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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Landgraaf nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 67% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Ja, namelijk:".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 38% van de respondenten: "Nooit".
Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 32% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 37% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Landgraaf, waarbij 82 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Religie
1 Wat is uw religie?

(n=82)
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Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 67% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk
•
•
•
•
•
•

Evangelisch
Katholiek gedoopt
Op papier katholiek
Spiritueel
Uit laten schrijven bij RKK
Verbinding tussen alle volkeren

Toelichting
Katholiek

•

•

Ik ben katholiek opgevoed door de ouders. In begin 1945 ben ik 10 x op de fiets van
N-hagerheide naar Margraten gegaan om een graf te zoeken van de US Militair
Donald Diez, Deze was ca 2 weken s'avonds bij ons in huis. Hij is gesneuveld in
januari in Belgie gesneuveld en zijn vader vroeg mij om Zijn Graf te Zoeken. Van die
10 keer heb ik 7 x elke woensdag middag op Margraten gestaan NAAST DE PLAATS
WAAR ALLE per auto aangeleverde lijken werden AFGELADEN. IK heb als 16 jarige
hierbij geholpen. TOEN WIST IK DAT ONZE GOD NIET BESTAAT, ANDERS WAREN
DEZE JONGE MANNEN NIET ZO MASSAAL GESTORVEN !!!!!!!!!!!! Want GOD KAN
ALLES had ik geleerd!
Ik ben katholiek opgevoed en kom ook nu nog wel eens in de kerk, eigenlijk alleen
als er sprake is van sociale evenementen, zoals begrafenissen, een koor dat de mis
opluistert, etc.
Katholiek opgevoed maar niet gelovig en zeker niet praktiserend

•

Islam is geen religie eerder een verplichte levenswijze zoals Jehova s getuigen.

•

Ik ben niet
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religieus

Vreemd dat die niet in t rijtje voorkomt
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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 "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Ja, namelijk:".

Ja, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als een geloof van zijn leiders vraagt celibatair te zijn en dus onnatuurlijk te leven dan gaat men
andere sexuele (verborgen) handelingen opzoeken .
Dat alle geboden en verboden door mensen zijn geschreven en in alle lagen van welk geloof of
bevolkingsgroep zo’n vreselijke dingen gebeuren
Dat er veel moet veranderen.
Dat Ik niet Meyer geloof
De afstand tot de kerk is er iets groter door geworden.
De religie wordt door de mens verkeerd beleefd
Ga bijna niet meer naar de kerk
Gedeeltelijk
Geen enkel vertrouwen
God is goed, zijn grondpersoneel deugt vaak niet
Heb me uit laten schrijven
Het bevestigt mijn kijk op de kerk
Het is onbegrijpelijk
Het vertrouwen in de priesters heeft een flinke knauw gekregen
Het zijn allemaal schijnheiligen. Van alle reliegies de zogenaamde leiders.
Hoe kun je nog geloven met wat er gebeurd is,ik kan mensen begrijpen als ze niet meer geloven
Ik ben om deze reden blij dat ik me heb laten uitschrijven bij de kerk.
Ik ga vrijwel niet meer naar een kerk om met mijn geloof bezig te zijn....
Ik geloof niet meer in de katholieke kerk
Ik krijg steeds meer een afkeer van religie
Ik vertrouw de heren niet meer
Je gaat aan het geloof twijvelen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Men moet het celebaat afschaffen
Negatief natuurlijk!?
Niet meer actief in de kerk zijn.
Over de hele wereld, zeer vaak voorkomend, ergo ijkt op een pedo -criminele organisatie
Uit religie gestapt
Ultieme schending van vertrouwen en (de persoonlijke) integriteit
Verschrikkelijk dat zo iets kan en blijft voortwoekeren.
Vertrouw geen geestelijke meer die het katholieke geloof verkondigt
Wantrouwend
Ze bevestigen mijn beeld dat organisaties waar machtsposities een rol spelen kwetsbaar zijn voor
dit soort misbruikgevallen

Toelichting
Ja,
namelijk:

•
•
•

Nee

•

•
•
•

•

•
•

Het valt mij hier weer op dat religie en kerk als synoniem wordt gebruikt. Dit is
absoluut niet zo. Religie is het geloof en de kerk de uitvoering. Misbruik is een van de
vele voorbeelden van machtsmisbruik binnen de kerk.
Natuurlijk, zou wel raar zijn als dit geen invloed zou hebben
Zonder religie zou er veel mer vrede op aarde zijn. veel oorlogen zijn
godsdienstoorlogen
De vraagstelling en de antwoordmogelijkheden zijn erg directief. Ik verwacht niet
alleen bij ja een toelichting ook bij het antwoord nee.
Voor mij geeft het misbruik nl. geen andere kijk op de religie maar wel op de
uitvoerders / voorgangers. Misbruik zegt met name iets over deze mensen en niet
over de religie.
Wel zou het goed zijn om het celibaat eindelijk eens ter discussie te stellen bin nen
de katholieke kerk.
Foute personen komen overal voor.
Heb t celibaat altijd onwenselijk gevonden. Vreemd wel dat er zoveel pedofielen
tussen zitten
Het gebeurde en gebeurt niet alleen in de katholieke kerk, in de Islam worden
kinderen van 12 jaar uitgehuwelijkd, de protestanten houden hun gelederen
gesloten, de scholen zwijgen in alle talen, bij de overheid gebeurt het alles zwijgt,
maar de beerput bij het katholieke geloof wordt open getrokken, de Islam durft
niemand aan te pakken, islamieten kunnen in dit land doen en laten wat ze willen,
niemand grijpt in. dus vind ik als iemand naar de katholieken wijst moet hij eerst
maar eens bij zijn eigen geloof of omgeving kijken daar ligt genoeg vuil verborgen.
Ik ga op eigen ervaringen af en niet op massa hysterie. Maakt niet uit voor welke
religie.
Het is een klein percentage mens dat religie anders interpreteerd dan geschreven
staat. Dát is het gevaar aan álle religies en de mens eigen.
Misbruik is overal; thuis, op een creche, bij een sportclub, bij de scouting en dus ook
bij een geloofsgroep. Hoe beslotener de groep, hoe gevaarlijker is het dat misbruik
vele jaren doorgaat.
Voor mij staat mijn geloof in God los van de kerk in de zin van de mensen die die kerk
uitmaken. Ik heb de kerk niet nodig om mijn geloof te belijden.
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3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?
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Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 38% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Maandelijks

•

Een paar keer
per jaar

•
•
•
•
•
•
•

Jaarlijks

•
Nooit

•
•

Moeilijk te zeggen. Het hangt af van de omstandigheden: zingt het kerkkoor,
zijn er begrafenissen, zijn er concerten, zijn er missen voor onze ouders of
vrienden, dan ga ik naar de kerk.
Alléén voor de onontkoombare familiaire begrafenissen en huwelijken.
Begrafenis,bruiloft,doop op uitnodiging
Beleving is niet afhankelijk van het aantal kerkbezoeken.
Bij begrafenissen / huwelijken / andere gebeurtenissen
Ik volg de uitvaarten van bekenden en familie zelfs met Kerkbezoek!
Alleen als tourist
Alleen ter bezichtiging van het monument of dergelijke. Niet in verband met
religieuze redenen, meer in verband met culturele.
Alleen voor een begrafenis uit respect voor de overledene. Het heeft voor mij
geen religieuze betekenis
Beter zou hier het antwoord "sporadisch" passen. Ik kom nog wel eens in de
basiliek in Maastricht voor een gebed en om een kaarsje aan te steken.
Enkel nog voor begrafenissen ed
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?
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Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 32% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 37% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
belangrijk
Belangrijk

•

Houvast in alle tijden

•

Religie is belangrijk voor mij maar zegt niets over het bezoek aan een
gebedshuis...dat is slechts uiterlijk vertoon.
Religie vormt een leidraad. Een gids om het spoor niet kwijt te raken.
Een rustpunt.
Hoewel ik oog heb voor de ellende veroorzaakt door het misbruik vind ik het
verketteren van de kerk een kortzichtig standpunt. De kerk heeft heel veel goed
werk verricht. Denk aan zorg, onderwijs, lang voordat het rijk deze taken op zich
nam. Denk ook aan het belang van de kerk voor de ontwikkeling van de cultuur,
zoals op artistiek gebied (schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst, etc),
Zonder echt gelovig te zijn heb ik dus ook veel waardering voor 'le génie du
christianisme'. Ik zeg dan ook vaak genoeg dat we het kind niet met het
badwater moeten weggooien!
Doch jammer dat het steeds meer opgedrongen word er naar te kijken en
denken of te doen. Zoals speciale zwemuurtjes voor vrouwen of ramadan,
suikerfeest en noem maar op. Leef en laat leven! Maar laat met mij met rust op
gebied van andermans religie. Culturele feestdagen (Kerstmis, Pasen e.d.
daargelaten).
GEEFT ONENIGHEID, TERRORISME EN OORLOG.
Indien een bepaalde religie een negatieve weerklank heeft op mij vind ik religie
wel belangrijk om me ertegen te kunnen verzetten
Mijn stellige overtuiging is dat elk geloof achterlijk is. Omdat we allemaal dood
gaan proberen de diverse religies op verschillende manieren er iets achteraan te
breien wat het waard maakt om op deze of gene wijze te leven...………..
Ik geloof in god maar niet in godsdienst. Dat is mij veel te dogmatisch

•
Neutraal

•

Onbelangrijk

•

Zeer
onbelangrijk

•
•
•

Weet niet

•
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Landgraaf
Religie
15 november 2018 tot 24 november 2018
82
10,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 0 seconden
27 november 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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