de paraculturele gedachtewereld te
trekken.
De gemiddelden van tabel 5.2 verwijzen naar de conclusie die eerder werd getrokken:
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naarmate de relatie tussen mensen en paraculturele thema’s hogere eisen stelt, neemt het
aantal thema’s waarmee men een relatie heeft af. Er is een groot verschil tussen de niveaus
van informatie en van de verschillende vormen van betrokkenheid. Men heeft van gemiddeld
bijna 15 onderwerpen gehoord, maar hecht met zekerheid aan slechts 1,8 onderwerpen geloof.
Men heeft er zich met gemiddeld 2 beziggehouden en laat zich door gemiddeld bijna 1
daadwerkelijk beïnvloeden.
De categorie die in het geheel niet bij de paracultuur betrokken is, verandert met de
vraagstelling van omvang: 4% heeft van geen enkel thema gehoord, 50% wil van geen enkel
thema aannemen dat het op waarheid berust, 48% heeft zich nooit met een thema
beziggehouden en 69% houdt in het dagelijks leven nooit met de paracultuur rekening.
Wat het tegendeel betreft, de hoge geïnvolveerdheid: van drie of meer thema’s heeft 93%
gehoord. 23% gelooft aan drie of meer thema’s, 26% heeft zich ooit met drie of meer thema’s
beziggehouden, 11% verbindt aan drie of meer thema’s gedragsconsequenties. 

Tabel 5.2 Aantal van 22 parathema’s  waarmee men bekend is, waar men zeker of misschien geloof hecht,a

waarmee men zich ooit heeft beziggehouden, waarmee men in zijn handelen (soms of altijd) rekening houdt,
16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)

is ermee is er zeker van dat heeft zich er ooit houdt er wel eens
bekend op waarheid berust mee beziggehouden rekening meeb b

geen enkel thema 4 50 48 69 
een of twee 2 27 26 20 
drie tot elf 21 20 23 10 
twaalf of meer 73 3 3 1 

gemiddeld aantal 14,6 1,8 2,0 0,9 
standaardafwijking 6,1 3,1 3,3 2,0 

(n) (2.066) (2.066) (2.066) (2.066) 
Alle in tabel 5.1 genoemde onderwerpen, exclusief de homeopathie.a

Van degenen die weten wat er met de onderwerpen wordt bedoeld.b

Bron: SCP (CV’94)

Onder degenen die bekend zijn met de parathema’s bestaan duidelijke samenhangen tussen
geloof, de actieve interesse en de mate waarin men geneigd is zijn gedrag erop af te stemmen
(tabel 5.3). Van hoe meer thema’s men kennis heeft, aan des te meer thema’s hecht men
geloof. Het geloof in en de kennis van de thema’s zijn beide weer verbonden met het gedrag. 

Tabel 5.3 Samenhang tussen het aantal onderwerpen waarin men zeker gelooft, waarin men zich wel eens
verdiept heeft, en waarmee men in zijn handelen wel eens rekening houdt, 16 jaar en ouder, 1994 (in Kendall
tau c, alle bij p < .0001) 

aantal waarmee ooit aantal waarmee 
beziggehouden rekening houdt

aantal waarin zeker gelooft 0,48 0,47 
aantal waarmee beziggehouden 0,56 
Bron: SCP (CV’94)

Volgens de gegevens van tabel 5.4 vielen het niets geloven, op niets studeren en nergens
rekening mee houden in sterke mate samen. Van degenen die in drie of meer parathema’s
geloven, heeft ruim 60% zich ook met drie of meer thema’s beziggehouden. Van de
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‘gelovigen’ hield 35% met drie of meer thema’s rekening in zijn gedrag. Van degenen die
zich in drie of meer thema’s hadden verdiept, verbond eveneens 35% mogelijk enige
gedragsconsequenties aan eenzelfde aantal thema’s. 

Tabel 5.4 Het aantal onderwerpen waarin men zich verdiept heeft, respectievelijk waamee men rekening houdt,
naar het aantal waaraan men zeker geloof hecht, respectievelijk zich verdiept heeft , 16 jaar en ouder, 1994 (ina

absolute aantallen) 
aantal thema’s waarmee aantal thema’s waarmee

beziggehouden rekening houdt
geen 1 of 2 3 of meer geen 1 of 2 3 of meer

aantal waarin zeker gelooft
geen 72 19 10 89 9 2 
1 of 2 34 40 26 62 31 7 
3 of meer 13 25 61 34 32 35 
aantal waarmee beziggehouden
geen 95 4 1 
1 of 2 62 34 4 
3 of meer 29 37 35 

allen 48 26 26 69 20 11 
Exclusief homeopathie.a

Bron: SCP (CV’94)

 5.3 Bevolkingscategorieën 

5.3.1 Demografische gegevens 

Tabel 5.5 geeft weer in hoeverre betrokkenheid bij de paracultuur voorkomt onder verschil-
lende bevolkingscategorieën. De betrokkenheid is vastgesteld aan de hand van geloof, actieve
interesse en gedragsconsequenties. Omdat kennis vrij algemeen aanwezig is, werd dit gegeven
buiten de analyse gehouden. Hoog opgeleiden bijvoorbeeld zijn in alle drie opzichten naar
verhouding sterk betrokken bij de paracultuur. 
Van de hoogst opgeleiden hecht 31% althans in enige mate geloof aan drie of meer thema’s,
van de laagst opgeleiden is dat 16%. Voor de steekproef als geheel is het overeenkomstige
aandeel 23%. Actieve interesse voor drie of meer thema’s komt voor bij 45% van de
universitair gevormden en bij 15% van degenen met alleen basisonderwijs. Voor de
steekproef als geheel is het overeenkomstige aandeel 26%. 
17% van de universitair gevormden laat het gedrag door drie of meer parathema’s
beïnvloeden; voor 8% van de laagst opgeleiden en voor 11% van alle Nederlanders is dit het
geval.
Hoge betrokkenheid treedt vooral aan den dag onder mensen met een opleiding die gericht is
op opvoeding of onderwijs, medische of sociale zorg, dan wel op de sector maatschappij-
wetenschappen, cultuur, kunst of communicatie. Vooral studie van paraculturele onderwerpen
komt nogal eens voor. Daarnaast geven vrouwen en personen van 45 jaar en jonger steun aan
het paraculturele. Hetzelfde geldt voor de naoorlogse generatie. Adhesie wordt eveneens
aangetroffen bij de hogere-inkomenscategorieën, bij degenen met betaald werk en bij
personen die ongehuwd samenwonen of dat hebben gedaan, evenals bij ongehuwden en
gescheidenen. Bezien naar gemeentegrootte worden de inwoners van steden met een
inwonertal tussen de 100.000 en 400.000 het meeste door de paracultuur aangetrokken. Dit is
niet het geval bij de inwoners van de grootste steden. Een verklaring voor dit verschijnsel, dat
zich bij de bewegingen eveneens voordeed, is niet te geven. 
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Het profiel van de Nederlanders die weinig ophebben met de onderwerpen wordt
voornamelijk gekenmerkt door een leeftijd boven de 45 jaar en door een geboortejaar dat vóór
1930 gelegen is. Verder onderscheiden zij zich door een laag opleidings- en inkomensniveau,
door een maatschappelijke positie buiten het betaalde werk en door een officieel huwelijk
zonder voorafgaande samenwoning. Het gaat dus om ouderen die in hun mentaliteit wellicht
wat aan de behoudende kant zijn.
Tabel 5.5 Aantal van in het totaal 22 parathema’s waaraan door bevolkingscategorieën zeker geloof wordt gehecht, 16 jaar
en ouder, 1994a

aantal thema’s waarin zeker aantal waarmee aantal waarmee rekening
gelooft beziggehouden houdt

0 1 of 2 3 of gem. 0 1 of 2 3 of gem. 0 1 of 3 of gem.
meer aanta meer aantal 2 meer aanta

l l
mannen 53 27 20 1,6 53 23 24 1,8 75 16 9 0,7 
vrouwen 48 27 25 1,9 44 28 28 2,2 64 24 12 1,0 

lager onderwijs 60 24 16 1,4 63 22 15 1,3 79 14 8 0,6 
mavo 46 28 26 2,0 42 30 28 2,1 65 24 11 0,9 
havo, vwo 45 27 28 2,0 36 27 37 2,9 62 24 14 1,1 
universiteit 35 34 31 2,5 31 24 45 3,5 52 30 17 1,4 

opleidingsrichting
techniek 50 28 22 1,7 52 26 22 1,8 77 15 8 0,7 
economie, handel 46 30 24 1,8 45 29 26 2,0 71 21 8 0,7 
opvoeding 40 33 27 2,0 36 28 36 2,8 57 28 15 1,2 
medische of sociale zorg 40 29 32 2,6 33 29 38 3,0 54 31 15 1,4 
maatsch. wetensch.,
cultuur, kunst of
communicatie 39 24 37 2,8 27 23 51 4,4 46 29 26 1,8 
algemeen 55 28 18 1,5 55 24 22 1,7 74 16 10 0,7 

16-25 jaar 45 29 26 1,7 34 32 34 2,7 63 28 9 0,9 
26-35 jaar 42 29 29 2,3 39 26 35 2,6 63 21 15 1,2 
36-45 jaar 47 24 29 2,2 43 26 30 2,4 64 24 13 1,0 
46-55 jaar 50 30 20 1,7 52 26 22 1,7 69 20 11 0,8 
56-65 jaar 56 29 16 1,4 60 25 15 1,2 77 16 7 0,5 
66-75 jaar 68 24 8 0,8 70 22 8 0,8 84 11 5 0,4 

vóór 1930 70 23 8 0,8 72 19 9 0,8 85 10 5 0,4 
1930-1944 52 30 18 1,5 56 26 18 1,5 75 17 9 0,6 
1945-1959 47 26 27 2,1 44 26 30 2,3 64 24 12 1,0 
1960-1974 43 29 28 2,1 38 27 35 2,7 63 24 14 1,1 

zonder partner 49 25 26 2,0 42 26 32 2,6 63 23 14 1,2 
bewust ongehuwd, met
partner 45 25 30 2,4 39 24 37 3,1 62 22 16 1,5 
met partner, later huwen 43 31 27 1,9 38 29 33 2,6 68 18 14 1,0 
gehuwd, na
samenwoonperiode 40 29 31 2,4 39 27 34 2,4 63 26 11 0,9 
gehuwd, zonder
samenwoonperiode 57 27 16 1,3 59 25 16 1,3 76 16 7 0,6 

gehuwd 51 28 21 1,7 53 26 21 1,6 72 19 9 0,7 
gescheiden 39 28 32 2,5 40 22 38 3,1 59 22 19 1,4 
weduwstaat 69 21 10 0,9 66 21 14 1,0 82 14 5 0,4 
ongehuwd 45 27 27 2,1 36 28 36 2,9 62 24 14 1,2 

echtpaar, met kind(eren) 49 27 24 1,8 45 30 25 1,9 68 23 9 0,7 
echtpaar, zonder kind(eren) 56 27 17 1,4 61 22 18 1,4 77 15 8 0,6 
ongehuwd samenwonend,
zonder kind(eren) 38 30 31 2,3 36 27 38 2,7 65 21 13 1,1 
alleenstaand, met kind(eren) 48 25 27 2,1 41 26 33 2,4 66 22 13 1,0 
alleenstaand, zonder
kind(eren) 51 27 23 1,9 46 23 31 2,5 64 22 15 1,2 

betaalde baan 45 27 27 2,0 41 28 32 2,4 64 24 13 1,0 b

geen betaalde baan 55 27 18 1,5 56 24 21 1,7 74 17 9 0,7 b

nettogezinsinkomen per jaar
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< 24.000 gulden 52 26 22 1,8 53 22 26 2,3 69 18 14 1,2 
24.000-39.000 gulden 53 25 23 1,7 50 25 25 1,9 72 18 9 0,7 
40.000-51.000 gulden 43 30 27 2,0 39 30 32 2,3 62 27 11 0,9 
> 51.000 gulden 48 29 24 1,9 43 28 29 2,2 68 21 11 0,9 

stad 48 29 24 1,9 45 26 29 2,3 67 21 12 0,9 
verstedelijkt platteland 57 24 19 1,4 57 24 19 1,5 76 18 7 0,6 
platteland 52 23 25 1,8 51 27 22 1,8 66 23 11 1,0 
< 20.000 inwoners 54 26 20 1,5 54 26 21 1,6 73 20 8 0,7 

(vervolg)
aantal thema’s waarin zeker aantal waarmee aantal waarmee rekening

gelooft beziggehouden houdt
0 1 of 2 3 of gem. 0 1 of 2 3 of gem. 0 1 of 3 of gem.

meer aanta meer aantal 2 meer aanta
l l

20.000-50.000 inwoners 54 24 23 1,7 52 24 24 1,8 72 18 10 0,8 
100.000-400.000 inwoners 40 33 28 2,2 34 29 37 2,9 60 26 14 1,1 
> 400.000 inwoners 48 30 23 1,7 46 27 27 2,0 67 17 16 1,2 

hele bevolking 50 27 23 1,8 48 26 26 2,0 69 20 11 0,9 
Van degenen die weten wat er met het betreffende onderwerp wordt bedoeld; thema’s exclusief homeopathie.a

Meer dan 15 uur betaald werk per week.b

Bron: SCP (CV’94)

Gelet op de invloed van de sociostructurele kenmerken, moet de conclusie wel luiden dat het
geloof aan parathema’s in versterkte mate wordt aangetroffen onder enkele groepen die in het
centrum van veel ontwikkelingen van de moderne cultuur staan en die daarvoor vermoedelijk
een meer dan gemiddelde ontvankelijkheid vertonen. De resultaten geven zeker geen steun aan
de veronderstelling dat geïnvolveerdheid met de paracultuur vooral voorkomt bij de
achterhoedes van het moderniseringsproces. Verder laat de naar verhouding vaak aanwezige
belangstelling van hoger opgeleiden en mensen met hogere inkomens voor de paracultuur zich
slecht rijmen met opvattingen die zulke interesses met deprivatie verklaren. 

De verhouding tussen het postmaterialisme en de paracultuur verdient een afzonderlijke
vermelding. Hoewel de onderhavige gegevens niet geschikt zijn om generatietheorieën te
toetsen - zij zijn immers alleen voor 1994 beschikbaar - laten de conclusies zich verenigen
met een veronderstelde belangstelling voor nieuwe, niet kerkelijk gebonden vormen van
spiritualiteit onder jongere geboortecohorten. Het gaat daarbij niet alleen om de ‘flower
power generatie’, die haar formatieve jaren beleefde tussen ongeveer 1965 en 1975. Dat zou
wel te verwachten zijn, omdat de ‘New Age’ als aanduiding van een serie paraculturele
thema’s in die periode in de belangstelling kwam (Hanegraaff 1992). Mogelijk is er onder de
jeugd van destijds op den duur een kentering opgetreden in de houding tegenover
parathema’s, hetgeen niet uit te maken valt op basis van deze gegevens. Hoe het ook zij, de
affiniteit met de paracultuur lijkt zich voor te doen bij de naoorlogse generatie als geheel.

5.3.2 Levensbeschouwelijke kenmerken

Protestanten - Nederlands hervormden en gereformeerden - geloven aan minder thema’s,
houden zich met minder thema’s bezig en noemen minder gedragsconsequenties dan
buitenkerkelijken. De rooms-katholieken nemen een tussenpositie in. Dit geldt zowel voor het
geloof waarin men is opgevoed als voor de huidige kerkelijke gezindte. Ondervraagden die
prijsstellen op verzuilde maatschappelijke instellingen, in sterke mate geloof hechten aan
orthodoxe leerstellingen en kerks zijn, houden eveneens duidelijk afstand tot de paracultuur.
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Een aanvulling op hun levensbeschouwing zoeken zij dus wel bij de evangelische
bewegingen, maar zeker niet bij de paracultuur. Op grond van de gegevens tezamen kan
worden geconcludeerd dat de steun voor paraculturele denkbeelden in kerkelijk gelovige kring
gering is, maar vooral daarbuiten moet worden gezocht. Als overtuigde christenen een
aanvulling op hun levensbeschouwing wensen, zoeken zij die bij christelijk-evangelische
bewegingen, maar niet bij de paracultuur, bijvoorbeeld bij de New Age. Over het algemeen
verdragen christendom en paracultuur elkaar slecht.
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Tabel 5.6 Aantal van in het totaal 22 parathema’s waaraan geloof wordt gehecht, waarmee men zich heeft beziggehouden,
respectievelijk waarmee men rekening houdt,  naar levensbeschouwelijke achtergrond, 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)a

aantal thema’s waarin zeker aantal waarmee beziggehouden aantal waarmee rekening
gelooft houdt

gee een of drie of gem. geen een of drie of gem. gee een drie of gem.
n twee meer aantal twee meer aantal n of meer aantal

twee
geloof waarin
grootgebracht

geen 45 28 27 2,0 44 26 30 2,3 66 22 11 1,0 
rk 47 29 24 1,9 47 27 26 2,1 68 20 12 1,0 
nh 56 25 19 1,5 51 25 24 1,9 72 21 7 0,7 
gereformeerd 62 20 18 1,3 56 24 20 1,7 74 18 8 0,6 

huidige kerkrichting
geen 44 27 28 2,2 40 26 34 2,7 64 21 14 1,1 
rk 52 30 18 1,5 58 25 17 1,3 73 20 7 0,6 
nh 64 27 9 0,8 59 28 13 1,1 79 20 1 0,3 
gereformeerd 70 18 12 0,9 64 25 11 1,1 81 16 3 0,3 

kerkelijkheid
buitenkerkelijken 45 28 27 2,0 42 26 32 2,4 66 22 12 1,0 
ex-kerkleden 43 27 30 2,3 38 26 36 2,9 63 21 16 1,3 
nominale leden 51 30 18 1,5 53 29 18 1,4 71 22 7 0,6 
kerkse leden 71 21 8 0,6 69 20 11 0,9 86 13 1 0,2 

verzuilingsscore
laag 46 29 25 2,0 43 26 31 2,4 67 20 13 1,0 
midden 46 29 25 1,9 44 30 26 2,2 66 24 10 0,9 
hoog 57 24 19 1,4 56 24 20 1,5 73 19 8 0,7 

transcendentie-
opvatting

geen geloof 53 28 19 1,4 48 26 26 2,0 73 16 11 0,8 
onaantoonbaar 52 30 18 1,3 44 25 30 2,1 68 25 8 0,7 
wel hogere macht 31 29 40 3,0 30 27 42 3,4 55 27 19 1,5 
soms wel of met
twijfels 53 28 19 1,5 52 28 20 1,6 73 19 9 0,7 
God bestaat 60 22 18 1,5 61 23 16 1,4 75 18 8 0,7 

orthodoxiescore
laag 50 29 21 1,6 45 26 29 2,2 68 21 11 0,8 
midden 41 29 31 2,4 39 28 33 2,5 65 22 13 1,1 
hoog 58 24 18 1,5 59 24 17 1,5 73 19 8 0,7 

levensbeschouwelijke
belangstelling

laag 65 22 13 1,1 68 19 13 1,0 82 11 7 0,5 
midden 52 28 20 1,3 50 33 17 1,4 75 20 6 0,5 
hoog 46 28 26 2,1 42 26 32 2,5 64 23 13 1,1 

doet moeite om
kinderen in zijn
levensbeschouwing op
te voeden

(bijna) nooit 46 27 27 2,1 44 26 30 2,1 71 19 10 0,8 
af en toe 50 29 21 1,6 46 28 26 2,0 62 27 11 0,8 
geregeld 48 24 28 2,3 47 27 26 2,2 64 24 12 1,0 

hele bevolking 50 27 23 1,8 48 26 26 2,0 69 20 11 0,9 
Van degenen die weten wat er met het betreffende onderwerp wordt bedoeld; thema’s exclusief homeopathie.a

Bron: SCP (CV’94)

Wat het optreden van substitutie betreft, valt op dat een verhoogde gevoeligheid voor de
paracultuur, overeenkomstig de verwachting, versterkt optreedt bij buitenkerkelijken, bij
kerkverlaters en bij categorieën die tussen geloof en ongeloof instaan. 
Kerkverlaters oriënteren zich versterkt op de alternatieve gedachten; het gaat hier om geloof,
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het actief verdiepen en het gedrag. Buitenkerkelijken van de tweede generatie geven eveneens
blijk van een verhoogde affiniteit. De randleden van de kerken doen dit weer minder. Kerksen
scoren over de hele linie het laagst.
Als wordt gelet op het wat minder ‘administratieve’ criterium van het levensbeschouwelijk
standpunt of transcendentiegeloof, dan blijkt dat vooral degenen die in een hogere macht
geloven zich tot de paracultuur voelen aangetrokken. Het verschil met atheïsten en agnosten
enerzijds en met hen die in een persoonlijke God geloven anderzijds is zelfs markant te
noemen. Gedetailleerde resultaten zijn vermeld in tabel B5.4. 
In het spectrum tussen deze beide uitersten doet adhesie voor de paracultuur zich dus vooral
in het midden voor. Het geloof aan een hogere macht, waarvan het karakter verder niet
omschreven kan worden, zou het zoeken naar een vastere waarheid in de hand kunnen
werken. Een gemiddelde score in leerstelligheid gaat eveneens samen met adhesie voor de
alternatieve onderwerpen. Eenzelfde verschijnsel doet zich voor bij de religieuze
zelfperceptie, dat wil zeggen de mate waarin men zichzelf als een gelovig mens beschouwt.
De groep die zichzelf ongelovig noemt houdt, evenals de categorie die zich als zeer gelovig
typeert, meer afstand tot de paracultuur dan de groep die zich noch als gelovig, noch als
ongelovig aanduidt. De gegevens worden hier overigens niet gepubliceerd. 

De verschillen in gerichtheid op paraculturele onderwerpen tussen bijvoorbeeld kerkverlaters
en de kernleden van de kerken zouden toegeschreven kunnen worden aan het feit dat de
kerksen gemiddeld ouder zijn dan de ex-leden. Ook aan andere gegevens zou men een
doorkruisende invloed kunnen toekennen. Om hierin inzicht te verkrijgen, zijn de invloeden
van het kerkelijk profiel, orthodoxie, adhesie voor verzuiling, leeftijd en opleidingsniveau op
het aantal parathema’s waar men geloof aan hecht, met behulp van variantieanalyse statistisch
voor elkaar gezuiverd (tabel 5.7). 
De mate van kerkelijke betrokkenheid, transcendentiegeloof en orthodoxe opvattingen hebben
hun invloed op het parageloof behouden. Zoals de bèta-coëfficiënten laten zien, overheerst
hun effect duidelijk dat van de andere factoren, waaronder leeftijd en opleiding. Indien onder
meer rekening wordt gehouden met een verschil in samenstelling naar leeftijd en opleiding
van de betreffende categorieën, blijft de betekenis van de kerkelijke achtergrond en van het
transcendentiegeloof dus belangrijk.

De geïntensiveerde binding van de ontkerkelijkten met de paraculturele thema’s vormt
aanleiding om deze relatie nader te bezien. Tabel 5.8 bevat gedetailleerde gegevens over de
kerkelijke achtergrond van alle respondenten, welke gegevens aan geloof, actieve
belangstelling en gedragsconsequenties zijn gerelateerd.
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Tabel 5.7 Het effect van leeftijd, opleiding, levensbeschouwelijke belangstelling, transcendentiegeloof, kerkelijkheid,
orthodoxie en verzuilingsmentaliteit op het aantal parathema’s  waaraan men zeker geloof hecht, 16 jaar en ouder, 16 jaara

en ouder, 1994 
afwijking van het gemiddelde

ongecontroleerd gecontroleerd (n)
leeftijd

16-45 jaar 0,4 0,2 (948)
46 jaar en ouder -0,6 -0,3 (613)
bèta  0,08
èta  0,14

opleiding
mavo of lager -0,1 0,0 (1.062)
middelbaar onderwijs 0,2 -0,1 (308)
hbo of universiteit 0,5 0,1 (191)
bèta  0,02
èta  0,07

levensbeschouwelijke
belangstelling

gering -0,8 -0,8 (282)
middelmatig -0,4 -0,5 (245)
groot 0,3 0,3 (1.034)
bèta  0,15
èta  0,14

transcendentiegeloof
atheïst -0,4 -0,4 (274)
agnosticist -0,5 -0,7 (228)
gelooft in hogere macht 1,3 0,9 (350)
gelooft in God -0,3 -0,1 (709)
bèta  0,16
èta  0,23

buitenkerkelijken 0,3 0,6 (403)
ex-leden 0,5 0,5 (551)
randleden -0,4 -0,6 (418)
kerkse leden -1,3 -1,4 (189)
bèta 0,23
èta 0,19

orthodoxiescore
laag -0,3 -0,5 (577)
midden 0,8 0,5 (465)
hoog -0,4 0,2 (519)
bèta  0,13
èta  0,16

verzuilingsscore
laag 0,2 0,0 (763)
midden 0,2 0,0 (318)
hoog -0,4 -0,1 (480)
bèta  0,01
èta  0,08

gemiddelde score 1,9 
mulltiple R  0,122

multiple R  0,35
Thema’s exclusief homeopathie.a

Bron: SCP (CV’94)

Tabel 5.8 Aantal van in het totaal 22 parathema’s  waaraan geloof wordt gehecht, waarmee men zich heefta

beziggehouden, respectievelijk waarmee men rekening houdt, naar positie binnen het ontkerkelijkingsproces,
16 jaar en ouder, 1994
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aantal waarin aantal waarmee aantal waarmee 
zeker gelooft beziggehouden rekening houdt

buitenkerkelijken
buitenkerkelijken van huis uit 2,0 2,4 2,3 
ex-leden rk kerk 2,5 3,0 2,8 
ex-leden nh kerk 2,0 2,7 2,4 
ex-leden geref. kerken 2,3 2,7 1,9 

kerkleden
randleden rk kerk 1,6 1,4 1,5 
randleden nh kerk 1,1 1,2 0,7 
randleden geref. kerken 1,4 1,5 1,7 
kerkse leden rk kerk 0,8 0,7 0,8 
kerkse leden nh kerk 0,4 0,9 0,5 
kerkse leden geref. kerken 0,5 1,1 0,4 

allen 1,8 2,0 0,9 
Thema’s exclusief homeopathie.a

Bron: SCP (CV’94)

De buitenkerkelijken van huis uit en de kerkverlaters zijn niet alleen het meeste geneigd de
thema’s als ‘zeker waar’ te beschouwen - wat actieve belangstelling en gedragsconsequenties
betreft zijn zij eveneens het meest op de paracultuur georiënteerd. Welke kerk mensen
verlaten hebben, heeft weinig betekenis voor hun paraculturele interesse. Er is een zwakke
aanwijzing voor dat rooms-katholieke kerkverlaters een wat hogere gerichtheid op de
paracultuur vertonen. Onder de kerkleden vallen de rooms-katholieken echter niet op door een
bijzonder sterke oriëntatie. Het gegeven ‘kerklidmaatschap’ lijkt al met al van weinig
betekenis. Het meer algemene onderscheid tussen wel of niet een kerklid zijn is van meer
belang.

Tabel 5.9 Groepen onder de bevolking, naar combinatie van kerklidmaatschap, transcendentiegeloof en
overtuigd geloof in parathema’s , 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)a

aantal parathema’s waaraan men
zeker geloof hecht

twee of minder drie of meer totaal
buitenkerkelijken

atheïst of agnosticist 23 5 28
(gelovend in God of) hogere macht 20 12 31b

kerkleden
atheïst of agnosticist 2 0 3
gelovend in God (of hogere macht) 32 6 38b

totaal 77 23 100% = 1.958
Thema’s exclusief homeopathie.a

Inclusief: soms gelovend of gelovend met twijfels.b

Bron: SCP (CV’94)

Ter aanvulling van de analyse is een combinatie van kerklidmaatschap en transcendentie-
geloof gerelateerd aan de paraculturele interesses (tabel 5.9). Omdat er onder de
buitenkerkelijken betrekkelijk weinig personen voorkomen die aan een persoonlijke God
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geloven en weinig kerkleden geloven aan een hogere macht, zijn deze twee standpunten
samengeteld. Onder de buitenkerkelijken gaat het zodoende voornamelijk om het geloof in
een hogere macht en onder de kerkleden voornamelijk om het geloof in een persoonlijke God.

De grote betrokkenheid van de buitenkerkelijken bij de paracultuur blijkt in enige mate samen
te gaan met het levensbeschouwelijke standpunt dat zij vrij vaak huldigen, namelijk het geloof
in een hogere macht. Van de 23% Nederlanders die aan drie of meer parathema’s geloof
hechten, is de helft (12%) te vinden onder de buitenkerkelijken met geloof in een hogere
macht. Hoewel men zou mogen aannemen dat buitenkerkelijken een zeker levensbeschouwe-
lijk evenwicht gevonden hebben en weinig behoefte aan substitutie voelen, geldt dit vooral
voor de atheïsten en agnosten onder hen. De gesignaleerde verschillen zijn vrij systematisch.
Zoals tabel B5.4 in de bijlage laat zien, keren ze met betrekking tot alle onderzochte
parathema’s terug. Steeds zijn vooral de buitenkerkelijken die het geloof in een hogere macht
nog onderschrijven, overtuigd van de waarheid van de parathema’s. Minder geprononceerd
komt naar voren dat het gelovige deel van de buitenkerkelijken in enige mate openstaat voor
paraculturele ideeën. Bij actieve belangstelling en gedragsconsequenties blijkt overigens
hetzelfde beeld te bestaan.

5.3.3 Politieke kenmerken

Allereerst is nagegaan of de door Inglehart veronderstelde sterke interesse voor nieuwe
vormen van spiritualiteit in postmaterialistische milieus aan den dag treedt bij paraculturele
onderwerpen (zie ook § 4.3.2).

Tabel 5.10 Aantal van in het totaal 22 parathema’s  waaraan zeker geloof wordt gehecht, waarmee men zich ooit heefta

beziggehouden, waarmee men (wel eens) rekening houdt, naar waardeoriëntatie, 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)
aantal thema’s waarin zeker aantal waarmee aantal waarmee rekening

gelooft (0-22) beziggehouden (0-11) houdt (0-11)
gee een of drie of gem. gee een of drie of gem. gee een of drie of gem.

n twee meer aantal n twee meer aantal n twee meer aantal
materialisten 57 24 19 1,5 57 22 21 1,6 75 16 9 0,7 
gemengd 49 27 24 1,8 48 26 26 2,0 68 21 10 0,8 
postmaterialisten 43 30 28 2,2 33 28 39 3,2 59 26 15 1,3 

hele bevolking 50 27 23 1,8 48 26 26 2 69 20 11 0,9 
Thema’s exclusie homeopathie.a

Bron: SCP (CV’94)

Postmaterialisten geven vaker blijk van betrokkenheid bij paraculturele denkbeelden dan
materialisten of degenen die tot het gemengde type behoren (tabel 5.10). De verschillen zijn
overigens vrij klein als het gaat om het gemiddelde aantal onderwerpen waarbij men op een of
andere wijze betrokken is. Verschil van houding tegenover de paracultuur tussen
postmaterialisten en hun materialistische tegenhangers komt vooral naar voren bij het aantal
thema’s waarmee men zich wel eens actief bezig heeft gehouden. Postmaterialisten betonen
zich dus vooral weetgierig. 

In typeringen van de participanten in het cultische milieu keren nogal eens omschrijvingen
terug die refereren aan het ontbreken van sociale bewogenheid. Schnabel (1982: 296) schrijft
bijvoorbeeld: “Opvallend is dat het vooral gaat om het individuele belang, het persoonlijk
welzijn, de eigen gezondheid, het particuliere geluk, de direkte bevrediging. 
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Tabel 5.11 Vergelijking tussen respondenten die met geen enkel parathema ooit rekening houden in hun handelen en
respondenten die (wel eens) rekening houden met vijf of meer parathema’s,  naar politieke attitude, 16 jaar en ouder,a

1994 (in procenten)a

geen enkel vijf of meer hele bevolking
partijvoorkeur

klein links 5 21 7 
PvdA of D66 35 40 38 
CDA 22 5 19 
VVD 16 14 16 
kleine chr. partij 5 0 4 
andere partij 4 9 4 
weet niet 11 11 11 

zelfinsch. politieke
interesse

gewoon tot sterk 43 54 46 
weinig tot niet 30 21 27 

spreekt onder vrienden
vaak over politieke
zaken 9 13 10 

heeft ooit op
bijeenkomst gesproken
om bepaald standpunt
naar voren te brengen 19 34 22 
heeft ooit naar krant
geschreven om
bepaald standpunt
naar voren te brengen 7 19 9 
heeft afgelopen jaren
wel eens
bijeenkomsten
politieke partij bezocht 10 14 10 
heeft laatste jaren wel
eens wat gedaan voor
politieke partij 5 5 5 
heeft laatste jaren wel
eens
vakbondsbijeenkomste
n bezocht 8 15 10 
heeft afgelopen 2 jaar
meegedaan bij
inspraakprocedure 9 22 11 
heeft zich afgelopen 2
jaar wel eens samen
met anderen actief
ingespannen voor
bovenlokale kwestie 10 31 14 
heeft zich afgelopen 2
jaar wel eens samen
met anderen actief
ingespannen voor
lokale kwestie 23 29 25 

zou waarschijnlijk iets
proberen te doen als
Tweede Kamer bezig
was onrechtvaardige
wet aan te nemen 44 70 50 
keurt hinderen van de
regering goed als een
wet onrechtvaardig
wordt gevonden 66 83 70 

(n) (1.422) (102) (2.066) 
Thema’s exclusief homeopathie.a

Bron: SCP(CV’94)
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Van maatschappelijk bewustzijn, sociale bewogenheid of politiek activisme is maar weinig
sprake.” Andere auteurs hebben in niet mindere mate gesuggereerd dat de paracultuur
aantrekkelijk is voor egocentrische individuen, die zich concentreren op hun persoonlijke
ontwikkeling. Sociale bewogenheid of betrokkenheid bij de samenleving in bredere zin
zouden nagenoeg afwezig zijn (Heelas 1982 en 1993). 
In hoofdstuk 4 bleek dat gevoelde verwantschap met alternatief zingevende bewegingen
samenging met een enigszins verhoogde belangstelling voor politiek en met politieke
activiteit. Daarnaast waren de bewegingen aantrekkelijk voor degenen met een voorkeur voor
een linkse partij, waarbij de zorg voor een goed milieu waarschijnlijk een motiverende rol
speelde. Ten aanzien van de paraculturele stromingen is hetzelfde vastgesteld met onderzoek
onder jongeren (De Hart 1994 en 1996b).
Volgens de gegevens van de tabellen 5.11 en 5.12 geven personen die sterk geïnvolveerd zijn
in paraculturele ideeën blijk van niet minder, maar eerder van juist meer sociaal of politiek
engagement. Dat engagement komt zeker naar voren ten aanzien van de milieuproblematiek,
hetgeen, gelet op het overheersen van het holisme in de paracultuur, min of meer vanzelf
spreekt (zie hoofdstuk 4).

Onder de Nederlanders die aan veel paraculturele ideeën en praktijken een hoog waarheids-
gehalte toekennen, is het linkerdeel van het politieke spectrum sterk oververtegenwoordigd.
Zoals te verwachten viel, gegeven de eerder geconstateerde distantie in kerkelijke kringen,
zijn christelijke partijen ondervertegenwoordigd. Personen met een sterke affiniteit met veel
parathema’s betonen zich zeker niet minder geïnteresseerd in politieke aangelegenheden.
Vaker dan de doorsnee-
Nederlander praktiseren zij wat in navolging van Almond en Verba wel wordt aangeduid als
civic skills. Wat hun sociale activiteit betreft, is het opvallend dat zij duidelijk meer dan
gemiddeld betrokken zijn bij inspraakprocedures en bij het zich inspannen voor lokale,
nationale of internationale kwesties. Ook staan zij welwillender tegenover vormen van
maatschappelijk protest.

Tabel 5.12 Vergelijking tussen respondenten die met geen enkel parathema ooit rekening houden in hun handelen en
respondenten die (wel eens) rekening houden met vijf of meer parathema’s , naar houding ten aanzien van het milieu, 16a

jaar en ouder, 1994 (in procenten)

geen enkel vijf of meer bevolking
hele

maakt zich veel tot zeer veel zorgen over milieuvervuiling 44 75 48 
vindt dat er momenteel te weinig wordt gedaan tegen milieuvervuiling 55 77 60 

is lid van groepering die milieu wil beschermen 18 32 21 
heeft in afgelopen 5 jaar petitie getekend over milieuaspect 21 51 27 
heeft in afgelopen 5 jaar geld gegeven aan milieugroepering 39 74 46 
heeft in de afgelopen 5 jaar meegedaan aan protest of demonstratie
voor milieu 4 11 5 

laat wel eens auto staan om milieu te sparen 40 48 42 
is bereid veel meer te betalen voor producten om het milieu te sparen 58 73 61 
is bereid om veel hogere belastingen te betalen om het milieu te
sparen 40 60 44 
is bereid lagere levensstandaard te accepteren om milieu te sparen 38 58 42 
is bereid 100 gulden of meer bij te dragen aan bestrijding
milieuvervuiling 9 16 11 

(n) (1.422) (102) (2.066) 
Thema’s exclusief homeopathie.a

Bron: SCP (CV’94)
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Over de hele linie legt het bevolkingsdeel dat in hoge mate georiënteerd is op de paracultuur
een sterke betrokkenheid bij de milieuproblematiek aan den dag. Het betoont zich
dienaangaande niet alleen bezorgder, maar ook veel meer geneigd tot activisme op dit terrein
en tot milieusparend gedrag. De conclusie moet wel luiden dat op basis van de in dit
onderzoek verzamelde gegevens, bezwaarlijk gesteld kan worden dat paracultureel
geïnteresseerden gekenmerkt zouden worden door absorptie in hun eigen zieleheil en gebrek
aan maatschappelijke betrokkenheid. Analyse van de paraculturele denkbeelden en de
uitlatingen van paraculturele professionals mogen op zich misschien aanleiding tot deze
gedachtegang hebben gegeven, uit de beschouwing van de mentaliteit die eigen is aan de in
paracultuur geïnteresseerden, blijkt toch dat belangstelling voor zaken als het spirituele, de
eigen gezondheid, therapie en zelfontplooiing heel goed met maatschappelijk engagement
kunnen samengaan.

5.4 De Nederlandse bevolking en de alternatieve zingeving: een totaalbeeld

Levensbeschouwelijke bewegingen en paraculturele denkbeelden werden tot nu toe
afzonderlijk behandeld, waarbij de gegevens onder wisselende gezichtspunten werden bezien.
Verdelingen werden op verschillende wijze doorsneden. Nu eens werd gelet op het
onderschrijven van ‘een of meer zaken’ dan weer had adhesie voor ‘drie of meer
aangelegenheden’ de aandacht. Het is vanzelfsprekend de vraag of de besproken lijnen in de
resultaten niet in een totaalbeeld kunnen convergeren en, indien dit mogelijk is, hoe zo’n
beeld eruit zou kunnen zien.

Indexen of tellingen van bewegingen en paraculturele thema’s zijn in deze paragraaf zodanig
met elkaar gecombineerd dat de bevolking van 16 jaar en ouder, kon worden ondergebracht in
een eenvoudige typologie van oriëntaties op alternatieve zingeving. De typologie houdt
rekening met het geheel ontbreken van enige gerichtheid en met een sterke gerichtheid op het
alternatieve. Zij omvat eveneens enige categorieën die tussen deze beide uitersten gelegen
zijn.

Evenals bij eerdere bewerkingen werden Leger des Heils, humanisme en homeopathie
uitgesloten. De typologie is verder voornamelijk ontworpen met het oog op substitutie. De
evangelisatiebewegingen zijn daarom eveneens buiten beschouwing gebleven. Naar gebleken
is wordt hun aanhang voornamelijk gevormd door kerksen die een intensievere beleving
wensen van een geloof dat zij reeds belijden. Te oordelen naar de gevoelens van
verwantschap, was dit bij ongeveer een derde van de kerksen het geval (tabel 4.4). Er was
daar sprake van supplementering en niet van een zoektocht naar een nieuwe
levensbeschouwing of substitutie. 

De typologie werd geconstrueerd met behulp van de afzonderlijke tellingen van bewegingen
en paraculturele denkbeelden. De bewegingen waarmee een ondervraagde zich zeer verwant
of verwant voelde, werden geteld. Verder werd er een optelling gemaakt van de paraculturele
denkbeelden waardoor een ondervraagde zich in zijn gedrag soms of altijd liet leiden. Het
geloof aan of de actieve belangstelling voor paraculturele denkbeelden hadden eveneens het
uitgangspunt kunnen zijn, maar gevoelens van verwantschap en gedragsconsequenties
vormden de meest vergaande reactie die men op alternatieve zingeving kon vertonen. Er werd
daarom aangenomen dat verwantschap en gedrag ondanks vanzelfsprekende bezwaren min of
meer op dezelfde lijn lagen.
 
De tellingen werden vervolgens gedichotomiseerd. Dichotomieën met verschillende grenzen
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werden beproefd:
- geen of nulmaal verwantschap of gedragsconsequenties genoemd versus een of meer;
- nul- of eenmaal verwantschap of gedragsconsequenties genoemd versus twee of meer;
- nul-, een- of tweemaal verwantschap of gedragsconsequenties genoemd versus drie of

meer.

In elk van deze gevallen leverde combinatie van de sets dichotomieën vier categorieën op,
waarvan de aandelen in de gehele bevolking zijn weergegeven (tabel 5.13). Volgens de
variant ‘nul versus een of meer’ ging het in 1994 om de volgende aandelen van de totale
bevolking.
- De categorie van personen die geen binding hebben met zowel de bewegingen als de

paracultuur en die als niet bij alternatieve zingeving betrokken beschouwd kunnen
worden, omvat blijkens tabel 5.13 een vrij groot deel van de bevolking, namelijk 58%.

- Daar staat de categorie tegenover die met zowel de bewegingen als de paracultuur een
binding heeft en die dus als duidelijke levensbeschouwelijke zoekers beschouwd kan
worden. Het gaat om 16% van de gehele bevolking.

- Een tussencategorie die wel een binding heeft met de paracultuur maar niet met de
bewegingen, heeft een omvang van 15%.

- Een andere tussencategorie, waarvoor het omgekeerde geldt, namelijk wel binding met
bewegingen, maar niet met paracultuur, is ongeveer even omvangrijk, namelijk 11%.

Tabel 5.13 Combinaties van verwantschap met alternatieve bewegingen en gedragsconsequenties van
paracultuur, 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)a

0 vs 1 en 0,1 vs 2 en 0, 1, 2 vs 3
meer meer en meer

geen bewegingen, geen paracultuur 58 77 85
geen bewegingen, wel paracultuur 15 9 7
wel bewegingen, geen paracultuur 11 6 4
wel bewegingen, wel paracultuur 16 7 4

Het gaat om de cultbewegingen en om de seculiere bewegingen, exclusief het humanisme. Dea

christelijk-evangelische bewegingen werden weggelaten.

Bron: SCP (CV’94)  

De betekenis van de beide tussengelegen categorieën, tezamen 26% van de bevolking, is niet
geheel duidelijk. Het gaat om personen die of op bewegingen of op paracultuur gericht zijn,
maar niet op beide tegelijk. Bij een groot aantal mogelijkheden, voorgelegd in een
vrijblijvende interviewsituatie, zal een ondervraagde al vrij snel een- of tweemaal een
bevestigend antwoord geven. Dit is een reden om bij de tussencategorieën niet te veel gewicht
aan de binding toe te kennen. Uiteraard bevinden zich onder deze 26% mensen die zich
uitsluitend en in zeer sterke mate aan één beweging of aan één denkbeeld hechten, zodat er
toch van een sterke relatie gesproken zou moeten worden. De ledentallen van bewegingen
genoemd in hoofdstuk 4 en het beperkte optreden van gedragsconsequenties dat in dit
hoofdstuk werd gememoreerd, doen vermoeden dat dit toch niet zo vaak voor zal komen.

Hoe moet men deze resultaten waarderen? Zijn bijvoorbeeld 58% en 16% nu veel of weinig?
Ten eerste zou men een relativering kunnen aanbrengen die voor elke analyse van enquête-
gegevens geldt, namelijk dat het kwantitatieve niveau van de resultaten afhankelijk is van de
vraagstelling. Als andere aantallen bewegingen en denkbeelden waren voorgelegd, zouden de
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percentages ook anders uitgevallen zijn. In dit geval was de vraagstelling echter in redelijke
mate optimaal te noemen. Er werden ruim 20 denkbeelden en tegen de 20 bewegingen
voorgelegd. De ondervraagde kreeg dus ongeveer 40 maal de kans om een relatie met een
onderdeel van alternatieve zingeving te rapporteren. Bovendien zijn onderwerpen gekozen
waarvan het publiek doorgaans behoorlijk op de hoogte is. Als er nog meer bewegingen en
denkbeelden in de vraagstelling waren opgenomen - en hun hoeveelheid is in principe schier
oeverloos - zou dat op den duur niet meer het geval zijn. De ondervraagden zouden reageren
op zaken waar zij nooit van gehoord hadden, waardoor de informatie er zeker niet
omvangrijker op zou worden. Er is derhalve alle reden om de vraagstelling als bruikbaar te
accepteren.

Ten tweede is de dichotomisering, die gemakshalve als ‘nul versus één en meer’ wordt
aangeduid, voor de alternatieve zingeving nog de meest gunstige. Het resultaat van 58% niet-
betrokkenen dat op het oog al hoog is, kan niet lager uitvallen. Dit aandeel kwam immers tot
stand door het ontbreken van elke binding met bewegingen te combineren met het ontbreken
van elke binding met denkbeelden. Er werden dus ‘twee nullen’ bij elkaar geteld en het is
onmogelijk om in de berekening lager te gaan. Voor het resultaat van 16% geïnvolveerden
geldt dat het niet hoger uit kan vallen. De drempel die de ondervraagde moest overschrijden
om in de categorie terecht te komen, was namelijk de laagst mogelijke. Hij hoefde slechts aan
te geven dat hij met één beweging verwantschap voelde en met één denkbeeld in zijn gedrag
altijd of soms rekening hield om tot de categorie te worden toegelaten. Bij de 58% gaat het
dus om een minimale schatting, de fractie van 16% is maximaal.
Andere varianten van dichotomisering leveren meer ongeïnteresseerden en minder
geïnvolveerden op. Als gedichotomiseerd wordt op grond van de niet onredelijke
veronderstelling dat een beperkt aantal bevestigende antwoorden al snel voor zal komen -
bijvoorbeeld door de grens voor engagement niet bij ten minste eenmaal, maar bij twee- of
meermalen te leggen - stijgt het aandeel van de niet-geïnvolveerden naar 77% en daalt het
aandeel zoekers naar 7%. De aandelen van de beide tussenliggende categorieën verminderen.
Legt men een nog strengere maatstaf aan en beschouwt men adhesie met nul, één of twee
bewegingen als het ontbreken van een binding, dan stijgt het aantal niet-geïnvolveerden naar
85%, daalt het aandeel van de zoekers naar 4% en neemt het aandeel van de tussencate-
gorieën verder af (tabel 5.13).
Ten derde komt het aandeel van de zoekers op een aanzienlijk hoger niveau te liggen als bij
de paraculturele denkbeelden niet van gedragsconsequenties wordt uitgegaan, maar van het
aantal denkbeelden waarin de respondent waarheid onderkent of van de actieve belangstelling
die hij aan den dag legt. Deze laatstgenoemde zaken komen namelijk veel vaker voor dan de
gedragsconsequenties. Dit voor de alternatieve zingeving gunstige resultaat had echter meteen
gerelativeerd kunnen worden met het argument dat er voorbijgegaan was aan de toets van het
gedrag, zodat de waarde van hoge cijfers beperkt was.
Ten vierde moet er ook bij het binnen de gekozen benadering hoogst mogelijke aandeel van
de zoekers van 16% rekening mee gehouden worden dat er pas van een aanzienlijk
marktaandeel sprake zou zijn als de belangstelling zich uitsluitend op één of op enkele
onderdelen van het alternatieve aanbod richt. Dit is echter niet het geval. De aandacht van het
publiek verdeelt zich over vele bewegingen en denkbeelden. Uitgesproken marktleiders
kunnen niet worden geïdentificeerd.

Samenvattend is de variant ‘nul versus één of meer’ dus nog het gunstigst voor de alternatieve
zingeving. De scheiding bij ‘drie of meer’ is wellicht erg streng, maar een afgrenzing bij
‘twee of meer’ is op zijn minst verdedigbaar. Volgens een redelijk te noemen criterium
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ontbreekt een binding met alternatieve zingeving bij 58% van de bevolking. 42% vertoont
wel een binding, die bij 16% van de bevolking intensief is. Volgens een strengere maatstaf is
bij 23% sprake van een binding, die bij 7% van de bevolking intensief genoemd mag worden.
Naast een bepaalde kern is er dus sprake van een ‘uitwaaierende’ belangstelling. Erg
belangrijk lijkt dit laatste verschijnsel echter niet.
De conclusie kan dan ook niet anders luiden dan dat het intensief zoeken naar alternatieve
zingeving slechts bij een klein deel van de bevolking voorkomt en dat het grootste deel van
Nederlanders geen relatie met alternatieve zingeving onderhoudt. De alternatieve zingeving
kan in de Nederlandse cultuur natuurlijk moeilijk geheel worden genegeerd. Getuige het
succes van een boek als dat van Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, is er bij
velen belangstelling voor zingeving in het algemeen. Een alternatief boek als De Celestijnse
belofte wordt een aantal malen herdrukt. Velen bezoeken de bijeenkomsten van de genezeres
Jomanda. Horoscopen in tijdschriften worden gelezen. De mensen willen nogal eens de
mogelijkheid openhouden dat er van paraculturele denkbeelden ten minste iets waar is. Het is
echter zeer de vraag of er hier niet van een opflakkerende en weer uitdovende belangstelling
sprake is, die men moet zien als uitingen van een onderstroom die van oudsher in de
samenleving aanwezig is. Uiteindelijk echter doen de meesten er in hun dagelijks leven niet
zoveel mee. Natuurlijk zijn er mensen die veel aan de alternatieve zingeving doen en er
existentiële zekerheid aan ontlenen. Het algemene beeld van de relatie tussen de Nederlanders
en de alternatieve zingeving is er over het algemeen toch één waarin een zekere lauwheid en
wellicht het element van de mode een belangrijke rol spelen. Een grote culturele omwenteling
van gevestigde naar alternatieve zingeving is dan ook vooralsnog niet in zicht. Voorzover
deze optreedt, beperkt zij zich nu nog tot kleine groepen onder de bevolking. 

Ter afsluiting van deze paragraaf is aangegeven hoe de typering van de bevolking naar
alternatieve zingeving zich verhoudt tot de gevestigde opvattingen. De voor de alternatieve
zingeving meest gunstige variant werd daarvoor gebruikt (tabellen 5.14-5.15). 
De tabellen laten enkele conclusies toe die reeds eerder werden getrokken. Zo blijkt opnieuw
dat kerkleden minder op de alternatieve zingeving gericht zijn dan de buitenkerkelijken. Van
de kerkleden heeft 66% geen binding tegen 51% van de buitenkerkelijken (tabel 5.14). Het
verschil is overigens kleiner dan men zou hebben verwacht op grond van de studie van
verwantschap en gedrag, die eerder afzonderlijk plaatsvond.
Interessanter dan een herhaling van deze en soortgelijke conclusies is wellicht een
beschouwing van de wijze waarop de 16% zoekers in de bevolking zich verhouden tot de
gevestigde zingeving. De kolommen over aandelen van de totale bevolking verschaffen daar
informatie over. 
Van de gehele bevolking is 12% buitenkerkelijk én sterk georiënteerd op de alternatieve
zingeving. Een driemaal zo laag aandeel, namelijk 4%, combineert een sterke oriëntatie met
het kerklidmaatschap.
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Tabel 5.14 Combinaties van kerklidmaatschap, verwantschap met alternatieve bewegingen en
gedragsconsequenties van paracultuur, 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)a

bevolking buitenkerkelijk/kerklid
buitenkerkelijk (57% van de bevolking)

geen bewegingen, geen paracultuur 29 51
geen bewegingen, wel paracultuur 9 15
wel bewegingen, geen paracultuur 7 13
wel bewegingen, wel paracultuur 12 21

(57% = 100%)

kerklid (43% van de bevolking)

geen bewegingen, geen paracultuur 29 66
geen bewegingen, wel paracultuur 7 15
wel bewegingen, geen paracultuur 4 9
wel bewegingen, wel paracultuur 4 9

(100%) (43% = 100%)

Verwantschap en gedragsconsequenties zijn gedichotomiseerd in verwant met nul of één tegenover twee ofa

meer bewegingen en in laat zich in het gedrag leiden door nul of één tegenover twee of meer paraculturele
denkbeelden. Het gaat om de cultbewegingen en om de seculiere bewegingen, exclusief het humanisme.
De christelijk-evangelische bewegingen werden weggelaten.

Bron: SCP (CV’94)  

Als rekening gehouden wordt met de kerkelijke herkomst van de ondervraagden, zijn de 16%
zoekers als volgt verdeeld. Ongeveer de helft of 8% is kerkverlater, 5% is van huis uit
buitenkerkelijk, 3% is randlid van een kerkgenootschap en ongeveer 1% is kerks. Over de
totale bevolking beschouwd is de belangstelling van kerksen voor het alternatieve te
verwaarlozen. De eigenlijke substitutie, het verlaten van een kerkgenootschap en op zoek
gaan naar alternatieve zingeving, komt slechts bij 8% van de bevolking voor. Omgerekend
voor de categorie van kerkverlaters betekent dit dat ongeveer een kwart (23%) van hen gericht
is op alternatieve zingeving en driekwart niet. Deze percentages en aandelen vormen eens te
meer aanleiding om substitutie en levensbeschouwelijk zoeken in Nederland aan het eind van
de twintigste eeuw ernstig te relativeren.
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Tabel 5.15 Combinaties van religieus profiel , verwantschap met alternatieve bewegingen en
gedragsconsequenties van paracultuur, 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)a

bevolking buitenkerkelijk/kerklid
van huis uit buitenkerkelijk (27% van de
bevolking)

geen bewegingen, geen paracultuur 14 51
geen bewegingen, wel paracultuur 4 16
wel bewegingen, geen paracultuur 4 14
wel bewegingen, wel paracultuur 5 18

(27% = 100%)

kerkverlater (33% van de bevolking)

geen bewegingen, geen paracultuur 17 51
geen bewegingen, wel paracultuur 5 14
wel bewegingen, geen paracultuur 4 12
wel bewegingen, wel paracultuur 8 23

(33% = 100%)

randlid (27% van de bevolking)

geen bewegingen, geen paracultuur 17 63
geen bewegingen, wel paracultuur 5 18
wel bewegingen, geen paracultuur 2 8
wel bewegingen, wel paracultuur 3 12

(27% = 100%)

kerks (13% van de bevolking)

geen bewegingen, geen paracultuur 10 75
geen bewegingen, wel paracultuur 1 9
wel bewegingen, geen paracultuur 1 10
wel bewegingen, wel paracultuur 1 5

(100%) (13% = 100%)

Verwantschap en gedragsconsequenties zijn gedichotomiseerd in verwant met nul of één tegenover twee ofa

meer bewegingen en in laat zich in het gedrag leiden door nul of één tegenover twee of meer paraculturele
denkbeelden. Het gaat om de cultbewegingen en om de seculiere bewegingen, exclusief het humanisme.
De christelijk-evangelische bewegingen werden weggelaten.

Bron: SCP (CV’94)  

Misschien is er nog een laatste, uiterst tentatieve conclusie mogelijk. Gehechtheid aan
alternatieve levensbeschouwing zou een onderdeel van iemands persoonlijke aanleg kunnen
zijn. Het kerklidmaatschap vormt een barrière tegen het alternatieve. Desondanks is 4% van
de bevolking tegelijkertijd kerklid en geaffilieerd met het alternatieve circuit. Als men alleen
op de kerksen let, is het percentage overigens nog lager. Hier zou een door levens-
beschouwelijke socialisatie en kerkelijke visies moeilijk te onderdrukken persoonlijkheids-
kenmerk tot uiting kunnen komen. De geringe hoogte van het percentage zou er een
aanleiding voor kunnen zijn aan te nemen dat een religieuze aanleg die zich sterk op het
alternatieve richt, onder de bevolking maar weinig voorkomt. 

5.5 Belangrijkste conclusies

In 1994 werden 23 alternatief zingevende denkbeelden, thema’s uit de paracultuur of
parathema’s aan respondenten voorgelegd. Er werd van elk thema gevraagd of men ervan
gehoord had, of men er zich ooit in verdiept had en of men er bij het handelen rekening mee
hield. De thema’s verschillen van de bewegingen uit hoofdstuk 4 doordat er in mindere mate
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een vast omlijnde organisatie aan verbonden is. 
De conclusies over de oriëntatie op het paraculturele lijken vrij veel op hetgeen voor de
alternatieve bewegingen kon worden vastgesteld. 

Evenals bij de alternatief zingevende bewegingen bevindt de bekendheid zich doorgaans op
een hoog niveau: men heeft van gemiddeld bijna 15 onderwerpen gehoord. Het publiek
maakte daarbij weinig onderscheid tussen verschillende soorten van paraculturele
denkbeelden. Naarmate de vraagstelling op een grotere mate van engagement betrekking
heeft, daalt het gemiddelde aantal activiteiten waarbij de mensen betrokken zijn scherp. Het
publiek hecht geloof aan gemiddeld bijna twee onderwerpen, waarbij ‘geloof’ betekent dat
men van de waarheid van een gedachte met zekerheid overtuigd is. Men had zich met
gemiddeld twee thema’s ooit wel eens beziggehouden en laat zich door gemiddeld bijna één
thema in zijn gedrag daadwerkelijk beïnvloeden. Het aanzienlijke verschil tussen bekendheid
en vormen van betrokkenheid doet vermoeden dat de bevolking wel van paraculturele zaken
afweet, maar er in haar dagelijks leven weinig mee doet. 
Gelet op bekendheid, geloof en actief getoonde belangstelling behoren vooral homeopathie en
de yogaleer tot de populaire onderwerpen. Astrologie, buitenaardse beschavingen,
handlijnkunde, reïncarnatie en geneeskrachtige edelstenen zou men daar nog aan toe kunnen
voegen. De New Age behoort niet tot de algemeen bekende en in enige mate onderschreven
paraculturele complexen. Dat hoeft niet zoveel te betekenen, omdat de New Age een
verzamelnaam is voor een groot aantal ideeën, waarvan er een aantal wel aanhang geniet. Er
is aan de New Age echter vrij veel publiciteit besteed, zodat men toch met enige
voorzichtigheid mag concluderen dat het verschijnsel de Nederlanders niet in het bijzonder
aanspreekt.
De aantallen bewegingen waarin de ondervraagden geloofden, waarin zij zich verdiept hadden
en waardoor zij zich lieten beïnvloeden, werden afzonderlijk opgeteld, waardoor er drie
indexen ontstonden. Deze indexen hangen met elkaar samen. Aan hoe meer bewegingen men
geloof hecht, in des te meer bewegingen men zich heeft verdiept en door des te meer
bewegingen men zich laat beïnvloeden.

Naar schatting ongeveer 11% of een tiende van de Nederlanders verbond aan drie en meer van
de opvattingen die zij kenden gedragsconsequenties. Het aandeel mensen die zich actief in
drie en meer opvattingen hadden verdiept was ruim dubbel zo groot, namelijk 26%. 23% nam
van drie of meer thema’s met zekerheid aan dat zij waar waren. 
  
Oriëntatie op de paracultuur komt in Nederland in enige mate versterkt voor onder de hoger
opgeleiden, onder hogere-inkomenscategorieën, en onder de naoorlogse generatie. Het gaat bij
het opleidingsniveau om mensen met een opleiding die zich door een zekere maatschappelijke
of sociale gerichtheid kenmerkt - opvoeding, zorg, maatschappijwetenschappen, cultuur en
communicatie. Technisch opgeleiden en mensen met een bèta- of economische opleiding
betonen zich relatief ongevoelig voor de paracultuur.

Anders dan bij de bewegingen, mag met enige voorzichtigheid worden aangenomen dat de
naoorlogse generatie in verhoogde mate voor paraculturele denkbeelden gevoelig is.

Een hoger opleidingsniveau en een leeftijd onder de 45 jaar predisponeren dus tot engagement
met de paracultuur. Dit resultaat betekent de ontkenning van de gedachte, bekend uit de
literatuur, dat voorhoedes in het moderniseringsproces juist weinig gevoelig zouden zijn voor
de paracultuur, maar dat men aanhankelijkheid vooral onder ouderen en in lagere milieus zou
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moeten zoeken. Evenals ten aanzien van de bewegingen werd geconcludeerd, blijkt hier dat de
rationele inslag van de moderne cultuur de belangstelling voor het irrationele niet in de weg
staat. 
Wat het optreden van substitutie betreft, valt namelijk op dat een verhoogde gevoeligheid
voor de paracultuur versterkt optreedt bij categorieën die op de een of andere wijze tussen
geloof en ongeloof instaan, hetgeen op substitutie wijst. 
Kerkverlaters oriënteren zich versterkt op de alternatieve gedachten (het gaat hier om geloof,
het actief verdiepen en het gedrag). Buitenkerkelijken van de tweede generatie geven eveneens
blijk van een verhoogde affiniteit. De randleden doen dit weer minder. Waar het alleen om het
geloof gaat, is hun score overigens niet geheel te verwaarlozen. Kerksen scoren over de hele
linie het laagst. 
Adhesie voor de paracultuur valt verder aan te treffen onder de buitenkerkelijken die een zeker
transcendentiegeloof huldigen en in het bestaan van een hogere macht geloven. Het zoeken
naar een waarheid op paracultureel gebied treedt kennelijk op in het stadium waarin mensen
een vastomlijnde levensbeschouwing verlaten hebben, maar niet wars zijn geworden van elke
transcendentale duiding. Enige andere onderzoeksresultaten wijzen in dezelfde richting. De
verschillen tussen de subgroepen zijn overigens niet bijzonder groot te noemen, hetgeen erop
wijst dat substitutie als een vrij zwakke tendens moet worden beschouwd.

Supplementering doet zich, anders dan bij de bewegingen op het terrein van de paracultuur,
bijna niet voor. In het geval van de bewegingen zoeken personen uit gelovig kerkelijk milieu
in een aantal gevallen aansluiting bij de evangelische beweging. De kerksen en degenen die in
een persoonlijke God geloven - het betreft hier vanzelfsprekend grotendeels dezelfde mensen -
zijn echter weinig op de paracultuur georiënteerd. Paracultuur en overtuigd christendom lijken
elkaar dus slecht te verdragen. Aanvulling van het christelijk geloof met paracultuur is zeker
geen gebruikelijk verschijnsel. 

In tegenstelling tot hetgeen in veel literatuur wordt verondersteld, vertonen mensen met een
oriëntatie op de paracultuur een meer dan gemiddelde politieke belangstelling en politieke
activiteit. Hun voorkeur gaat in enige mate uit naar linkse politieke partijen, waaronder
GroenLinks. Zij kenmerken zich door de zorg voor een goed milieu, hetgeen een uitvloeisel
kan zijn van het holisme. Ten aanzien van de bewegingen uit hoofdstuk 4 werd hetzelfde
geconstateerd.

Als het gaat om de combinatie van gerichtheid op bewegingen en gerichtheid op de
paracultuur tezamen, kan worden geconcludeerd dat oriëntatie bij 58% van de bevolking
ontbreekt en bij 42% aanwezig is. Deze percentages zijn in het kader van de gekozen
werkwijze voor de alternatieve zingeving nog de meest gunstige. Als een strenger, maar
overigens nog goed verdedigbaar criterium wordt toegepast, is er sprake van 77%
Nederlanders zonder binding en 23% met ten minste enige oriëntatie. Voor verdere
uiteenzettingen is uitgegaan van de ‘gunstigste variant’. Binnen de 42% georiënteerden die
deze variant oplevert, kan 16% als zoekers beschouwd worden, omdat zij zowel zich met ten
minste één beweging verwant voelen als zich in hun gedrag door ten minste één paracultureel
denkbeeld laten beïnvloeden. Deze combinatie komt onder kerkverlaters het meeste voor - het
betreft 23% van de categorie - hetgeen eens te meer op het streven naar levensbeschouwelijke
substitutie wijst. De overeenkomstige percentages zijn onder de buitenkerkelijken van huis uit
en de randkerkelijken lager, namelijk achtereenvolgens 18 en 12. Onder de kerksen gaat het
om een veel lager percentage, namelijk 5. Aangezien de verschillen tussen deze percentages,
zeker die tussen de eerste drie, aan de lage kant zijn, kan opnieuw worden vastgesteld dat
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substitutie weliswaar aantoonbaar aanwezig, maar niet bijzonder sterk is. 
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Bijlage bij hoofdstuk 5

Tabel B5.1 Geloof dat wordt gehecht aan 23 parathema’s:  ladingen op de eerste, ongeroteerde principalea

component
eerste principale component

geneeskrachtige edelstenen 0,793 
tarot 0,781 
pendelen 0,779 
witte magie 0,769 
bio-energetica/bioritme 0,768 
handlijnkunde/handlezen 0,775 
zen 0,762 
spiritisme 0,759 
gestaltpsychologie 0,753 
boeddhisme 0,740 
de New Age-beweging 0,726 
zwarte magie 0,718 
holisme 0,717 
psychometrie/waarzeggen 0,774 
astrologie/horoscopen 0,693 
telepathie/helderziendheid 0,692 
antroposofie 0,675 
parapsychologie 0,671 
reïncarnatie 0,644 
macrobiotiek 0,643 
yogaleer 0,575 
homeopathie 0,508 
buitenaardse beschavingen/ufo’s 0,450 

Antwoordcategorieën: ik geloof daar zeker in, ik geloof daar misschien in, ik geloof daar niet in.a

Respondenten die niet wisten wat er met het thema werd bedoeld zijn buiten de analyse gehouden.

Bron: SCP (CV’94)
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Tabel B5.2 Geloof dat wordt gehecht aan 23 parathema’s:  ladingen op de eerste, ongeroteerde principalea

component, vier factoroplossingen (alleen ladingen > 0,30 zijn in de tabel opgenomen)
factor 1 factor 2 factor 3 factor 4

tarot 0,87
psychometrie/waarzeggen 0,85
spiritisme 0,75
handlijnkunde/handlezen 0,71
pendelen 0,60
geneeskrachtige edelstenen 0,46
telepathie/helderziendheid 0,42 0,34 0,35

macrobiotiek 0,63
homeopathie 0,61
antroposofie 0,49 0,46
parapsychologie 0,41 0,40

holisme 0,81
boeddhisme 0,80
zen 0,73
de New Age-beweging 0,66
gestaltpsychologie 0,44 0,61
witte magie 0,35 0,55
zwarte magie 0,44 0,50
bio-energetica/bioritme 0,43 0,44

buitenaardse
beschavingen/ufo’s 0,88
reïncarnatie 0,61
yogaleer 0,37 0,30 0,53
astrologie/horoscopen 0,34 0,35

Antwoordcategorieën: ik geloof daar zeker in, ik geloof daar misschien in, ik geloof daar niet in.a

Respondenten die niet wisten wat er met het thema wordt bedoeld zijn buiten de analyse gehouden.

Bron: SCP (CV’94)

Tabel B5.3 Intercorrelaties van vier factoren geëxtraheerd uit het geloof aan parathema’s, na scheve rotatie 
factor 1
factor 2 0,35 
factor 3 -0,56 -0,33 
factor 4 0,45 0,31 -0,37 
Bron: SCP (CV’94)
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Tabel B5.4 Aantal personen dat zeker geloof hecht aan 22 parathema’s, naar combinatie van
kerklidmaatschap en geloofsopvattinga

buitenkerkelijken kerkleden
atheïs agnosticist gelooft gelooft in gelooft in gelooft allen

t in God hogere zonder
hogere macht of in meer in
macht God God

a

yogaleer 24 27 41 27 29 17 27
reïncarnatie 8 6 25 16 9 8 12
astrologie/horoscopen 10 10 18 15 8 7 11
buitenaardse
beschavingen/ufo’s 14 13 20 14 6 6 11
parapsychologie 13 10 26 16 8 8 13
macrobiotiek 4 7 8 6 6 3 5
antroposofie 5 6 11 6 6 3 6
homeopathie 39 35 55 46 44 39 43
de New Age-beweging 2 1 6 5 2 1 3
boeddhisme 5 3 11 9 5 4 6
zen 3 1 8 5 3 2 4 
holisme 1 3 9 4 5 1 4 
handlijnkunde/handleze
n 4 4 11 10 5 4 6 
telepathie/helderziendh
eid 18 17 41 29 19 16 22 
spiritisme 6 4 17 11 4 6 8 
psychometrie/waarzegg
en 4 2 10 7 2 3 5 
pendelen 2 0 9 6 3 3 4 
tarot 3 0 8 7 2 2 4 
zwarte magie 2 1 8 7 3 4 4 
witte magie 2 0 6 6 2 1 3 
bio-energetica/bioritme 9 10 25 13 9 5 12 
geneeskrachtige
edelstenen 4 4 11 10 8 5 7 
gestaltpsychologie 4 6 11 7 4 3 5 

Van degenen die weten wat er met het betreffende onderwerp wordt bedoeld.a

Bron: SCP (CV’94)
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6  Enige afzonderlijke onderwerpen: bijgeloof en alternatieve genezers

6.1 Inleiding

Het onderzoek van 1994 leverde enige informatie op over bijgeloof en alternatieve genezers.
De laatste gegevens konden in tijdsperspectief bestudeerd worden.
Beide onderwerpen verschillen vanzelfsprekend sterk van karakter. Het materiaal was echter
niet omvangrijk genoeg om aan elk ervan een afzonderlijk hoofdstuk te wijden. Dat zij in het
kader van hetzelfde hoofdstuk een plaats gevonden hebben, vormt dan ook geen aanwijzing
voor een inhoudelijke stellingname van de auteurs.
De relatie tussen bijgeloof en alternatieve geneeswijzen enerzijds en zingeving anderzijds is
zwak. Niettemin treedt associatie in de literatuur in enige mate op, waarbij auteurs wijzen op
de grote aandacht voor gezondheid in het paraculturele denken en op een behoefte aan magie
en aan het irrationele. De behandeling van deze onderwerpen moet worden gezien als een
aanvulling op de studie van gegevens over zingeving in engere zin.

6.2 Bijgeloof

In tabel 6.1 is het belang weergeven dat het Nederlandse volk aan negen uitingen van
bijgeloof hechtte. De tekst van de tabel verwijst rechtstreeks naar de vraagstelling (zie ook de
bijlage bij hoofdstuk 1). De Nederlanders bleken niet bijzonder bijgelovig te zijn. De
percentages respondenten die sterk aan de uiteenlopende voortekenen van geluk en ongeluk
geloofden waren laag, het ging om maximaal 6%. De antwoordmogelijkheid ‘enig belang’
had evenmin veel aanhang. Het overgrote deel van de ondervraagden bleek deze zaken zonder
meer onbelangrijk te vinden. Het ‘afkloppen op ongeverfd hout’ was naar verhouding nog een
enigszins gangbare praktijk: ongeveer 25% hechtte hier enig of veel belang aan. De zwarte
kat werd naar alle waarschijnlijkheid eerder als aandoenlijk dan als onheilspellend ervaren.
Het gaat hier overigens om antwoorden op vragen waarbij het te betwijfelen valt of zij alles
zeggen over het feitelijk gedrag. Het is voorstelbaar dat sommige respondenten, al waren zij
in enige mate bijgelovig, dit toch niet graag wilden toegeven uit vrees ‘kinderachtig’
gevonden te worden. Het zogenaamde sociaal behoren zou dus in de beantwoording
meegespeeld kunnen hebben. Bovendien zou er sprake kunnen zijn van reflexen en vage
gevoelens van beduchtheid, die zich niet in de bewust gegeven antwoorden op enquêtevragen
hoeven te vertalen. Hoewel bijvoorbeeld 84% van de ondervraagden er niet aan geloofden dat
ongeluk hen zou kunnen treffen als zij onder een ladder doorliepen, ziet men in het dagelijks
leven dikwijls enige aarzeling optreden als passanten een tegen de gevel geplaatste ladder
naderen. In casino’s en bij loterijen wordt vaak op bepaalde nummers gespeeld.  Het is1

vanzelfsprekend de vraag of bijgeloof daarbij altijd een rol speelt. In het geval van de ladder
kan de wens reëel gevaar te vermijden de drijfveer zijn. Als het om kansspelen gaat, handelt
de speler wellicht volgens een bepaald winnend geacht systeem. Aangezien de ineffectiviteit
van dergelijke systemen meermalen is aangetoond, zou men hier toch ook wel weer van
bijgeloof kunnen spreken. Het blijft echter mogelijk dat er in het feitelijk gedrag meer
irrationaliteit en onbehagen tot uiting komt dan uit de beantwoording van enquêtevragen
blijkt.
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Tabel 6.1 Het belang dat aan enige vormen van bijgeloof wordt gehecht, 16 jaar en ouder, 1994 (in procenten)

geen belang enig belang veel belang
afkloppen op ongeverfd hout 75 20 6
mascotte, geluksmunt of religieuze medaille 81 15 4
geluksgetallen 81 16 3
niet onder een ladder doorlopen 84 12 5
een klavertje vier als iets dat geluk brengt 85 12 3
vrijdag de dertiende als ongeluksdag 88 9 2
een hoefijzer als iets dat geluk brengt 91 7 2
dertien als ongeluksgetal 91 7 2
een zwarte kat als ongelukkig voorteken 94 5 2
Bron: SCP (CV’94)

De oordelen over de negen vormen van bijgeloof leken sterk op elkaar. Niettemin is het de
vraag of er verschillende typen van bijgeloof te onderscheiden waren. Een factoranalyse gaf
aanvankelijk de indruk dat dit het geval zou kunnen zijn. Deze bewerking gaf er een zwakke
aanwijzing voor dat het publiek enig onderscheid maakte tussen enerzijds voortekenen van
ongeluk, zoals de zwarte kat, vrijdag de dertiende en het getal 13 en anderzijds voortekenen
van geluk, waartoe mascottes en geluksgetallen behoorden. Daarnaast werden magische
praktijken, zoals het afkloppen en het vermijden van de ladder, wellicht afzonderlijk
beschouwd. Erg duidelijk was het beeld echter niet.  Alle items tezamen vormen een2

attitudeschaal.  Geen van de uitingen van bijgeloof viel daarbij statistisch uit de toon. Zij3

pasten alle goed in de schaal. Ondanks een enkele mogelijke nuance, mag het bijgeloof dus
als één psychologisch complex beschouwd worden dat een individu in meerdere of in mindere
mate kan vertonen.

De percentages voor het ‘hecht er geen belang aan’ bij de afzonderlijke items uit tabel 6.1
zijn hoog. Als men het geheel overziet, komt althans enig geloof aan deze min of meer
magische zaken en praktijken echter meer voor dan men op grond van de afzonderlijke
resultaten zou vermoeden. Volgens een index waarbij de negen vormen van bijgeloof zijn
opgeteld, hechtte 56% van de bevolking aan geen enkele ervan belang. Aan een, twee of drie
van deze zaken werd door 31% veel of althans nog enig belang gehecht. 13% van de
Nederlanders zou men in versterkte mate bijgelovig kunnen noemen, omdat zij vier of meer
zaken belangrijk of enigszins belangrijk vonden. Wanneer alleen het ‘hecht er veel belang
aan’ als uiting van bijgeloof werd beschouwd, kon slechts 2% van de bevolking als
uitgesproken bijgelovig beschouwd worden.  4

Niet alle Nederlanders waren even bijgelovig. De vrouwen waren dat meer dan de mannen, de
lager opgeleiden meer dan de hoger opgeleiden en degenen die de kerk zelden of nooit
bezochten vertoonden meer bijgeloof dan de frequente kerkgangers. Het wekt verwondering
dat jongeren - die men toch een meer moderne houding toe zou kennen - bijgeloviger waren
dan de ouderen (tabel 6.2).  De invloeden van deze gegevens op de mate van bijgelovigheid5

waren voor elkaar gezuiverd, hetgeen bijvoorbeeld betekent dat er reeds rekening gehouden
was met de omstandigheid dat frequente kerkgangers gemiddeld ouder zijn dan de categorie
die de kerk minder vaak of nooit bezoekt (tabel 6.2). 
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Tabel 6.2 De invloed van enige persoonskenmerken op de bijgelovigheid, 16 jaar en ouder, 1994 (in
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)a

geslacht leeftijd opleiding kerkgang
bijgeloof 0,09 -0,17 -0,13 -0,12

De richting waarin de gegevens zijn gecodeerd, is als volgt: geslacht: vrouw; leeftijd: hoog; opleiding: hoog;a

kerkgang: frequent; bijgeloof: hoog.

Bron: SCP (CV’94)

De mate waarin er gevoeligheid voor bijgeloof onder de aanhangers van de grote kerkgenoot-
schappen bestond, werd benaderd door het gemiddelde aantal uitingen van bijgeloof weer te
geven dat men van enig belang of zonder meer belangrijk vond. Hetzelfde gebeurde voor een
indeling naar kerkelijke achtergrond (tabel 6.3). De gemiddelden waren, zoals te begrijpen
valt, laag te noemen: op een index van negen activiteiten varieerden zij van 0,3 tot 1,5
activiteit.

Tabel 6.3 Het gemiddelde aantal uitingen van bijgeloof dat als van enig of van veel belang werd beschouwd, naar
kerkelijke gezindte en naar religieus profiel, 16 jaar en ouder, 1994 (in gemiddelden)

geen rk nh ger. bk ontk. randk. kerksa

gemiddeld aantal
uitingen 1,4 1,5 0,8 0,3 1,5 1,3 1,4 0,5

Buitenkerkelijken van de tweede generatie, buitenkerkelijk opgevoed.a

Bron: SCP (CV’94)

Wat de kerkgenootschappen betreft, kenden de gereformeerden met een gemiddelde van 0,3
de minste betekenis toe aan voortekenen van geluk en ongeluk. De Nederlands hervormden
waren daar wat meer toe geneigd. Rooms-katholieken en buitenkerkelijken toonden zich het
gevoeligst voor het bijgeloof. Uit de gegevens, bezien naar religieus profiel, blijkt dat een
duidelijk engagement met een kerk samengaat met een lagere gevoeligheid voor bijgeloof. De
kerksen scoorden gemiddeld 0,5, buitenkerkelijken, ontkerkelijkten en randkerkelijken
gemiddeld rond de 1,3.

Er vielen geen afzonderlijke items aan te wijzen die een belangrijke rol speelden bij het
ontstaan van de verschillen tussen de bevolkingscategorieën. Per uiting van bijgeloof bezien,
waren de verschillen tussen de beide seksen gering, maar nog significant. Voor de hoogste- en
de laagste-opleidingscategorieën gold hetzelfde. De middelbaar opgeleiden namen een
tussenpositie in. De verschillen tussen 50-plussers en de 16-30-jarigen waren aanzienlijk.
Van de 50-plussers hechtte bijvoorbeeld 88% geen belang aan mascottes, geluksmunten en
andere talismans, onder de jongeren was dat 68%, een verschil van 20 procentpunten. Het
onderscheid tussen de aanhangers van de grote kerkgenootschappen was eveneens van belang.
De kernleden waren bij vrijwel alle items duidelijk veel minder bijgelovig dan de andere
onderscheiden groepen, de buitenkerkelijken van de tweede generatie, de ontkerkelijkten en de
randleden. Alleen bij de zwarte kat en het hoefijzer was het bijgeloof in alle categorieën even
gering.

Het is niet zo eenvoudig om de gevonden verschillen eenduidig te interpreteren. Bij de
religieuze groeperingen ligt een uitleg voor de hand. De bijbel bevat immers verboden op
allerlei vormen van magie en het valt daarom te begrijpen dat hoe sterker een groepering in de
leer staat, hoe minder bijgeloof de onderzoeker aan zal treffen. Het geconstateerde man-
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vrouwverschil kan een uiting zijn van een traditioneel cultuurpatroon dat ondanks alle
emancipatie nog steeds zijn invloed doet gelden. Dat lager opgeleiden zich enigszins
bijgeloviger betonen dan hoger opgeleiden, kan het gevolg zijn van een verschil in het niveau
van intellectuele ontwikkeling. Het zou echter eveneens mogelijk kunnen zijn dat de lager
opgeleiden minder ontvankelijk zijn voor de invloed van het ‘sociaal behoren’ en daarom
bijgelovigheid eerder toegeven. Wat de factor leeftijd betreft moet de onderzoeker maar
genoegen nemen met de constatering dat het verstand kennelijk met de jaren komt.

Ten slotte is het onaannemelijk dat de verhoogde mate van bijgeloof onder buitenkerkelijken,
ontkerkelijkten en randkerkelijken een uiting zou zijn van het zoeken naar zingeving of
substitutie. Het zijn namelijk niet de kerkverlaters en de buitenkerkelijken die zich van de
andere groepen onderscheiden, maar de kerksen. Dit duidt er op dat bepaalde, reeds
gememoreerde opvattingen in kerkelijke kring een barrière tegen bijgeloof vormen, die elders
in de samenleving wat zwakker is
.
6.3 Alternatieve genezers

Zingeving en zorg voor de gezondheid worden wel aan elkaar gerelateerd, maar kunnen
eveneens als los van elkaar staand beschouwd worden. Bij de zingeving gaat het immers om
legitimatie, bij de gezondheid om de preventie van kwalen of om de genezing van
aandoeningen. In de paracultuur bestaat er echter belangstelling voor de bevordering van het
individuele welzijn op basis van alternatieve schema’s. Er worden therapieën gepropageerd
die zich richten op het geestelijke en op het lichamelijke welzijn en op de bevordering van
harmonische relaties tussen het individu en zijn medemens (zie hoofdstukken 1 en
hoofdstuk 3).
De tabellen 6.4 en 6.5 bevatten enkele gegevens over het bezoek aan en de houding ten
opzichte van alternatieve genezers. De corresponderende enquêtevragen waren overigens niet
opgesteld met het oog op de studie van de paracultuur, maar zijn aan een ander deel van het
project Culturele veranderingen in Nederland ontleend. De respondent kreeg een lijst van
alternatieve genezers voorgelegd, met de vraag of hij één of meer van hen in het afgelopen
jaar had geconsulteerd en, indien dit het geval was, om welke het ging. Er was meer dan één
antwoord mogelijk. Daarnaast reageerde de ondervraagde op zeven beweringen over
alternatieve genezers. De gegevens van 1978 - het eerste jaar waarin de vragen werden
gesteld - zijn uit de presentatie weggelaten. Tussen 1978 en 1980 was het bezoek aan de
alternatieve genezer aanzienlijk gestegen. De opvattingen over deze genezers veranderden
bovendien sterk in positieve richting. Beide veranderingen zijn zo groot dat zij ongeloof-
waardig genoemd moeten worden gezien de periode van slechts twee jaar die tussen beide
onderzoeken gelegen was. Dat het onderzoek van 1978 door een andere instantie is
uitgevoerd dan de onderzoeken van 1980 en 1994, heeft zich hier vermoedelijk gewroken6

(zie de bijlage bij hoofdstuk 1). 

Tabel 6.4 Het bezoek aan alternatieve genezers, 16-74 jaar, 1978-1994 (in procenten)
1980 1994

heeft ten minste één genezer
bezocht 8 16
gemiddeld aantal bezochte
genezers per respondent 1,2 1,1a

Exclusief ‘overige genezers’.a

Bron: SCP (CV’80-’94)
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Tussen 1980 en 1994, dus in veertien jaar tijd, zou het bezoek aan de alternatieve genezers
ongeveer verdubbeld kunnen zijn (tabel 6.4). In 1980 gaf 8% van de ondervraagden te kennen
in de afgelopen twaalf maanden een of meer alternatieve genezers geconsulteerd te hebben, in
1994 ging het om 16%. De gezondheidsenquête van het CBS hanteert een vraagstelling die
sterk van de formulering in Culturele veranderingen in Nederland verschilt.  De geconsta-7

teerde niveaus van het bezoek verschillen zoals te verwachten valt eveneens, maar de trend is
in ongeveer dezelfde periode ongeveer gelijk aan die welke zich met de gegevens van
Culturele veranderingen in Nederland vast laat stellen. Volgens het CBS heeft in 1981 3,8%
ten minste één consult gehad en in 1995 6,2%, hetgeen eveneens bijna een verdubbeling
betekent (Van Baal 1996). 
Uit de antwoorden van de ondervraagden bij Culturele veranderingen in Nederland valt op te
maken dat zij over het algemeen slechts van één van de alternatieve specialismen gebruik-
maakten. Dat dezelfde persoon meer dan één type genezer bezocht, kwam zowel in 1980 als
in 1994 maar weinig voor (tabel 6.4). 
Bij de beschouwing van enquêteresultaten over het bezoek aan de alternatieve genezer is
enige reserve gepast. Naar alle waarschijnlijkheid is het feitelijk aantal consulten veel hoger
dan men uit algemene enquêtes op kan maken. Cassee vermeldt dat volgens gericht
onderzoek, gehouden in de jaren vijftig en zestig in Amsterdam en Utrecht, ruim 20% van de
gezinnen de diensten van een onbevoegde genezer wel eens gebruikte. De auteur maakte een
landelijke schatting van het totaal aantal consulten per jaar aan het eind van de jaren zestig en
concludeerde laconiek dat de wet die de uitoefening van de geneeskunst regelde, jaarlijks
vermoedelijk twee en half miljoen maal werd overtreden. Rekening houdend met de
geconstateerde tendens tot stijging, zou het aantal consulten nu nog veel hoger moeten zijn
(Cassee 1973: 111-112).8

Het toch nog betrekkelijk geringe aantal respondenten dat de genezers consulteerde, laat het
niet toe met nauwkeurigheid vast te stellen welke specialismen meer of minder populair
werden. Een enkele uitspraak kan echter nog wel worden gedaan. Zowel in 1980 als in 1994
bezochten de meeste mensen de homeopaat, die overigens ook een reguliere huisarts kon zijn.
In Culturele veranderingen in Nederland ging het in 1980 en in 1994 om een kleine 40% van
degenen die aangaven dat zij het afgelopen jaar een alternatieve genezer bezocht hadden. De
Gezondheidsenquête van het CBS kwam voor 1990 overigens uit op een wat lager
percentage; omgerekend ging het om ongeveer 24%. De chiropractor en de magnetiseur
werden meer geraadpleegd. De andere alternatieve specialisten werden of minder of in
dezelfde mate bezocht.9

De acceptatie van de alternatieve genezer was in 1980 reeds hoog te noemen (tabel 6.5). 73%
van de ondervraagden vond het goed dat zij er waren, 63% huldigde de mening ‘baat het niet
dan schaadt het niet’. Slechts weinigen beschouwden hen als een gevaar voor de maat-
schappij. Voor streng optreden tegen genezers was slechts een kleine minderheid te vinden en
mensen die hun hulp wilden inroepen moesten dat ongehinderd kunnen doen. De mogelijk-
heid om de bijzondere therapieën in het ziekenfondspakket op te nemen, verdeelde de
meningen nog het meest. In 1994 was 40% daar voorstander van. Wellicht speelt hier een rol
dat een beperkt aantal geneeswijzen reeds vergoed wordt. Deze onderzoeksresultaten wijzen
misschien niet op regelrecht enthousiasme, maar het idee dat men hier met verwerpelijke
kwakzalverij te maken had, leefde in 1980 al niet meer. 
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Tabel 6.5 De mening over alternatieve genezers, 16-74 jaar, 1978-1994 (in procenten)
1980 1994

het is goed dat deze mensen er zijn 73 77
we moeten dankbaar zijn voor de   gaven van deze
mensen 40 34
baat het niet dan schaadt het niet 63 64
alternatieve genezers moeten in het   ziekenfonds 45 40

deze mensen zijn een gevaar voor de  
maatschappij 8 9
de politie behoort streng op te treden   tegen deze
mensen 5 7
je moet de mensen ervan weerhouden   om naar
alternatieve genezers toe te gaan 8 8
Bron: SCP (CV’80-’94)

De meningen vormden een schaal; de kwalificatie ‘baat het niet dan schaadt het niet’ is echter
hiervan uitgezonderd. Deze uitspraak is achteraf gezien voor meer dan een uitleg vatbaar.
Onderschrijving van deze stelling geeft eerder een houding op de grens van tolerantie en
onverschilligheid weer dan een duidelijk positieve of negatieve attitude, waarvoor de overige
items wel indicatief zijn.  Ontkenning van de stelling kan betekenen dat naar de mening van10

de ondervraagde de therapie zeker heilzaam is of zij kan juist betekenen dat de patiënt schade
wordt toegebracht. 
De attitude jegens de alternatieve genezers als geheel werd tussen 1980 en 1994 iets minder
positief. Er kan sprake zijn van een zogenoemd plafondeffect, waarbij wordt aangenomen dat
de houding in 1980 reeds maximaal positief was, zodat een verandering zich alleen nog maar
in neerwaartse richting kan voltrekken. Gezien de geringe omvang van de verandering en de
vrij lange periode waarin zij zich heeft voltrokken, moet aan deze ontwikkeling hoe dan ook
niet te veel belang worden gehecht.

Volgens de Gezondheidsenquête werden in de periode 1985-1990 alternatieve genezers
vooral geraadpleegd door vrouwen, door 30-60-jarigen, door hoger opgeleiden, door personen
met een minder positief oordeel over de eigen gezondheid, door mensen met langdurige
aandoeningen en door degenen met een particuliere of een ambtenarenverzekering (Verweij
1992: 5). Uit het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland 1994 blijkt alleen dat
vrouwen de genezers meer consulteerden dan de mannen. Zij dachten bovendien gunstiger
over de bijzondere therapeuten. Jongeren onderscheidden zich eveneens door een naar
verhouding positief oordeel, evenals de mensen met een hoger inkomen. Mensen die weinig of
niet naar de kerk gingen, oordeelden gunstiger dan de geregelde kerkbezoekers.
Na statistische zuivering bleek dat in 1994 nog steeds alleen het geslacht van de
ondervraagde van belang was voor de mate van raadpleging. Een gunstig oordeel bleef onder
invloed staan van het vrouw zijn, een hoger inkomen en een weinig frequent kerkbezoek. De
geconstateerde invloeden waren overigens, hoewel nog statistisch significant, zwak te
noemen. Het opleidingsniveau en de leeftijd van de respondent werden wel in de berekening
opgenomen, maar bleken uiteindelijk noch voor het gebruik, noch voor de beoordeling
betekenis te hebben.  De betreffende coëfficiënten worden hier niet gepubliceerd. 11

Al met al laten het gebruik van en het oordeel over alternatieve genezers zoals vastgesteld met 
Culturele veranderingen in Nederland zich niet bijzonder goed met de gebruikelijke
persoonsgegevens verklaren. De gegevens van 1980 doen vermoeden dat de onderzoeker meer
succes zou kunnen hebben met een indicator van de gezondheidstoestand, zoals beschikbaar
in de Gezondheidsenquête. In 1980 werden vragen gesteld over de tevredenheid met de eigen
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gezondheid en over het aantal dagen dat men de afgelopen drie maanden ziek in bed had
moeten doorbrengen. Hoewel het laatste gegeven slechts een gebrekkige indicatie van de
gezondheidstoestand biedt - de ‘moderne zieke’ ligt niet meer zo vaak langdurig in bed -
bleek het toch, tezamen met een hoger inkomen, van invloed op het gebruik van de
alternatieve genezer. De invloed van het sekseverschil bleek weg te vallen. Deze resultaten
zouden tot de wellicht ontnuchterende conclusie leiden dat ziekte en het vermogen om de
behandeling te betalen het gebruik van alternatieve therapieën in de hand werken.

De mate van kerkbezoek had een negatieve invloed op het oordeel over de bijzondere
genezers, maar was niet van betekenis voor het gebruik. Dit doet vermoeden dat het kerkelijk
engagement wellicht van meer betekenis is op het niveau van de opvattingen dan in de
praktijk. Een meer gedetailleerde beschouwing laat dit beeld ongewijzigd. In 1994 bezochten
de aanhangers van de verschillende kerkgenootschappen ongeveer even vaak een alternatieve
genezer. De indeling naar buitenkerkelijken van de tweede generatie, ontkerkelijkten,
randkerkelijken en kernleden liet evenmin verschillen zien. Buitenkerkelijken dachten het
gunstigst over de genezers, de rooms-katholieken deden dat wat minder, de Nederlands
hervormden weer wat minder, de gereformeerden waren het meest gereserveerd in hun
oordeel. De verschillen zijn, hoewel systematisch, gering te noemen. Bij de indeling naar
religieus profiel bleek dat de kerksen zich door een minder positief oordeel van de andere
categorieën onderscheidden.

6.4 Conclusies

Bijgeloof was in 1994 weinig verbreid onder de Nederlanders; een positieve attitude ten
opzichte van alternatieve genezers was dit wel. Van een aantal vormen van bijgeloof vond het
‘afkloppen’ nog de meeste aanhang. Kerksen hechten het minst geloof aan allerlei magische
middelen om geluk af te dwingen en ongeluk te bezweren. Zij staan bovendien het minst
positief ten opzichte van de genezers. Het bijgeloof komt wat meer voor bij vrouwen dan bij
mannen en wat meer bij ouderen dan bij jongeren. Onder jongeren zijn vooral mascottes,
geluksmunten en andere talismans belangrijk. Ouderen hechten hier naar verhouding minder
belang aan. Lager opgeleiden betonen zich wat minder bijgelovig dan hoger opgeleiden.
Het gebruik van de alternatieve genezers is volgens enquêtegegevens aan de lage kant, maar
zou aanzienlijk toe kunnen nemen. Gegevens wijzen op een mogelijke verdubbeling in
ongeveer veertien jaar. Het feitelijk gebruik is zeer waarschijnlijk hoger dan men op grond
van enquêtes zou vermoeden. Van de genezers wordt de homeopaat, van wie het overigens de
vraag is of hij nog alternatief genoemd mag worden, het meest bezocht. De houding ten
opzichte van de genezers is in 1980 al duidelijk positief; als verwerpelijke kwakzalverij
worden hun activiteiten toen al niet meer gezien.
De relatie tussen het gebruik van de alternatieve genezer en een aantal persoonsgegevens is
niet geheel zonder betekenis, maar zwak. Men kan volhouden dat vrouw zijn, een hoger
inkomen en een weinig frequent kerkbezoek het gebruik in de hand werken. Men kan ook wel
zeggen dat een gebrekkige gezondheid en de financiële middelen om behandelingen te betalen
dit effect hebben.
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Zie de bijlage Profiel, over kansspelen in Nederland van de NRC, d.d. 19 oktober 1996.1

Er werd een principale-componentenanalyse met varimaxrotatie uitgevoerd, waarbij het aantal te trekken2

factoren op drie was gesteld. Factoranalyse is hier overigens niet zonder meer een goed bruikbare techniek,
omdat de items in sterke mate scheef verdeeld zijn. Het onderscheid tussen ‘geluk’ en ‘pech’ kwam bovendien
duidelijk naar voren in de formulering van de items, hetgeen bevorderd kan hebben dat de scores op
verschillende factoren laadden. 
De gestandaardiseerde Cronbach alfa was 0,85. De gestandaardiseerde Cronbach alfa, berekend voor de3

categorie die aan ten minste een van de uitingen van bijgeloof nog enig geloof hechtte, was 0,74. 
De index kwam tot stand doordat het ‘enig belang’ én het ‘veel belang’ tezamen als teken van bijgeloof werden4

beschouwd. Door alleen het ‘hecht er veel belang aan’ als bijgelovig te beschouwen, werd een strengere
maatstaf gehanteerd. In dat geval geeft 88% van de Nederlanders geen of enige tekenen van bijgeloof. 10%
vindt een, twee of drie zaken zeer belangrijk, 2% vindt dit van vier of meer aangelegenheden. In beide gevallen
is er een telling verricht over de negen items, waarbij alleen de respondenten met op alle negen items een geldig
antwoord werden meegerekend. Dit betekende dat 137 respondenten werden uitgesloten. 
Voor deze berekening en voor de berekeningen die nog zullen volgen, is gebruikgemaakt van een optelling van5

de negen items over bijgeloof, waarbij het ‘enig belang’ en het ‘veel belang’ als uiting van bijgeloof werden
beschouwd. De schaal heeft een bereik van nul tot negen. 
Het veldwerk van het onderzoek van 1978 werd door de Nederlandse Stichting voor Statistiek uitgevoerd, het6

veldwerk van de onderzoeken van 1980 en 1994 werd uitgevoerd door het NIPO. 
Het CBS vraagt eerst naar het gebruik van een bijzondere genezer, niet de eigen huisarts, zoals de homeopaat,7

de acupuncturist, een natuurgeneeskundige, magnetiseur of paranormale genezer of een andere genezer. Daarna
wordt gevraagd of de huisarts van de respondent gebruikmaakt van bijzondere geneeswijzen, waarvan de
ondervraagde een lijst voorgelegd krijgt (Verweij 1992: 11).
Cassee hield rekening met ruim 500 onbevoegde genezers, ongeveer 100.000 patiënten en 20 tot 258

behandelingen per patiënt, welke gegevens hij aan een aantal studies ontleende. 
De percentages bezoekers werden zowel voor 1980 als voor 1994 berekend exclusief de categorie ‘andere9

genezers’, omdat deze categorie in 1980 geen geldige waarden bevatte. Hierdoor werden in 1994 80 genezers
uitgesloten.
Het oordeel ‘baat het niet dan schaadt het niet’ laadde als enige voldoende hoog op een factor bij de uitvoering10

van een principale-componentenanalyse. Een bewerking met behulp van de techniek princals leverde een
vergelijkbaar resultaat op.
De Cronbach alfa voor de zes resterende items was in 1980 0,82 en in 1994 0,81. Bij de aggregatie van de
items tot een schaal zijn de respondenten met meer dan een missende waarde uitgesloten.
Er werd een stapsgewijze regressie gebruikt.11

Noten



165

7  Samenvatting en slotbeschouwing

7.1 Enige standpunten en vraagstelling 

De aanleiding tot deze studie

De studie over secularisatie die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 1994 liet
verschijnen, concentreerde zich op de ontwikkelingen binnen de grote en gevestigde kerk-
genootschappen, maar besteedde weinig of geen aandacht aan de zogenoemde alternatieve
zingeving. Hoewel het karakter van de beschikbare gegevens deze beperking noodzakelijk
maakte, viel de vernauwing van het blikveld toch te betreuren. Het was immers denkbaar dat
de vermindering in belangstelling voor de gevestigde levensbeschouwingen samenging met
groeiende interesse voor christelijke opwekkings- of evangelisatiebewegingen, voor oosterse
culten en voor esoterische stromingen, zoals de New Age. In dat geval zou de gevestigde
religie plaatsmaken voor een nieuwe of alternatieve zingeving, welke substitutie zelfs massaal
zou kunnen voorkomen. De vraag naar de mate waarin er van zo'n vervanging sprake zou
kunnen zijn, vormt het belangrijkste thema van deze studie. 

Standpunten in de literatuur

De discussie over de levensbeschouwelijke gevolgen van secularisatie is moeilijk te overzien.
Er is sprake van een groot aantal publicaties, waarin de lezer een niet in alle opzichten
heldere en strakke begripsvorming aantreft. Niettemin vallen er uit het overzicht in hoofd-
stuk 1 enkele hoofdlijnen te distilleren.
In hoofdzaak doen er twee tegengestelde standpunten opgeld, die uitgaan van uiteenlopende
mensbeelden. Zij komen erop neer dat aan de mens al of niet een fundamentele behoefte aan
zingeving wordt toegekend. ‘Fundamenteel’ wil hier zeggen dat de behoefte zich onder alle
omstandigheden zal doen gelden. Volgens het gezichtspunt van de fundamentele behoefte zal
er als een belangrijke zingeving niet meer wordt onderschreven, een alternatieve zingeving
opkomen. Mocht dit niet gebeuren, dan ontstaan er anomie, vervreemding, de een of andere
vorm van neurotisering of welke naam men verder nog aan disfunctionele psychologische en
maatschappelijke verschijnselen wil geven. 
Als de behoefte aan zingeving géén fundamenteel karakter zou hebben, wordt aangenomen
dat de mens om goed te kunnen functioneren deze ook niet van node heeft en dat hij zich in
een levensbeschouwelijk vacuüm zeer wel op zijn gemak kan voelen. Religie zou dus in een
samenleving volledig kunnen uitsterven. Dit standpunt wordt bij een aantal auteurs aange-
troffen, van wie Wilson de belangrijkste is.
Het standpunt van de fundamentele behoefte aan zingeving lijkt in de literatuur te over-
heersen. Het begrip ‘zingeving’ wordt overigens zeer ruim uitgelegd. Er vallen uitgewerkte
levensbeschouwelijke systemen onder, zoals het christendom en de islam, maar ook
esoterische stelsels en praktijken, waarbij het gaat om in principe geheime, aan enkelen
voorbehouden kennis, waarin men moet worden ingewijd. 
In een stroming als de New Age komen levensbeschouwing in enge zin en esoterische stelsels
of praktijken inderdaad in combinatie met elkaar voor. In beschouwingen over andere onder-
werpen kan de diversiteit zich overigens zo ver voortzetten dat aan geïsoleerde magische
praktijken en vormen van bijgeloof of volksgeloof het karakter van levensbeschouwing wordt
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toegekend. 

Auteurs die zich concentreren op het geloof in het occulte of het esoterische, benadrukken de
dominantie van de rationele cultuur, zoals deze onder de invloed van de positivistische
wetenschap tot stand gekomen is. Rationalisering vormt de drijvende kracht achter de
secularisatie. De mens kan met een van rationalisme doordrongen wereldbeschouwing echter
niet leven. Hij blijft behoefte voelen aan het bovenzinnelijke, het fantastische en het wonder.
Naast Webers Entzauberung der Welt of ‘onttovering van de maatschappij’ zou er onder de
mensen een neiging tot het bovennatuurlijke bestaan, die doorvertegenwoordigers van de
officiële cultuur grotendeels wordt verzwegen of afgedaan als onbelangrijk. Deze neiging
vergezelt het rationalisme voortdurend. Als rationalisering optreedt, zou de altijd aanwezige
behoefte aan het niet-rationele als een ingebouwde rem functioneren: als de ene vorm van
geloof aan het bovenzinnelijke wordt afgebroken, zal de andere worden gestimuleerd.
Vanzelfsprekend is hier tevens een beperking op de toename van secularisering in gelegen.
Hoe uiteenlopend de theoretische bespiegelingen ook zijn, over het algemeen monden zij uit
in dezelfde conclusie. De hedendaagse secularisering zou volgens velen gepaard gaan met een
opbloei van levensbeschouwelijke alternatieven, waarbij allerlei vormen van occultisme
kunnen zijn inbegrepen. Er zou zelfs sprake zijn van een recente alternatieve golf van
belangstelling voor levensbeschouwing in het algemeen. Men meent deze af te lezen uit de
verkoopcijfers van publicaties die zowel over gevestigde als over alternatieve zingeving
handelen, zoals Het algemeen betwijfeld christelijk geloof en De Celestijnse belofte, uit het
succes van enkele commerciële ondernemingen die zich op met alternatieve levensbe-
schouwing verbonden leefstijlen richten, zoals het centrum Oibibio, en uit de bloei van kleine
protestantse kerkgenootschappen en evangelische bewegingen of uit de groei van de EO. Het
thema van de boekenweek 1997 - Mijn God - ging uit van een dergelijke golf van herleving.

De belangstelling voor alternatieve levensbeschouwing wordt gezocht op het niveau van de
personen. De individuen die afscheid van hun geloof hebben genomen, worden tot zoekers
naar een alternatieve levensbeschouwing. Er valt eveneens te wijzen op beschouwingen die
zich met de samenleving als geheel bezighouden en waarin de stelling wordt geponeerd dat
als de aanhang van een vigerende levensbeschouwing afneemt, de aanhang van alternatieven
groter wordt, zonder dat het daarbij om dezelfde mensen hoeft te gaan. Deze auteurs denken
dus in categorieën van de bevolking. Volgens dit type van beschouwing vervangt de ene
groepering de andere. Met het thema van de alternatieve zingeving zijn verschillende
begrippen en classificaties van verschijnselen verbonden. 

Op het niveau van de afzonderlijke bewegingen, moet de typologie van Stark en Bainbridge
worden vermeld. De auteurs hanteren verschillende principes: dat van het verschil in
organisatiegraad en dat van de levensbeschouwelijke traditie die bestaand of nieuw kan zijn.
Zij gaan er verder van uit dat nieuwe religieuze groeperingen kunnen ontstaan door afsplitsing
van gevestigde kerkgenootschappen. In dit geval spreken zij van sekten die afzonderlijke
organisaties vormen, maar verder blijven staan in de traditie waaruit zij zijn voortgekomen.
Sekten zijn doorgaans hecht georganiseerd. Daarnaast is er sprake van innovatieve
bewegingen die zich door hun organisatiegraad van elkaar onderscheiden. Zij worden met de
verzamelnaam ‘culten’ aangeduid en vallen uiteen in cultbewegingen enerzijds en publieks- of
cliëntculten anderzijds. Een cultbeweging ontstaat meestal rond een charismatische leider. De
organisatiegraad is er doorgaans hoog. De leden richten hun hele leven in volgens de
voorschriften van de beweging. Dit laatste is bij de publieks- en cliëntculten niet het geval.
Participanten bezoeken een lezing, nemen deel aan een workshop, ondergaan een therapie,
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volgen een cursus of zijn geabonneerd op een tijdschrift. Vaak gaat het er de deelnemers om
antwoord te krijgen op praktische vragen en is de levensbeschouwing als omvattende
zingeving aan dit streven ondergeschikt.

Levensbeschouwelijke stelsels - complexen van denkbeelden zonder verwijzing naar een
mogelijke organisatie - worden ook wel uitsluitend gegroepeerd naar de traditie waaruit zij
voortkomen. Er zijn stromingen die zich laten inspireren door ideeën gelegen buiten de joods-
christelijke traditie, zoals hindoeïsme en boeddhisme. Andere hebben zich uit de christelijke
traditie ontwikkeld. Een breed scala aan denkbeelden komt voort uit esoteriek en occultisme.
Ten slotte is er sprake van een groep denkbeelden die zich moeilijk bij een traditie laten
indelen, omdat zij in sterke mate eclectisch van karakter zijn. Het gaat daarbij om onderdelen
van de zogenoemde Human Potential Movement, waarin diverse vormen van psychotherapie
belangrijk zijn. 

Het is eveneens mogelijk om bewegingen of stelsels te groeperen volgens de strategie die zij
ter verwezenlijking van hun doeleinden willen benutten. Sommige vertonen de neiging de
gehele samenleving actief te willen hervormen. Andere zijn eveneens grondig cultuurkritisch
ingesteld, maar kiezen voor een passieve opstelling door zich uit de wereld terug te trekken.
Ten slotte zien nogal wat stelsels - het betreft hier vooral die welke op therapieën gericht
zijn - af van allerlei hervormingen, maar bieden deelnemers ‘coping’-technieken, waarmee zij
existentiële en gezondheidsproblemen het hoofd kunnen bieden.

In plaats van allerlei min of meer verfijnde indelingen te hanteren, maken auteurs ook wel
gebruik van één of van enkele mantelbegrippen. Zo trekt de term ‘New Age’ sterk de
aandacht. In dit complex van denkbeelden wordt verondersteld dat er een bovenzinnelijke
werkelijkheid bestaat, waarvan men via een medium kennis kan verkrijgen (channelling). Er
bestaan binnen deze stroming opvattingen over ziekten en de genezing daarvan, waarbij de
totale persoon en zijn levenswijze in de beschouwing betrokken wordt (curing en healing).
Andere elementen van de New Age zouden gememoreerd kunnen worden. Hier wordt echter
volstaan met de vermelding dat het holisme een belangrijke inspiratiebron van de New Age
vormt. Onder holisme verstaat men de gedachte dat alle onderdelen van de zichtbare en
bovenzinnelijke werkelijkheid nauwe relaties met elkaar onderhouden en elkaar zelfs
weerspiegelen. Vanzelfsprekend heeft deze opvatting gevolgen omtrent standpunten
aangaande het kennen van en het ingrijpen in de werkelijkheid. De zorg voor het milieu past
in het holisme, omdat dit streven geacht wordt de harmonie in de kosmos te bevorderen. De
term ‘New Age’ is ontleend aan de neiging om in opeenvolgende brede historische tijdperken
te denken. Op het christelijke tijdperk van de Vis zou het tijdperk van Aquarius volgen,
gekenmerkt door een nieuwe gedachtegang en door een nieuwe mens. 

Op het niveau van de alternatieve zingeving als geheel worden kerncultuur en paracultuur als
mantelbegrippen van elkaar onderscheiden. De betekenis van deze begrippen is evident, het
gaat om de gecanoniseerde cultuur en haar tegenhanger. De paracultuur wordt het karakter
van een markt toegedacht. Er zijn vele aanbieders van levensbeschouwing en het publiek
maakt zijn keuze. Figuurlijk gesproken doen de mensen een grote aankoop ineens of schaffen
zich bij verschillende aanbieders kleinere artikelen aan die zij tot één, voor hen bevredigend
pakket combineren. Men spreekt hier van eclecticisme, syncretisme of bricolage.
Levensbeschouwing en religie zouden hiermee in de moderne westerse samenleving tot vaag
omlijnde verschijnselen geworden zijn. In navolging van Luckmann wordt wel van
‘maatschappelijk onzichtbare religie’ gesproken. Van onzichtbaarheid in letterlijke zin is
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natuurlijk geen sprake. Op de markt van levensbeschouwing, welzijn en geluk moet men de
kramen immers kunnen zien. Er wordt mee bedoeld dat de levensbeschouwing zover
geprivatiseerd is dat zij geen organisaties of institutionalisering kent en per individu van
inhoud kan verschillen.

Het overzicht van de literatuur levert enige conclusies op.
Ten eerste heeft de gedachte dat godsdienst of het geloof aan het bovenzinnelijke geheel uit
een samenleving zouden kunnen verdwijnen zijn aanhangers, maar onderschrijven de meeste
auteurs de stelling van een fundamentele behoefte aan zingeving. Zij zien de substitutie van
gevestigde zingeving door levensbeschouwelijke alternatieven als het onvermijdelijk gevolg
van secularisatie. Men baseert deze overtuiging op een behoefte aan zingeving of op een
behoefte aan het niet-rationele.
Ten tweede heeft de substitutie geen betrekking op één alternatieve stroming die gaat
overheersen, maar zou er sprake zijn van een groot aantal, zeer verschillende vormen van
levensbeschouwing en al hetgeen daarmee verwant is, die tezamen een markt vormen.
Ten derde lijkt volgens de literatuur de tijd van de grote levensbeschouwelijke organisaties,
zoals de volkskerken, voorlopig voorbij te zijn. De levensbeschouwing zou geprivatiseerd
zijn; los van enige autoriteit zouden mensen zelf een levensbeschouwelijk pakket
samenstellen.

Het onderwerp van de studie nauwer omschreven 

Het terrein dat in principe kan worden bestudeerd, is zo ruim dat in deze studie slechts enkele
onderdelen van de paracultuur aan de orde kunnen komen, waarbij de beschikbaarheid van
gegevens een extra beperking vormt. In deze studie zijn de volgende zaken aan bod gekomen.
- Levensbeschouwelijke bewegingen die een alternatief voor de gevestigde

kerkgenootschappen vormen. Er wordt hier wel over ‘nieuwe religieuze bewegingen’
gesproken, al hebben sommige van hen reeds een eerbiedwaardige geschiedenis achter de
rug. 

- Levensbeschouwelijke stelsels of stromingen zonder een duidelijk georganiseerde schare
van aanhangers, zoals de New Age. Een aantal van de sterk individueel beleefde
publieks- en cliëntculten is hierbij inbegrepen. 

Daarnaast zijn er twee groepen van verschijnselen onderzocht, waarvan de relatie met
zingeving zwakker is. Zij zouden vooral gezien kunnen worden als een wellicht diffuse uiting
van onvrede met de dominerende rationaliteit. 
- Een beperkte reeks van verschijnselen die men eerder als onderdelen van een traditioneel

volksgeloof kan beschouwen dan als onderdeel van zingeving of de paracultuur. Het
afkloppen op ongeverfd hout, niet onder een ladder doorlopen, amuletten en mascottes
horen tot deze groep van verschijnselen. Het gaat om handelingen met een magisch
karakter, bedoeld om het ongeluk af te weren of het geluk naderbij te brengen.

- Een eveneens beperkt aantal alternatieve geneeswijzen, waarbij er overigens sprake is
van een vloeiende overgang tussen kerncultuur en paracultuur. Een geneeswijze die in het
verleden alternatief van karakter was, hoeft dit heden ten dage niet meer te zijn. De
homeopathie is een goed voorbeeld van een aanpak die de overgang van de alternatieve
naar de reguliere geneeskunde heeft doorgemaakt. Vanzelfsprekend bestaat er hier een
relatie met de eerdergenoemde publieks- en cliëntculten die de therapie sterk
benadrukken.
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Vraagstelling en gegevens

Rond de secularisatie laten zich enige vraagstellingen groeperen. Een preliminaire
vraagstelling luidt als volgt; in hoeverre zet de secularisatie zich voort; is er wellicht sprake
van stagnatie of keren mensen mogelijk zelfs tot de kerken terug? Als de secularisatie halt zou
houden of in haar tegendeel zou verkeren, zou de drijvende kracht achter een mogelijke
substitutie verzwakken of wegvallen. Vandaar de aandacht voor enige recente ontwikkelingen
in de gevestigde religie. Daarnaast kan men zich afvragen of het christelijke gedachtegoed de
dominerende levensbeschouwing blijft, terwijl de kerken als organisatievorm minder
belangrijk worden. 
De overige vragen hebben betrekking op levensbeschouwelijke substitutie. 
Is het zo dat naarmate de gevestigde zingeving aanhang verliest, de alternatieve zingeving
aanhang wint? 
Geven mensen met een zwakke of ontbrekende relatie tot de gevestigde zingeving - dat wil
zeggen kerkverlaters en buitenkerkelijken - blijk van verhoogde belangstelling voor
alternatieve zingeving? Blijkt deze verhoogde belangstelling eveneens bij categorieën die de
gevestigde zingeving niet volledig onderschrijven, maar nog niet alle transcendentiegeloof
hebben opgegeven, zoals degenen die zeggen aan een hogere macht te geloven? 
Is een verhoogde belangstelling voor alternatieve zingeving aanwijsbaar bij bevolkings-
categorieën die snel zijn ontkerkelijkt, vooral de jongeren of de recente generatie?

Substitutie uit zich in levensbeschouwelijk zoekgedrag, maar niet elk zoekgedrag komt voort
uit het streven naar substitutie. Het is bekend dat kerkleden, vooral die van protestantse huize,
zich aangetrokken voelen tot de christelijk-evangelische bewegingen. Hier is niet van
substitutie sprake, maar van supplementering. Men zoekt immers een aanvulling op het
geloof dat men reeds belijdt. Kerkleden zouden de supplementering eveneens in de hoek van
de strikt alternatieve, paraculturele denkbeelden kunnen zoeken. In de analyse is aan beide
mogelijkheden aandacht besteed.

Er is eveneens onderzocht in hoeverre er anno 1994 nog van traditioneel bijgeloof onder het
Nederlandse volk gesproken kon worden, hoe de belangstelling voor alternatieve genezers
zich heeft ontwikkeld en in hoeverre deze verschijnselen zich met secularisatie en substitutie
laten verbinden.

Ten slotte: als substitutie optreedt, domineert er dan één levensbeschouwelijk alternatief of
hebben de Nederlanders belangstelling voor vele alternatieven, zelfs zodanig dat er van een
markt sprake is?
De studie maakte gebruik van enquêtegegevens, waarmee de belangstelling voor levens-
beschouwelijke alternatieven werd gepeild. Slechts een deel van deze gegevens was beschik-
baar als tijdreeks, met als jaren van meting 1979 en 1994. Daarnaast is bij vertegenwoor-
digers van bewegingen en stromingen informatie ingewonnen over de omvang van hun
aanhang. Deze informatie is aangevuld met enige gegevens over de markt van boeken en
tijdschriften en kijk- en luistercijfers. 

7.2 Het verloop van de secularisering tot 1995

Secularisering werd in deze studie afgemeten aan een aantal gegevens en trends, waarvan de
groei van de buitenkerkelijkheid de belangrijkste was. Rond de ontkerkelijking zijn andere
gegevens gegroepeerd tot een geheel, waarvan in hoofdstuk 2 verslag is gedaan.
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In 1958 beschouwde 24% van de bevolking zich als buitenkerkelijk, in 1966 36% en in 1975
42%. In 1980 behoorde 50% van de bevolking niet tot een kerkgenootschap, welk aandeel
opliep tot 52% in 1985 en tot 57% in 1991. In de periode daarna heeft het jaarlijks
vastgestelde aandeel buitenkerkelijken gefluctueerd tussen 58% in 1992 en 62% in 1995.
Gedurende de gehele periode 1958-1995 nam de buitenkerkelijkheid sterk toe. Sinds 1985 is
het tempo vertraagd. In de eerste helft van de jaren negentig is er sprake van een langzame,
enigszins fluctuerende stijging van de buitenkerkelijkheid. 
In 1995 beschouwde 62% van de bevolking zich dus als buitenkerkelijk, 19% beschouwde
zich als rooms-katholiek, 9% als Nederlands hervormd, 6% als gereformeerd en 4% rekende
zich tot een van de overige kerkgenootschappen. Vergeleken met 1991 daalde het percentage
rooms-katholieken licht, de aandelen van de Nederlands hervormden en de gereformeerden
bleven ongeveer op hetzelfde niveau. 

De kerkleden bezochten de kerk in 1995 ongeveer even vaak als in 1991. In 1995 ging
ongeveer 44% geregeld naar de kerk, dat wil zeggen ten minste eenmaal per veertien dagen,
20% ging nooit. Ongeveer 11% nam eenmaal per maand aan een godsdienstoefening deel,
26% deed dit nog maar enige malen per jaar. De frequentie van kerkgang onder buitenker-
kelijken was sinds de eerste helft van de jaren tachtig bekend. Zowel in 1985 als in 1995
bezocht het merendeel, ruim 85%, nooit een kerk. 

Onder de oppervlakte van de gevestigde religie bleken zwakke plekken te bestaan. 

- Als de cijfers voor het kerklidmaatschap voor de periode 1991-1995 bij een
vooruitberekening worden betrokken, resulteert een iets hoger toekomstig percentage
buitenkerkelijken dan wanneer van de cijfers tot 1991 gebruik wordt gemaakt. Ondanks
fluctuaties legt de lichte stijging van de buitenkerkelijkheid die zich na 1991 heeft
voorgedaan, enig gewicht in de schaal.

- De groei van de islam zal de buitenkerkelijkheid in de toekomst op een wat lager niveau
brengen, maar keert de secularisatie niet.

- Buitenkerkelijken keren vrijwel niet naar de kerken terug. Voorzover kon worden
nagegaan, komt recente berichtgeving over jonge hoger opgeleiden die zich speciaal tot
het rooms-katholicisme aangetrokken zouden voelen, niet met de feiten overeen.

- In kleinere gemeenten, waar de secularisatie het minst was doorgedrongen, nam in de
eerste helft van de jaren negentig het kerkbezoek weer enigszins toe, maar de
ontkerkelijking vertoonde enige versnelling.

- Het zegt wellicht meer dat de jongste generatie, geboren na 1960, in een vrij hoog tempo
ontkerktelijkte. Rond 1980 begon deze categorie in de steekproeven voor te komen.
Ongeveer 56% gaf toen op niet tot een kerkelijke gezindte te behoren. In 1995 was dat
77%, circa 17 procentpunten meer dan het overeenkomstige percentage buitenkerkelijken
onder de hele bevolking.

- De conclusie over de ontkerkelijking van de jongste generatie krijgt nog wat meer
gewicht als in aanmerking wordt genomen dat kerkelijke ouders zich er over het in
algemeen voor inspanden hun kinderen in de eigen levensbeschouwing op te voeden, al
was deze neiging niet bij de vertegenwoordigers van alle kerkgenootschappen even sterk
aanwezig. Van de gereformeerde ouders liet in 1994 7% elke levensbeschouwelijke
vorming achterwege. Nederlands hervormde ouders verwaarloosden voor 13% de
levensbeschouwelijke opvoeding totaal, rooms-katholieke ouders deden dit voor 21%.
Buitenkerkelijken schonken met 56% naar verhouding de minste aandacht aan de eigen
levensbeschouwing. Het ziet ernaar uit dat ondanks de inspanningen van de ouders, de
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ontkerkelijking van hun kinderen doorging. Het kind dat eenmaal buitenkerkelijk was,
bleef dit doorgaans, zonder dat de ouders daar veel voor deden. 

- Kerkleden onderkenden vrij vaak invloed van hun levensbeschouwelijke standpunt op
hun dagelijks leven, maar zij deden dit in veel mindere mate waar het de politiek betrof.
De ontwikkeling van het stemgedrag liet zien dat de religie tenminste voorlopig bezig
was zich uit de politiek terug te trekken. Enerzijds hoeft dit niet op verzwakking van
religieuze overtuiging te wijzen. Anderzijds is de politiek natuurlijk wel een belangrijke
machtsbasis en een in het totale proces van secularisatie belangrijke factor.

- Bevindelijke, orthodox denkende gelovigen die ook wel aangeduid worden als de
‘evangelischen’, manifesteerden zich duidelijker dan voorheen. Hun kerkgenootschappen
zijn en blijven klein, maar het ledental groeide. Zij organiseerden zich voorts vooral in
het verband van de EO. Hier stond tegenover dat orthodox-christelijke standpunten, die
voor de evangelische stroming zo kenmerkend zijn, door de bevolking als geheel echter
minder werden onderschreven. Binnen de kerkgenootschappen en onder de jongste
generatie van kerkleden kregen deze gedachten eveneens minder aanhang. De manifestatie
van de orthodoxie moet dan ook eerder worden gezien als een mobilisatie en een hechtere
organisatie van een inkrimpende categorie die al langer in de Nederlandse samenleving
aanwezig is, dan als een nieuwe religieuze golf. 

Daarnaast bleef de modernisering van het geloof doorgaan. Dat er binnen de kerkgenoot-
schappen minder mensen sterk orthodox of leerstellig gingen denken, werd zojuist
gememoreerd. Verder bleef de relativering van kerkelijke regels toenemen, hetgeen bleek uit
de beantwoording van de vraag of men zich altijd aan alle regels van de eigen zou kerk
moeten houden. Deze vraag is sinds 1966 in Nederlandse onderzoeken aan kerkleden gesteld.
In 1966 vond 29% dat men de regels van de eigen kerk mocht relativeren, in 1991 was dat
56% geworden en in 1995 ging het om 65%. Het is vanzelfsprekend de vraag of de
modernisering van een geloof of de relativering van voorschriften als verzwakking moeten
worden beschouwd. Dat hoeft niet het geval te zijn. Leerstelligheid staat echter niet op
zichzelf. De aanhangers van de meer leerstellig georiënteerde kerkgenootschappen - vooral de
gereformeerden en verder de duidelijk kerksen onder de kerkleden - waren op levensbe-
schouwelijk terrein het meest actief. Zij deden het meest aan de levensbeschouwelijke
opvoeding van de kinderen en zagen de meeste invloed van het geloof op hun dagelijks leven
en op hun politieke standpunten. De omvang van deze actieve categorie krimpt in, hetgeen
een verzwakking van de gevestigde kerkgenootschappen tot gevolg heeft.

Bij de probleemstelling is de vraag opgeworpen of er sprake zou kunnen zijn van ‘een
christendom zonder kerk’. De resultaten van de secularisatiestudie uit 1994 maakten dit reeds
onwaarschijnlijk, daar in 1991 buitenkerkelijken van de tweede generatie en kerkverlaters een
aantal leerstellingen in veel geringere mate onderschreven dan randkerkelijken en kerkleden.
Het vaarwel zeggen van de kerk ging dus samen met distantie ten opzichte van geloofspunten,
waarbij het geloof in een leven na de dood - een zeer algemeen geformuleerd standpunt - nog
het meest werd onderschreven. 
In 1995 kwamen onder buitenkerkelijken een absoluut geloof of geloof met twijfel maar
weinig voor, het ging tezamen om 17% van deze categorie. Onder de kerkverlaters was het
overeenkomstige aandeel 37%. Onder de kerkleden kwam dit geloof algemeen voor. Het
geloof in een hogere macht die niet christelijk van aard hoefde te zijn, agnosticisme en
atheïsme hadden tezamen meer aanhang onder de buitenkerkelijken dan onder de aanhangers
van een kerkgenootschap.
Het is verder mogelijk de Nederlandse bevolking op verschillende manieren naar levens-
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beschouwelijk standpunt in te delen. Volgens een mogelijke indeling bestond slechts 6% van
de bevolking uit buitenkerkelijken die wel in God geloofden, zich als religieus beschouwden
en van een leven na de dood overtuigd waren. Deze categorie mag men als christenen zonder
kerk beschouwen. Het bleek dus dat ‘een christendom zonder kerk’ weinig voorkwam. Ter
aanvulling wordt hier nog vermeld dat in 1994 28% van de bevolking als christelijk en
kerkelijk beschouwd kon worden. Deze categorie was kerklid, geloofde in een persoonlijke
God, beschouwde zich als religieus en geloofde in een leven na de dood. Voor een even groot
aandeel van de bevolking, namelijk 27%, gold op al deze punten het tegendeel. Deze
categorie was duidelijk ongelovig. 

Onder de Nederlanders kwam belangstelling voor levensbeschouwelijke zaken in het
algemeen - de vraagstelling was niet uitsluitend op het christelijke geloof gericht - in enige
mate voor. Het is echter de vraag hoe intensief deze interesse was. De percentages die op een
hoge intellectuele betrokkenheid wijzen, leken namelijk aan de lage kant te zijn: 12% las
regelmatig een boek over levensbeschouwing, 15% volgde regelmatig radio- of tv-
programma’s, 21% las regelmatig artikelen in kranten en tijdschriften en 20% voerde
regelmatig gesprekken met anderen over levensbeschouwelijke onderwerpen. Toen het
‘regelmatig’ en het ‘af en toe’ beoefenen van deze activiteiten tezamen als indicatie van
belangstelling werden beschouwd, stegen de percentages: voor boeken lezen naar 37%, voor
radio en tv naar 56%, voor artikelen lezen naar 66% en voor praten naar 60%.
Volgens de laatste, vrij ruim genomen indicatie vertoonde 18% van de bevolking helemaal
geen belangstelling voor levensbeschouwing, 82% gebruikte ten minste een van de vier
genoemde kanalen. Zo gezien kwam een zekere mate van levensbeschouwelijke belangstelling
dus algemeen voor. De Nederlanders waren over het algemeen niet afkerig van informatie
over levensbeschouwing, maar alleen bij een betrekkelijk klein deel van de bevolking was de
belangstelling diepgaand te noemen. 
Waren mensen die de kerk verlaten hadden of wellicht op het punt stonden dit te gaan doen,
op zoek naar nieuwe levensbeschouwelijke waarheden? Het bestaan van een dergelijk streven
mag niet geheel worden uitgesloten, want het niveau van belangstelling lag onder kerk-
verlaters en onder de randkerkelijken wat hoger dan onder de buitenkerkelijken van de tweede
generatie. De weetgierigheid van de kernleden of de kerksen was echter veel sterker dan die
van de andere drie categorieën. Dit duidt erop dat levensbeschouwelijke interesse kan horen
bij de overgang naar de buitenkerkelijkheid, maar dat het bezit van een duidelijk omschreven
geloof deze belangstelling in sterke mate stimuleert.

Op grond van een tijdreeks met 1958 als beginpunt en 1991 als eindpunt prognosticeerden de
auteurs van de vorige secularisatiestudie het verloop van de buitenkerkelijkheid tot 2020. In
dat jaar zou het om 73% buitenkerkelijken kunnen gaan. De gegevens voor de periode 1991-
1995 werden aan de reeks van waargenomen cijfers toegevoegd, waarna de prognose opnieuw
werd berekend. De toevoeging had tot gevolg dat de buitenkerkelijkheid in 2020 niet op 73%,
maar op 80% uitkwam. Toen met de aanwezigheid van 7% islamieten in dat jaar rekening
werd gehouden, resulteerde er opnieuw een buitenkerkelijkheid van 73%. Zelfs wanneer met
de toekomstige omvang van de islam rekening gehouden wordt, zullen de buitenkerkelijken
dus veruit in de meerderheid blijven. De rooms-katholieken zouden in 2020 een aandeel van
14% hebben, bij de Nederlands hervormden zou het om 6% kunnen gaan, 3% van de
bevolking zou gereformeerd zijn en 2% zou tot de overige gezindten behoren.

Een serie van aanwijzingen pleit ervoor aan te nemen dat de secularisatie zijn eindpunt
voorlopig nog niet heeft bereikt. Van een christendom zonder kerk lijkt slechts weinig sprake
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te zijn. Het is nu de vraag of er een toename van alternatieve zingeving tegenover het
seculariseringsproces staat.

7.3 Organisaties, bewegingen en media

Informatie over organisaties, bewegingen en media bestendigt het beeld van een markt voor
levensbeschouwing en zingeving. Er zijn veel aanbieders. Hoekstra en Ipenburg
inventariseerden gegevens over zo’n 700 levensbeschouwelijke organisaties die men als
kerken zou kunnen beschouwen. De grens tussen kerken en bewegingen was overigens
moeilijk te trekken. Volgens de auteurs hadden zij ongeveer een derde van alle organisaties
kunnen achterhalen. Of deze levensbeschouwelijke verscheidenheid typisch voor Nederland
genoemd moet worden, is overigens onduidelijk. Het aantal religieuze genootschappen in
andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is eveneens aanzienlijk.
Het aantal aanbieders van levensbeschouwing mag dan groot zijn, per genootschap is het
aantal leden, donateurs of mensen met systematische belangstelling aan de lage kant.
Opwekkingsbewegingen van christelijke signatuur, vooral de Pinksterbeweging, de
bewegingen van evangelisten als Maasbach en Hoekendijk, de evangelische beweging en de
Jehova’s Getuigen hebben nog de omvangrijkste aanhang. Het gaat om zo’n 40.000 tot
50.000 leden of duidelijke sympathisanten. Hun aanhang vertoont bovendien groei. Dit is
echter niet het geval voor het Leger des Heils, waar van een afname sprake zou kunnen zijn.
Zoals het op een markt hoort, trekken de aanbieders de aandacht van de mensen. Soms door
eigen zendingsactiviteit, soms wordt belangstelling gewekt door de publiciteit die de media
creëren. Het rekruteringsveld waaruit de aanbieders kunnen putten, heeft een bepaalde
omvang. Een kleine 20% van de kerkleden houdt er leerstellige opvattingen op na die
affiniteit met christelijke opwekkingsbewegingen hebben. Dit is een minderheid maar, om de
terminologie van de marketing te hanteren, met de intensieve bewerking van een beperkte
doelgroep kan men toch nog ver komen. Niettemin vallen de gevonden aantallen aanhangers
nog steeds in het niet vergeleken met die van de belangrijkste, gevestigde kerkgenoot-
schappen. Het is echter een feit dat men in die laatste kerkgenootschappen wordt geboren,
terwijl er voor het lidmaatschap van een alternatieve beweging moet worden gekozen. Deze
omstandigheid heeft vanzelfsprekend een negatieve invloed op het aantal aanhangers voor
levensbeschouwelijke organisaties die van het gevestigde patroon afwijken. 
Van de 18 bewegingen, waarbij navraag werd gedaan, nam van 3 de aanhang af, de aanhang
van 6 was de afgelopen jaren gelijkgebleven, bij 9 mocht een toename worden aangenomen.
Op het niveau van de levensbeschouwelijke organisatie is het alternatieve dus in zekere mate
in opmars, hetgeen ook al bleek uit een inventarisatie van Stoffels (1993). Gezien de
betrekkelijk lage ledentallen is het omslagpunt tussen gevestigde en alternatieve zingeving
echter nog lang niet in zicht.
De alternatieve marktpartij biedt vooral twee zaken aan, namelijk persoonlijk doorleefd
christelijk geloof en middelen om het eigen welzijn te verbeteren, inclusief zelfontplooiing,
die zij vaak met cursussen aan de man brengt. Het aantal deelnemers aan cursussen, zoals die
gericht op meditatie, is aanzienlijk. Esthetische elementen in de alternatieve zienswijzen
hebben een zeker belang. Oosters georiënteerde zingevingen zijn, gelet op het aantal leden
van bewegingen, minder populair.
De belangstelling voor het eigen welzijn weerspiegelt zich op de boekenmarkt, waar
eenvoudige publicaties met praktische toepasbaarheid de voorkeur van het publiek genieten.
Het aandeel van het alternatieve boek in de totale productie is op het oog vrij groot. In
Duitsland zou het om een aandeel van 8% à 10% kunnen gaan. Er is geen reden om aan te
nemen dat de situatie in Nederland hier sterk van verschilt.
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Belangstelling voor alternatieve tijdschriften is er wel, maar deze is veel lager dan die voor
periodieken over bijvoorbeeld het wonen of de vrijetijdsbesteding. Hier is echter sprake van
enige vertekening, omdat algemeen georiënteerde bladen vaak rubrieken over alternatieve
zaken hebben.
Radio en televisie presenteren met enige regelmaat programma’s over alternatieve
levensbeschouwing. De kijk- en luistercijfers vallen niet in het bijzonder op; zij zijn normaal
voor programma’s die op de betreffende tijdstippen worden uitgezonden. 
Uit gegevens over de boekproductie, tijdschriften en de overige media blijkt duidelijk
belangstelling van het publiek. Uit surveygegevens bleek eveneens een zekere belangstelling.
Blijvende identificatie met een bepaalde richting leek achter te blijven bij het interesseniveau.
Blijvend engagement treedt het meeste op bij christelijke opwekkingsbewegingen. Daar is
geen sprake meer van shopping for fun.

7.4 Bewegingen en paracultuur 

Met behulp van surveys werd informatie ingewonnen over 19 met name genoemde
bewegingen en over 23 denkbeelden of paraculturele thema’s. Bij de bewegingen ging het
bijvoorbeeld om theosofie, Pinksterbeweging, humanisme en de vrijmetselarij. In de lijst van
denkbeelden werden onder meer de New Age, reïncarnatie, handlijnkunde en witte magie
aangetroffen. Bewegingen en parathema’s onderscheiden zich van elkaar doordat er met de
eerste groep doorgaans een organisatie verbonden is en met de tweede niet. Van de gebruikte
enquêtevragen was er één op gericht te achterhalen of de ondervraagde meende te weten wat
er met een beweging of thema werd bedoeld. Over de mogelijke verwantschap met de
bewegingen werd één vraag gesteld. Bij de thema’s ging het om drie vragen: naar geloof, naar
het zich actief met het onderwerp bezighouden en naar eventuele consequenties voor het
gedrag.

De bevolking is zowel over de bewegingen als over de thema’s behoorlijk geïnformeerd. De
bekendheid van de bewegingen was tussen 1979 en 1994 bovendien toegenomen. Vooral die
van de mormonen, transcendente meditatie, antroposofie en Hare Krishna was gestegen. In
1994 was 67% van het publiek met 10 of meer van de 19 bewegingen bekend. Bij de
parathema’s bestond ongeveer hetzelfde beeld: meer dan 69% toonde zich op de hoogte van
het bestaan van 12 of meer thema’s. Ondanks omvangrijke publiciteit was de New Age één
van de minst bekende thema’s: 38% had er wel eens van gehoord. De onderdelen waaruit dit
complex is samengesteld, zullen bij het grote publiek bekender geweest zijn dan het totale
concept.

De mate waarin er in 1979 en 1994 gevoelens van verwantschap bestonden, konden voor een
deel van de bewegingen vergeleken worden. De visie op de bewegingen werd positiever. Het
Leger des Heils was de enige uitzondering. De adhesie verminderde, maar bevond zich in
1994 nog steeds op een hoog niveau: 50% rapporteerde toen verwantschap. De gerichtheid op
het humanisme was in 1994 eveneens aanzienlijk; 32% voelde zich ermee verwant, maar dit
percentage was even hoog als dat in 1979. Het spiritisme en de vrijmetselarij wonnen vrij
snel aan sympathie. 
Gedurende een periode waarin de secularisatie zich voortzette, werd de houding tegenover
alternatieve bewegingen dus positiever. Substitutie hoeft niet zonder meer voor de oorzaak
van deze verandering te worden aangezien, want er kan sprake zijn van een toename in
religieuze tolerantie die losstaat van secularisering. Andere enquêtegegevens wijzen op het
bestaan van een tolerante trend. De in de vraagstelling duidelijk omschreven gevoelens van
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verwantschap namen niettemin toe, zodat levensbeschouwelijke substitutie niet uit te sluiten
is. Ook in 1994 bevonden de verwantschapsgevoelens zich overigens op een laag niveau: de
percentages gingen doorgaans de 10 niet te boven. In de loop van vijftien jaar is het oordeel
over de bewegingen er dus minder negatief op geworden, maar slechts kleine aantallen
mensen gaan zich werkelijk engageren. Dit resultaat stemt overeen met de betrekkelijk lage
feitelijke ledentallen die eerder werden gevonden.

Door het verschil in vraagstelling is de betrokkenheid bij de parathema’s niet zonder meer te
vergelijken met die bij de alternatief zingevende bewegingen. Men kan zich echter niet geheel
aan de indruk onttrekken dat de gerichtheid op alternatief zingevende bewegingen ongeveer
even sterk is. Ook de bekendheid met de paracultuur is hoog te noemen, 94% was bekend met
drie of meer denkbeelden. Zeer veel minder, namelijk ongeveer een kwart of 23% van de
bevolking nam van drie of meer thema’s aan dat zij zeker waar zijn, 50% wilde van geen
enkel thema aannemen dat het op waarheid berust. 26% stelde actief belangstelling in drie of
meer thema’s, 48% had zich nog nooit met ook maar één thema beziggehouden. 11% liet zich
in zijn gedrag door drie of meer thema’s leiden, 69% trok zich in het dagelijks leven van geen
enkel thema iets aan.
Alternatieve zingevende zaken zijn dus vrij goed bekend, maar een betrekkelijk klein deel van
de bevolking doet er in zijn dagelijks leven iets mee.

Substitutie kan blijken uit de opvattingen van categorieën die centraal staan in het proces van
ontkerkelijking, te weten kerkverlaters, in mindere mate randkerkelijken, jongeren en recente
generaties. Daaraan laten zich toevoegen degenen die wel aan een hogere macht geloven,
maar aan deze voorstelling verder geen inhoud geven. Zowel bij de alternatieve bewegingen
als bij de paracultuur is er bij deze groepen, waarvan is aangenomen dat zij tussen geloof en
ongeloof in staan, met diverse maatstaven een geïntensiveerde belangstelling of zoekgedrag te
constateren. De verschillen met de andere onderscheiden categorieën zijn overigens doorgaans
aan de lage kant.

Kerkverlaters voelden zich in 1994 naar verhouding vaak verwant met seculiere alternatieve
bewegingen, zoals De Kleine Aarde, vrijmetselarij, De Vrije Gedachte en het humanisme.
Degenen die geloofden in een hogere macht voelden zich in enige mate aangetrokken tot de
culten, innovatieve zingevende bewegingen zoals theosofie, antroposofie, mormonen en
Scientology. Ondervraagden met een leeftijd onder de 55 jaar oriënteerden zich meer op de
culten dan de ouderen.

De resultaten voor kerkverlaters en voor degenen die aan een hogere macht geloofden, wijzen
op substitutie. Tegen de veronderstelling van substitutie pleit dat de verwantschap met
bewegingen die gevoeld wordt door de recente generatie, geboren na 1955, even snel is
toegenomen als die van oudere generaties. Hoewel deze generatie snel ontkerkelijkt, zoekt zij
bij de bewegingen dus niet in het bijzonder naar een levensbeschouwelijk substituut.
Het valt verder op dat de hoger opgeleiden, van wie de ontkerkelijking niet bijzonder snel is
verlopen, toch verwantschap met de culten rapporteren. Het gaat dan vooral om mensen met
opleidingen op de terreinen communicatie, kunst, cultuur en maatschappijwetenschap.

Ondervraagden uit een gelovig kerkelijk milieu wezen de seculiere bewegingen en de culten
af. Zij hadden naar verhouding veel belangstelling voor evangelisatiebewegingen, zoals de
Pinkstergemeente, de evangelische gemeenten en de Jehova’s getuigen. Vanzelfsprekend
hoort het Leger des Heils hierbij. Hier kan niet van substitutie gesproken worden. Er is
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sprake van supplementering. Mensen met een vaste christelijke levensovertuiging zoeken een
aanvulling in een wellicht wat meer actief beleden en doorleefd geloof. Behalve door hun
kerkelijke herkomst wordt de categorie gekenmerkt door een lager opleidingsniveau. Het gaat
niet in het bijzonder om jongeren; personen boven de 45 jaar komen wat meer onder de
aanhang voor.

Bij de beschouwing van de paracultuur gelden ongeveer dezelfde uitkomsten. Kerkverlaters
en zij die een hogere macht erkenden, hechtten aan relatief veel parathema’s geloof. Zij
hadden zich in veel thema’s verdiept en stemden hun gedrag op veel thema’s af. Voor enige
andere categorieën, vallend ‘tussen geloof en ongeloof’ geldt hetzelfde. De adhesie voor de
paracultuur was vrij hoog onder buitenkerkelijken die in de vorm van een hogere macht nog
enig transcendentiegeloof huldigden. Anders dan bij de bewegingen bleken de jongeren als
het ging om paracultuur, wel een verhoogde belangstelling voor alternatieve zingeving te
hebben.

Hoewel er vanwege het ontbreken van een tijdsvergelijking geen onderzoek naar kon worden
gedaan, mag worden vermoed dat de belangstelling voor de paracultuur, anders dan de
verwantschap met beweging, tot op enige hoogte met de naoorlogse generatie is verbonden.
De differentiatie naar leeftijd voor 1994 geeft enig voedsel aan dit vermoeden. Bovendien
bestaat er een relatie tussen paraculturele interesse en Ingleharts postmaterialisme, dat onder
de naoorlogse generatie is toegenomen.

Hoger opgeleiden hebben belangstelling voor de paracultuur, waarbij dezelfde opleidings-
richtingen belangrijk zijn als die welke bij de bewegingen werden aangewezen, te weten
communicatie, kunst, cultuur en maatschappijwetenschap.

Zowel degenen die zich verwant voelden met bewegingen als de belangstellenden in de
paracultuur waren tot linkse politieke partijen aangetrokken. Verder onderscheidden beide
categorieën zich door een verhoogde politieke activiteit. Hun maatschappelijke betrokkenheid
kwam vooral tot uiting in de zorg voor het milieu, hetgeen zich laat rijmen met een holistische
visie op wereld en kosmos als harmonisch opgebouwd uit een groot aantal aan elkaar
gerelateerde onderdelen.

Met behulp van de gegevens voor bewegingen en voor paracultuur werd de bevolking
verdeeld in vier categorieën: één categorie zonder enige binding, één categorie met een sterke
binding en twee daartussen gelegen categorieën. De evangelische bewegingen en het Leger
des Heils werden buiten beschouwing gelaten, omdat hun aantrekkingskracht eerder in
supplementering dan in substitutie gelegen was. Het humanisme werd vanwege zijn
gevestigde karakter eveneens uit de berekeningen weggelaten.
Het aantal bewegingen waarmee men zich verwant voelde en het aantal paraculturele denk-
beelden waardoor men zich in zijn gedrag liet leiden, werden gecombineerd. Er werd een
scheiding aangebracht tussen enerzijds ‘voelt zich met geen enkele beweging verwant’of ‘laat
zich in zijn gedrag door geen enkel paracultureel denkbeeld beïnvloeden’ en anderzijds
verwantschap met ten minste één beweging of beïnvloeding door ten minste één paracultureel
denkbeeld.
Ruim de helft van de Nederlanders, namelijk 58%, voelde met geen van de bewegingen een
verwantschap en liet zich tegelijkertijd in zijn doen en laten door geen enkel paracultureel
denkbeeld beïnvloeden. 15% voelde geen verwantschap met bewegingen, maar trok zich in
zijn dagelijks leven van ten minste één paracultureel denkbeeld iets aan. Ongeveer evenveel
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Nederlanders, namelijk 11%, voelden wel verwantschap met ten minste één beweging, maar
bij de paraculturele denkbeelden ontbrak elke gedragsconsequentie. 16% voelde zich met ten
minste één beweging verwant en richtte zich in zijn gedrag naar ten minste één paracultureel
denkbeeld. Binnen de gekozen opzet is de 58% niet-betrokkenen een minimumschatting en
moet de 16% sterk betrokkenen als een maximale schatting worden beschouwd.
Van de bevolking heeft 58% dus geen relatie met alternatieve zingeving. Bij 26% is die
relatie zwak tot matig, 16% kan men als echte zoekers beschouwen. Oriëntatie op de
alternatieve zingeving is dus aantoonbaar. Zij doet zich bij nog vrij veel mensen in enige mate
voor, maar massaal is zij allesbehalve. Hierbij moet nog worden aangetekend dat de
belangstelling over vrij veel zaken is verdeeld. 

7.5 Bijgeloof en alternatieve genezers

De aanhang voor enkele vormen van traditioneel bijgeloof was gering. Van de bevolking zag
25% nut in het afkloppen op ongeverfd hout, maar aan zaken als vrijdag de dertiende of de
zwarte kat die ongeluk zou brengen werd nauwelijks belang gehecht. Als uiterst bijgelovig
- en vond vier of meer van negen uitingen van bijgeloof ‘zeer belangrijk’ - mag 2% van de
Nederlanders worden beschouwd. Als het ‘zeer belangrijk’ en het ‘heeft enig belang’ tezamen
worden beschouwd, is het aandeel der bijgelovigen 13%. 
Vrouwen waren bijgeloviger dan mannen, lager opgeleiden waren het wat meer dan hoger
opgeleiden. Vooral doordat jongeren meer belang hechtten aan mascottes, geluksmunten en
dergelijke, kwamen zij als bijgeloviger naar voren dan de ouderen. 
Kerksen waren afkerig van het bijgeloof. Kerkverlaters onderscheidden zich niet in het
bijzonder. Het bijgeloof was onder hen even sterk als onder de van huis uit buitenkerkelijken
en de randleden.

Tussen 1980 en 1994 is het bezoek aan de alternatieve genezers verdubbeld. In 1994 maakte
16% van de bevolking gebruik van de diensten van zo’n genezer. Uit andere bron valt
dezelfde conclusie te trekken, zij het dat het niveau van het bezoek verschilt met hetgeen er uit
Culturele veranderingen in Nederland valt op te maken. In dezelfde periode werd de
alternatieve genezer over het algemeen geaccepteerd. In 1980 was de acceptatie overigens al
hoog geweest. Vooral vrouwen, jongeren en mensen met een hoog inkomen stonden positief
tegenover de alternatieve genezers. 
Kerksen dachten het minst positief. De opvattingen van kerkverlaters, van huis uit buiten-
kerkelijken en randleden ontliepen elkaar niet.

Magisch denken en handelen wordt wel als kenmerk van de paracultuur beschouwd. Naar
gebleken is, zijn de Nederlanders daar niet zonder meer afkerig van. Als het echter gaat om
duidelijk omschreven, zeer traditionele vormen van magie of bijgeloof, valt de adhesie vrijwel
weg. Secularisering stimuleert deze vorm van magisch denken dus zeker niet. 

7.6 Slotconclusie: levensbeschouwelijke herleving? 

Nu de secularisatie zich vrij lang heeft voortgezet en in Nederland een vrij hoog niveau heeft
bereikt, zou het kunnen zijn dat er een tegengestelde beweging op gang komt, waarbij mensen
opnieuw naar levensbeschouwing gaan zoeken.

Als er een levensbeschouwelijke herleving optreedt, kan zij niet gezien worden in termen van
het lidmaatschap der gevestigde kerkgenootschappen. Zeer weinigen keren naar de kerken
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terug. Wie eenmaal buitenkerkelijk is, blijft dat doorgaans. Van een christendom zonder kerk
is weinig sprake. Het instituut van de kerk boet dus aan betekenis in.

Uit de enigszins groeiende ervaren verwantschap met bewegingen, uit opvattingen van
kerkverlaters en uit die van enige andere categorieën laat zich afleiden dat de secularisatie in
Nederland waarschijnlijk gepaard gaat met levensbeschouwelijke substitutie. Voorzover deze
onder de jongste generatie optreedt, richt zij zich waarschijnlijk op de paracultuur en niet op
de alternatieve bewegingen. De tendens tot substitutie moet echter vrij zwak genoemd
worden. 
Met behulp van verschillende maatstaven - verwantschap met bewegingen, invloed van de
paracultuur op het gedrag - is bij ongeveer 16% of een zesde van de Nederlanders levensbe-
schouwelijk zoekgedrag duidelijk vastgesteld. Dat is toch nog een omvangrijk segment te
noemen. Menig concern in de marktsector zou tevreden zijn als een zesde deel van de
bevolking belangstelling voor zijn product had. Zo eenvoudig liggen de zaken op het gebied
van de levensbeschouwing echter niet. Daar verdelen de zoekers hun aandacht over een groot
aantal aanbieders van levensbeschouwing. Dit blijkt uit tellingen van alternatieve
levensbeschouwelijke organisaties, waarvan er in Nederland mogelijk zo’n 2.000 zijn. In het
kader van deze analyse werden de positieve reacties van de ondervraagden op ongeveer
40 bewegingen en denkbeelden bijeengenomen. Dit is een vrij groot aantal te noemen. Er
moest dus vrij veel worden gedaan om tot 16% zoekers te komen. 

Naast levensbeschouwelijke substitutie doet zich een andere tendens voor. De christelijk-
evangelische bewegingen trekken aandacht. 12% van de bevolking voelt zich zeer of
enigszins verwant met ten minste één van deze bewegingen, exclusief het Leger des Heils. De
aanhang van de evangelischen wordt echter niet gerekruteerd uit buitenkerkelijken, uit
kerkverlaters of in het bijzonder uit de jongeren. De aanhangers zijn wel afkomstig uit een
kerkelijk gelovig milieu. Zij zullen in veel gevallen lid van een gevestigd kerkgenootschap
blijven. Zij vervangen geen levensbeschouwing, maar vullen de levensbeschouwing die zij al
hebben met een soortgelijke aan.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het instituut van de gevestigde kerkgenoot-
schappen aan betekenis blijft inboeten. Gerichtheid op alternatieve zingeving gaat verder in
enige mate gepaard met een toename in verwantschapsgevoelens jegens alternatieve
levensbeschouwelijke organisaties, maar daar op de een of andere wijze lid van worden doet
men niet snel. De ledentallen van alternatieve levensbeschouwelijke organisaties vertonen
weliswaar een zekere neiging tot stijging, maar pregnant is deze tendens niet. Gerichtheid op
zingeving bestaat vooral buiten de organisaties. Deze oriëntatie kan moeilijk genegeerd
worden, maar zij waaiert uit over een groot aantal aanbieders van ideeën. Vermoedelijk
bestond deze situatie eveneens in het verleden. Het is waarschijnlijk aan deze interesse toe te
schrijven dat de indruk van een nieuwe levensbeschouwelijke golf ontstaat. De belangstelling
is echter pas bij een veel kleiner deel van de bevolking zo diepgaand te noemen dat er van
‘zoeken’ sprake is.
De magie van het traditionele bijgeloof hoort niet meer bij het alternatieve complex. Het
rationeel inzicht in de relatie tussen doel en middel heeft de aanhang hiervoor tot een
minimum gereduceerd. 
De houding jegens de alternatieve genezers is sinds het begin van de jaren tachtig gunstig
gebleven. Meer mensen zijn van hun diensten gebruik gaan maken. Enerzijds past dit bij de
nadruk op gezondheid die onder veel alternatieve denkbeelden aan te treffen is, anderzijds is
de relatie tussen de genezing van aandoeningen en zingeving zwak te noemen. 
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Uit de verhoogde gerichtheid van kerkverlaters en van enige andere categorieën op het
alternatieve valt af te leiden dat substitutie werkzaam is. Een vaarwel aan de kerken leidt in
een aantal gevallen tot een speurtocht naar een vervangende levensbeschouwing. Op grond
van de beschikbare gegevens kan deze tendens echter geen massaal karakter toegekend
worden. Van een radicale culturele omwenteling is daarom voorlopig nog geen sprake.
Denkbeelden over ‘een nieuwe religieuze golf’ verdienen het gerelativeerd te worden.
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Summary

Background to this study

The study on secularization published by the Social and Cultural Planning Office (SCP) in
1994 focused on trends within the large and established church communities. The study found
that in the Netherlands, membership of established church communities and the support for
their teachings had declined strongly in recent decades. If we assume that people nevertheless
have a need for some kind of belief, the question arises as to whether the so-called
"alternative beliefs" attracted a greater following during the same period. This possible
substitution is the subject of this follow-up study.

The term "alternative beliefs" is used here to mean ties with Christian Revivalist or
Evangelist movements, with oriental cults and with esoteric movements such as New Age.
The interest in traditional superstitions and so-called alternative healers was also studied. The
spokespersons of a number of alternative movements were asked about the extent of their
following. Public opinion about these movements and about a number of alternative or
paracultural ideas which have no fixed organization were studied with the aid of the survey
Cultural Changes in the Netherlands 1994. For a small part of the data, the exercise involved
a repetition or replication of research from 1979 or 1980, so as to facilitate a comparison
1979/1980-1994. It was possible to track some trends until 1995.

Study questions

The following questions were studied.

- How far has secularization progressed in recent times? Is the driving force behind a
possible substitution being sustained?

- Is it the case that Christian ideas remain the dominant ideology, while the church as an
organizational structure is becoming less important, creating a sort of "Churchless
Christianity"?

- Is it the case that, as the established religions lose support, the alternatives gain support?
- Do people with weak or absent relations with the established religions - i.e. those leaving

the church and those outside the church - show a heightened interest in the alternatives?
Is this heightened interest also seen in categories which have not yet abandoned all
transcendental belief, for example those who claim to believe in a higher power?

- Can a heightened interest in alternative beliefs be demonstrated among population
categories which have secularized rapidly, particularly young people or the recent
generation?

- It is known that church members, particularly Protestants, feel attracted to Christian
Evangelist movements. This is not a case of substitution but of supplementation. To what
extent does this supplementation occur?

- Do church members also seek supplementation from the alternative beliefs?
- How widespread is traditional superstition among the Dutch population in 1994?
- How has the interest in alternative healers developed?
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The course of secularization up to 1995

Secularization in the form of an increase in the numbers of people outside the church (the
"non-church" population) continued until 1995. This growth is likely to remain substantial in
the future, even allowing for a growing number of Muslims in the Netherlands. In 1958 24%
of the population considered themselves to be "non-church"; this figure had increased to 57%
by 1991. In the period 1992-1995 the annually established percentage of non-church people
fluctuated between 58% (1992) and 62% (1995). In 1995 62% of the population thus
considered themselves to be non-church; 19% classed themselves as Roman Catholic, 9% as
Dutch Reformed (Nederlands Hervormd), 6% as Dutch Orthodox (Gereformeerd) and 4% as
belonging to one of the other church communities. Compared with 1991 there was a slight
fall in the percentage of Roman Catholics; the percentages of Dutch Reformed and Dutch
Orthodox members remained roughly the same. 

The earlier study projected church membership until the year 2020 on the basis of historical
data for the period to 1991. The data for the period 1991-1995 were added to the series of
observed figures, and the forecast was recomputed. The percentage of non-church people in
2020 turned out at 80%. Allowing for the presence of 7% of Muslims in that year, this means
that 73% of the population would be non-church. Roman Catholics would have a share of
14% in 2020, compared with 6% for members of the Dutch Reformed church; 3% of the
population would be Dutch Orthodox and 2% would belong to a different church community. 

A number of individual conclusions can be reported. Of those outside the church, virtually
none return. As far as can be ascertained, recent reports in the Dutch press about young,
highly educated people who feel particularly drawn to Roman Catholicism, do not correspond
with the facts.

The youngest generation, born after 1960, underwent a fairly rapid secularization. Around
1980 roughly 56% claimed that they did not belong to any church denomination. In 1995 the
figure was 77%, around 17 percentage points more than the corresponding percentage of
non-church people in the population as a whole.

Pietistic, orthodox believers, who are also designated as Evangelists, manifested themselves
more clearly than in the past in society. Their church communities were and remain small, but
their membership was growing.
They organized themselves primarily under the umbrella of the Dutch Evangelical
Broadcasting Organization EO. Ranged against this was the finding that the orthodox
Christian views which are so typical of the Evangelical movement received less support in the
population as a whole. These ideas also received less support within the church communities
and among the youngest generation of church members. The manifestation of orthodoxy must
therefore be seen rather as a mobilization and a tighter organization of a shrinking category
which has been present in Dutch society for some time, rather than as a new religious wave.

There was a continuation of the modernization of religious belief among most church
members. There was a further decrease in the adherence to the letter of church dogma. In
1966 29% of church members felt that the rules of their own church could be put into
perspective in this way; in 1991 this had grown to 56%, and in 1995 to 65%.
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It was asked whether a "churchless Christianity" was developing. This phenomenon is
probably rare, however. The category of people who can be considered as Christians without
a church comprises only 6% of the population; these were non-church members who
nevertheless believed in God, considered themselves religious and were convinced of the
existence of life after death.

Organizations, movements and media

There are a fair number of ideological organizations in the Netherlands: some estimates put
the figure at more than 2,000. The number of members, donors or people with a systematic
interest is on the low side for each of these communities. Christian Revivalist movements,
particularly the Pentecostal movement, Evangelist movements such as Maasbach and
Hoekendijk, the Evangelical movement and the Jehovah's Witnesses receive the greatest
support, with around 40-50,000 members or clear sympathizers. Moreover, these numbers are
growing. Measured by the small number of members of movements, oriental beliefs are less
popular.

Of the 18 movements studied, three had seen their support dwindling, the level of support had
remained unchanged in six cases, while nine claimed an increase in support. To a certain
extent, therefore, "alternatives" are on the increase at the level of ideological organization.
Given the relatively low membership numbers, however, the turning point between
established and alternative beliefs is by no means in sight.

In addition to their teachings, organizations also offer courses. These are aimed at
self-development, meditation and the promotion of personal health. The number of
participants, who need not be members of a movement, is considerable. 

Interest in personal welfare is also reflected in the book market, where simple publications
containing practical information enjoy the public's preference. The share taken by alternative
books in total production is fairly large at first sight, reaching a claimed 8% to 10% in
Germany; there is no reason to assume that the situation in the Netherlands differs widely
from this.

Interest in alternative magazines is much lower than that for periodicals on topics such as
living and leisure activities. The viewing and listening figures for programmes on alternative
ideologies are normal for programmes transmitted at the times in question. 

A certain interest in alternative beliefs can therefore be observed. This is not however
accompanied by a permanent identification with a given movement. Such a permanent
commitment is found most in Christian Revivalist movements. There is no longer any
question of "shopping for fun" on the ideological market.

Movements and paraculture

The Dutch population is fairly well informed both about the various movements and about
paracultural ideas. Moreover, the familiarity of the movements increased between 1979 and
1994, particularly for Mormons, transcendental meditation, anthroposophy and Hare Krishna.
In 1994 67% of the public knew ten or more of the 19 movements. Roughly the same picture
emerged for the paracultural topics: more than 69% of those interviewed knew of the
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existence of 12 or more themes. Despite wide publicity, New Age was one of the least-known
items, with 38% having heard of it. 

It was possible in the case of some movements to compare the degree of affinity in 1979 and
1994. The image of the movements became more positive over the 15-year period. The
Salvation Army was the only exception: its following reduced, though was still at a high level
in 1994, with 50% reporting an affinity at that time. There was also a considerable
orientation towards humanism in 1994; 32% felt an affinity with this movement, though this
percentage was the same as in 1979. Spiritism and Freemasonry gained sympathy fairly
quickly. Ideological substitution can therefore not be ruled out.

Around a quarter (23%) of the population accepts that three or more cultural topics are
definitely true; 50% refused to accept that any of the themes was based on truth. 26% claimed
an active interest in three or more themes; 48% have never been involved with even one
theme. 11% were guided in their behaviour by three or more themes; 69% took no notice of
any of the themes in their daily lives. Paracultural ideas are thus viewed with a certain
benevolence, but a relatively small proportion of the population does anything with them in
their daily lives.

Substitution is also apparent from the views on categories which are central to the process of
secularization: church-leavers, to a lesser extent non-practising church members, young
people and recent generations. Those who believe in a higher power but leave it at that can
also be added to this group.

Church-leavers relatively frequently felt an affinity with secular alternative movements in
1994, such as the Small Earth Society, the Freemasonry, the Free Thought movement and
Humanism. Those who believed in a higher power felt some attraction to the innovative
religious movements such as theosophy, anthroposophy, the Mormons and Scientology.

Interviewees from a religious, church background rejected the secular and oriental
movements. They were however very interested in evangelist movements, such as the
Pentecostal community, the Evangelical communities and Jehovah's Witnesses. There is no
question of substitution here, but rather of supplementation. Apart from their church-based
origins, the category of those with an interest in these movements was marked by a lower
level of education. Their number is not restricted to young people: people aged over 45 occur
rather more frequently among the followers.

Roughly the same outcome was found with regard to paraculture. Church-leavers and those
acknowledging a higher power believed in a relatively large number of parathemes. They had
studied many themes and in many cases adjusted their behaviour accordingly. The same
applied for some other categories, positioned "between belief and non-belief". The affinity
with paraculture was fairly high among non-church members who still retained some
transcendental belief in the form of a higher power. In contrast to themovements, young
people proved to have a heightened interest in paraculture. This interest could also be present
to a rather stronger degree among the post-war generation; there is a positive correlation
between paracultural interest and Inglehart's postmaterialism, which has also increased
among the post-war generation. The more highly educated have an interest in paraculture.

Those who felt an affinity with movements and those who felt drawn to paraculture also



183

demonstrated a heightened level of political activity. Their social commitment was reflected
particularly in concern for the environment. The assumption generally made in the literature,
that a commitment to alternative beliefs goes hand in hand with a low level of social
engagement, is thus generally not valid.

Combining data on movements and ideas showed that more than half the Dutch population
(58%) felt no affinity with any of the movements and were also not influenced in their
behaviour by any paracultural ideas. 15% felt no affinity with movements, but were
influenced by at least one paracultural idea in their daily life. Roughly the same number, i.e.
11% of the Dutch population, felt an affinity with at least one movement, but were
uninfluenced in their behaviour by paracultural ideas. 16% felt an affinity with at least one
movement and adjusted their behaviour to at least one paracultural idea. 

The figure of 58% found for those with no involvement is a minimum estimate; the estimate
of 16% with a strong involvement should be seen as a maximum.

Superstition and alternative healers

Support for some forms of traditional superstition was low. 25% of the population considered
knocking on bare wood useful, but virtually no importance was attached to things such as
"Friday the 13th" or the superstition of a black cat bringing bad luck. 2% of the Dutch
population can be considered as extremely superstitious - i.e. regarding four or more of nine
expressions of superstition as "very important".

Visits to alternative healers could have doubled between 1980 and 1994: in 1994 16% of the
population may have used the services of such a healer. Alternative healers became generally
accepted during the same period - though the level of acceptance was already high in 1980.

The core members of the churches are the least superstitious and hold the least positive view
of alternative healers. The views of church-leavers, non-church individuals and non-practising
church members showed no mutual variation. Ideological substitution is not a significant
factor here.

Final conclusion: ideological revival?

Ideological revival is not occurring in established Christianity. Very few return to the church:
a person who is outside the church generally remains so. There is also little evidence of a
"churchless Christianity". In other words, the Church as an institution is losing significance.
An affinity with an alternative belief was clearly established among 16% - one sixth - of the
Dutch population. Of itself, a sixth of the population can be regarded as a sizeable segment.
However, the members of the segment spread their attention over a large number of the
ideologies on offer. During the course of this analysis the reactions of the interviewees to
around 40 movements and ideas were counted. This is a fairly large number, and
demonstrates that a fair amount of effort was needed to arrive at 16% with a genuine interest. 

Another trend can be observed alongside ideological substitution. The Christian Evangelical
movements are attracting attention. 12% of the population feel a strong or certain affinity to
at least one of these movements, excluding the Salvation Army. The followers come from a
church-based religious background. In many cases they will remain members of an
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established church community. They are thus not replacing an ideology, but supplementing an
ideology they already follow with a similar one. 

Summarizing, it can be concluded that the established church communities are continuing to
lose their significance. The focus on alternative beliefs is to some extent accompanied by an
increase in feelings of affinity with alternative ideological organizations, although people are
not readily inclined to become members of these organizations. Although the membership
numbers of alternative ideological organizations do show a certain tendency to increase, this
is not a strong trend. The focus on beliefs exists mainly outside the organizations. This
orientation is difficult to ignore, but is spread out over a large number of organizations
offering ideas. Based on the available data, there is no evidence of a mass trend towards
substitution. For the time being, therefore, we cannot speak of a radical cultural revolution.
Ideas about "a new religious wave" need to be seen in perspective. 
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