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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 63% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 57% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 39% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".
Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 40% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (35%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venlo, waarbij 244 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
1 Wat is uw religie?
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Op vraag "6 Wat is uw religie?" antwoordt 63% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk













Agnost. Van oorsprong katholiek
Baptist
Ben gelovig maar wil met de katholieke kerk niets meer te doen hebben
Christelijk geloof
Christen
Gaat u niks aan
Ik geloof in het goede in de mens, met als inspiratie de Bijbel, de Koran, de Thora etc.
Katholiek gedoopt, maar niet gelovig
New age
Niets.....
Stomme vraag
Vanwaar deze vraag???

Toelichting
Katholiek







Als katholiek geboren, maar me als volledig ongelovig ontwikkeld.
Ik doe er niets mee
Misbruiken zijn er altijd en overal , niet alleen in de katholieke Kerk !!
met grootte regelmaat komen er misbruiken voor op b.v. werk ,school ,
verkeer
Niet praktiserend
Niet praktizerend

Atheïst



Katholiek opgevoed. Later tot inkeer gekomen.

Ik ben niet



Atheïsme is geen religie
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religieus



Het kan m.i. ook gesponsord worden door het bedrijfsleven en/of de
middenstand.
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Met enige regelmaat komen er misbruikzaken aan het licht in de katholieke kerk.

2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw
religie?
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Op vraag "7 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 57% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:






















Afschuw
Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen
Ben daardoor minder in de kerk gaan geloven
Ben er klaar mee
Ben zeer kritisch geworden op dit instituut
Bevestiging dat religies per deffenitie niet deugen
Bevestiging van vermoedens.
Bij die club wil je niet bijhoren
Daardoor ga ik ook niet naar de kerk ze preken en preken je kunt niks terug zeggen ga liever
naar een kapel ze maken het geloof kapot zo
Dat het celibaat niet deugt en dat het onbegrijpelijk is dat misstand wordt getolereerd
Dat ik mij heb laten uitschrijven uit de RK kerk
Dat zou niet mogen gebeuren
De kerk is door en door slecht
De kerk zegt me niet meer zoveel als vroeger
De RK kerk komt daarmee in een kwaad daglicht te staan.
Dit is de reden geweest om uit de kerk te stappen
Elke oorlog zit een geloof achter
Ga minder naar de kerk en veroordeel de leiders van de kerk die niet wullen zien wat er
gebeurd.
Gaan twijfelen
Geen en meer
Geestelijke zijn ook mensen dat zij geen vrouw/man mogen liefhebben is iets dat uit de 13e
eeuw stamt en was er alleen op gericht in geval van erfenissen dat het naar de kerk zou gaan
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Geloven afschaffen zodat mensen zich nergens achter kunnen verschuilen en zelf
verantwoording nemen.
Geloven doe je zelf. Dit moet niet door een structuur worden opgelegd.
Geschaad vertrouwen
Heb afstand van de kerk genomen.
Heb er helemaal niks meer mee
Heb me uitgeschreven uit de RK kerk
Heb niets meer met het katholieke geloof
Het gevoel dat je je hele leven voor de gek bent gehouden
Het is bij elke religie hetzelfde
Het is verschrikkelijk dat geloof wordt gebruikt voor misbruik en geweld....diep triest....
Het leert mij dat de leiders niet betrouwbaar zijn
Het overtuigt mij er des te meer van dat ook religieuze macht corrumpeert
Hoeft van mij niet meer zo
Ik ben eruit gestapt
Ik ben katholiek gedoopt, maar ik doe weinig met de kerk
Ik ben uitgetreden
Ik ga niet meer naar de kerk
Ik geloof niet in het instituut kerk, maar in het goddelijke boodschap.
Ik heb me afgewend van het geloof
Ik laat me uitschrijven
Ik overweeg al enige tijd om me uit te laten schrijven
Ik vind het machtsmisbruik en indoctrinatie
Ik walg van de Katholieke Kerk wat er zich allemaal heeft afgespeeld
Ik wil me afmelden van de katholieke kerk
Ja, ik vindt religie de grootste flauwekul. Allemaal bijgeloof en misbruik van zogenaamde macht.
Kan niet
Kritischer geworden
Laat die mensen toch trowen
Mijn visie op de katholieke kerk wordt negatief beïnvloed.
Minder vertrouwen in geestelijke leiders
Misbruik is zeeeer erg, maar deze vergrijpen onder het tapijt vegen is zeker zo erg.
Misselijkmakend en blij dat ik er geen deel van uitmaak
Niet meer geitraseerd in mijn geloof in de kerk
Niet praktiserend.
Ongeloof
Religie en kerk is compleet verschillend. Kerk cq bijbel is door mensen verzonnen om controle
op groepen mensen te creeeren. Religie is God een super energie die niets me kerk te maken
heeft. De misbruik toont ook dit duidelijk aan.
Religie is bedreigend
Uitschrijven
Vaker nadenken uitschrijving
Versterkt mij in mijn niet-geloven.
Versterkt mijn mening over religie
Vertrouwen in de kerk is sterk terug genomen
Vertrouwen weg in de Parochieherders
Voel me hierdoor niet meer Katholiek
Wil me laten uitschrijven
Zij hebben een voorbeeldfunctie
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Toelichting
Ja,
namelijk:







Nee



















Als de leiders niet betrouwbaar zijn, wat niet wil zeggen dat daarom de religie niet
deugd
Dat stiekum gedoe binnen de katholieken dat hoort niet bij geloven
Ik ben een misbruikslachtoffer van pastoor op de lagere school in 1961 (ik ben nu 65
jaar) en heb een schadevergoeding gekregen van het bisdom Roermond.Ook heb ik
hier een interview met de krant over gehad
Misbruik komt overal voor, maar het grote schandaal is dat de kerk het allemaal
onder de tafel wilde vegen!
Zoals mijn vader vroeger al zei: “hoe meer ze geloven... hoe meer ze je in de gaten
moet houden”.
De Rooms Katholieke religie is goed. Dat een aantal priesters fouten maakt, doet
daar niets aan af.
Helaas gebeurt dit in alle soorten religies.
Het is en blijft toch een minderheid die msbruikt maakt.
Hoewel het misbruik zeer ernstig is moet men wel beseffen dat het overgrote deel
van de geestelijkheid niet niets mee te maken heeft gehad. Ook vonden de meeste
gevallen van misbruik alweer geruime tijd geleden plaats. Het vele goede werk wat
door geestelijken in het verleden is gedaan zoals in de gezondheidszorg en onderwijs
schijnt vergeten te zijn.
Ik heb geen enkele behoefte aan kerken, wel an denkwijzen etc die mijn kijk op het
leven kunnen verbreden. Een kerk als organisatie doet dat niet
In elke religie kan het voorkomen
Misbruik is verschrikkelijk maar religie is enerzijds je geloof en anderzijds het
instituut van de kerk. Met het laatst genoemde heb ik minder.
Wat betreft misbruik dient dit in de hele maatschappij even zwaar te worden
aangepakt.
Misbruik is verschrikkelijk. Het komt voor binnen religie, onderwijs, sport, gezinnen,
familie...overal. Het mag niet zo zijn dat misbruik het belang van voorgaande
aantast. Het zegt niets over de bedoeling, het zegt iets over individuen.
Misbruik kwam en komt overal voor. Er is geen specifiek verband met religie. Wel
komt het wat schrijnend over dat de kerk kuisheid en dergelijke en sexuele
terughoudendheid predikt en dat er dan een aantal ambtsdragers van die kerk zich
op dat gebied te buiten gaat. Dat heb je ook met fatsoensrakkers. Die zie je ook
vaker zich zelf onfatsoenlijk gedragen.
Misbruikzaken zijn niet beperkt tot religie, maar ook op werkvloer of andere
plaatsen waar machtsverhoudingen een rol kunnen spelen. Dat is momenteel aan de
orde van de dag. Niet helemaal eerlijk om zo een hele organisatie erop aan te kijken.
Er zijn m.i. vele betrouwbare geestelijken, die hiermee ernstig tekort gedaan
worden.
Niet op religie, wel op de organisatie daar omheen
Religie/geloof en "de kerk" staan volledig los van elkaar. Ik heb nooit vertrouwen
gehad in het instituut "de kerk".
Waarom pikt u nu de katholieke kerk eruit.Komt overal voor.
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3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?
(Vraaginstructie: met een gebedshuis bedoelen we alle soorten gebedshuizen zoals een
kerk, moskee, synagoge etc.)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

39%

(n=234)

35%

15%
2%

0%

2%

2%

4%

2%

Op vraag "8 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 39% van de respondenten: "Een paar
keer per jaar".

Toelichting
Een paar
keer per
week



Maar alleen in het kepelke van Genooy.

Een paar
keer per
jaar






Alleen indien "nodig": uit piëteit of uit pure belangstelling
Ben Kerkwacht.
Kerst, uitvaarten, trouwerij...
Met begrafenissen en huwelijken

Nooit





Alleen begrafenissen
Alleen bij een begrafenis of trouwerij
Nooit meer. Heb me laten uitschrijven jaaaren geleden nadat de pastoor van de St
Jan in Den Bosch de homosexuele prins Carnaval de communie weigerde ivm zijn
geaardheid. Wat een hypocriet.

Weet niet



Alleen als ik voor iemand anders naar de kerk ga. Voor huwelijken en
begrafenissen.
Incidenteel, soms vaker, dan weer niet
Net hoe het uitkomt bij speciale missen, buiten de normale diensten om.
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "9 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 40% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (35%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
belangrijk






Belangrijk






Neutraal





Het geloof voegt heel veel kwaliteit aan mijn leven toe.
Ik geloof in het goede van de liefdebvolle religie, niet wat fanaten er van maken,
er moest eigenlijk maar een godsdienst zijn dan waren daar ook geen twisten of
oorlogen over.
Indien het mijn kijk op leven en mijllef verruimd is het zondermeer zeer
belangrijk
Wat is het leven zonder geloof en hoop op een leven na de dood.
Geloven in het goede van de mens. Elkaar respecteren, luisteren naar elkaar,
naar de persoon kijken en niet naar de groepen...
Ik geloof maar daarvoor hoef je niet naar de kerk je kunt overal bidden
Mijn ouders hebben mij gedoopt en dat respecteer ik als zodanig.
Voor veel mensen is het een houvast, dat moet je respecteren.
Ik hecht waarde aan geloof, maar of dat nu precies te vatten is in een
(bestaande) religie is voor mij op dit moment meer en meer onduidelijk.
Persoonlijk beleef ik het niet meer zo hard. Wel spiritualiteit. Ik ben voorstander
van veel ruimte voor mensen die religieus (willen) zijn, zo lang ze verdraagzaam
zijn naar anderen (zoals hun religies overigens voorschrijven).
Redelijk belangrijk.

Onbelangrijk



Ik ben niet religieus, maar mijn partner wel. Een paar keer per jaar ga ik met hem
mee naar de kerk.

Zeer
onbelangrijk



Graag voor iedereen binnenhuis. Hoort niet thuis in de openbare ruimte
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In de naam van de religie is er ontzettend veel fout gegaan in het verleden en nu
nog trouwens!
Ik geloof best dat sommige mensen die te goeder trouw zijn steun kunnen
hebben aan het geloof, maar voor mij persoonlijk: Ik ben er helemaal klaar mee!
Mensen die een religie aanhangen(in mijn ogen: de domme mensen) vormen de
grootste bedreiging voor een vredelievend voortbestaan van de mensheid!!! De
religie-aanhangers die het meest bijdragen aan dit destructief gedrag zijn mijns
inziens de moslims!!! Ik probeer er zo ver mogelijk bij uit de buurt te blijven,
maar helaas heeft de ontwikkeling in Venlo de laatste jaren ervoor gezorgd dat
dit niet mogelijk is. Ik overweeg derhalve dan ook om deze reden uit Venlo te
vertrekken.
Voor mij is religie dé grote aanjager van bijna alle oorlogen !!
Waarom staat er niets over de wetenschap?

10

3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Venlo
Religie
23 november 2018 tot 02 december 2018
244
6,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
1 minuut en 54 seconden
4 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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