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1. Samenvatting
Op vraag "1 Wat is uw religie?" antwoordt 60% van de respondenten: "Katholiek".
Op vraag "2 Hebben deze misbruikzaken invloed op uw kijk op uw religie?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Nee".
Op vraag "3 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 40% van de respondenten: "Nooit".
Op vraag "4 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venray, waarbij 225 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 60% van de respondenten: "Katholiek".

Anders, namelijk








Alle geloven
Christen
Geen
Gewezen katholiek
In naam katholie, maar niet praktiserend.
Niet praktiserend
Op eigen wijze , doe en leef zoals het hoort

Toelichting
Katholiek 










Ben als kind gedoopt maar overweeg me uit te laten schrijven uit de katholieke kerk,
wil daar NIETS maar dan ook NIETS mee te maken hebben.
Ik ben katholiek en blijf dat ook, Heel veel van de schandalen zijn opgeblazen .
Fouten zaken moet je aanpakken en niet alleen maar schrijven zonder de nodige
kennis
Maar doe er niets meer mee
Maar zeker niet uitvoerend! Beschouw mezelf meer als niet religieus.
Niet meer actief
Niet practiserend
Niet praktiserend. Denk erover na om me uit te laten schrijven uit RK kerk
Praktizerend
RK, doch nauwelijks nog praktiserend!
Weinig actief. het is nog niet helemaal weg.
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Weet
niet



Van huis uit..RK opgevoed, maar de kerk heeft ons uit de kerk gejagen met hun
opvattingen en uitspattingen.
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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 58% van de
respondenten: "Nee".

Ja, namelijk:






















Afkeer van priesterachtige mensen mi
Afschaffen die handel
Alle religies zijn slecht
Altijd al geweten
Behoorlijk
Ben van huis uit Rk, maar heb er helemaal niets meer mee.
Betrokkenheid wordt minder en minder
Bevestigd wat ik zelf heb meegemaakt
Bij atheisten heb je daar geen last van
Daarom heb ik mij uit de katholieke kerk laten uitschrijven. Ik ben gedoopt maar heb daar niet
om gevraagd.
Dat een religie iets is dat de mensheid de vrijheid geeft om het allemaal verkeerd te
interpreteren en daardoor onder die hoedanigheid denken dat ze iets mogen doen onder het
mom van vrijheid van religie
Dat ik niet meer in de kerk kom
Dat is de reden dat ik me heb uitgeschreven
Dat religie niet goed is voor de mens. Te vaak een excuus
Diegene die misbruiken zijn de religie niet waard.
Doe er niet veel meer aan.
Doe er niks meer mee!!
Een reden te meer voor mij om me bij geen enkele religie aan te sluiten.
Enige negatieve gevoelens t.o.v. het instituut Kerk
Er was en is iets mis in de organisatie van mijn religie
Erger me dood aan deze vieze oude mannetjes. en alles wordt ook nog afgedekt door de mantel
der liefde. nu de RK kerk niet meer anders kan ondernemen ze actie. Veel te laat.
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Gedoopt te zijn vroeger heeft voor mij totaal geen waarde meer
Geloof niet in het instituut religie
Geloof staat voor ellende.
Geloofwaardigheid
Heb afstand gedaan van mijn oorspronkelijke religie
Heb er nog minder affiniteit door gekregen.
Het ambt van priester is een onnatuurlijke opdracht, en die voor de middeleeuwen dan ook
anders was.
Het maakt de kerk als geloofsinstelling nog meer minderwaardig.
Het vertrouwen en het geloof wat ze uitdragen klopt niet meer met mijn gevoel en geloof in deze
priesters
Het vertrouwen is weg
Ik beoefen mijn geloof niet zo fanatiek maar dit is natuurlijk een schande dat dit kon gebeuren.
Ik heb me laten uitschrijven bij de kerk.
Ik kom niet meer in de kerk,.
Ik wens geen deelgenoot in strafbare feiten te zijn
Ik wil me uit laten schrijven. Bij deze boevenbende wil ik niet horen.
In mijn ogen is alle religie inmiddels een kwalijke zaak
Ja ik geloof niet meer in religie
Kan de kerk en zijn religies naar hun eigen doofpot affaires, niet meer serieus nemen
Kan mij er nog minder mee identificeren
Maak me hier zorgen over in de katholieke kerk
Macht
Machtsmisbruik
Meer afschuw
Middeleeuws, star
N÷em de kerkniet meer serieus
Net als in andere zaken goed veiligheids beleid voor kinderen aanscherpen dit moet voorkomen
worden de gemeente kan hier een belangrijke rol spelen naar religie en verenigingen
Niemand meer te vertrouwen
Niet alleen de misbruik zaken, maar ook de houding ten opzichte van homosexualitiet hebben
mijn kijk op het katholieke geloof beïnvloed
Niet de religie, welke het ook is. De mens is de zwakste schakel
Niet meer praktiserend katholiek.
Nog meer bevestiging van mijn besluit het de kerk te stappen
Onbetrouwbaar
Op internaat gezeten. Van afstand waargenomen. Nu afkeer van religie
Opgelegd celibaat is niet goed. Kerk is een excuus.
Religie zie ik los van de Kerk. Zo zouden Kerk en Staat ook gescheiden moeten zijn.
Respect en betrouwbaarheid voor die personen is afgenomen
Slecht voorbeeld en misbruik van macht. dit u is stuitend.
Slechte zaak voor de bewuste religie
Steeds grotere verwijdering van kerk
Vanzelfsprekend toch?
Vertrouwen in de kerk is hier ernstig door geschaad
Vertrouwenszaak
Was katholiek maar daar wil ik niet meer bij horen
Wat ik al vermoede, is bewaarheid.Ik had al geen hoge dunk van geestelijken nu is dat gezakt tot
het nulpunt. Een enkele uitzondering daargelaten
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Wat wij mensen door de eeuwen heen van de religie gemaakt hebben, is nodig aan vernieuwing
toe. De katholieke kerk kan niet hele groepen mensen minder of meer uitsluiten (vrouwen,
homo’s enz.) terwijl een aantal van haar dienaren zich misdraagt en ook nog de hand boven het
hoofd gehouden krijgt.
Wel degelijk; er wordt te veel onder het tapijt geveegd; recentelijk de macht welke jehovah
getuigen blijkbaar hebben om niet mee te werken aan straf vervolging.
Ze mochten doen en laten wat ze wilden op sexueel gebied en er werd alles ontkend door hun
meerderen
Zeer sceptisch ten opzichte van de kerk

Toelichting
Nee












Weet
niet





De katholieke kerk staat blijkbaar in de schijnwerpers, maar ik denk dat het bij andere
religies echt niet anders is. Lees de internationale pers en kijk wat er in de wereld om je
heen gebeurt.
Foute vraag! Ook in andere religies komen deze misstanden voor! Daarboven zeker niet
alleen binnen religies!
Gebeurt helaas overal. In de oude tijd, in de moderne tijd dus ook nog nu...
Het heeft niets met de religie te maken maar met de mensen die zich mis dragen, en dat
komt overal voor
Het is verschrikkelijk en niet te bevatten. De katholieke kerk staat sowieso niet goed bij
mij.
Ik merk niets van misbruik
Ik probeer een onderscheid te maken tussen religie en de puinhoop die de
kerkorganisatie er van maakt.
Katholiek gedoopt was vroeger zo doe er weinig mee
Misbruik is blijkbaar een synoniem voor katholiek. Het komt evenwel in alle geledingen
van de maatschappij voor.
Misbruik is van alle mensen. En er zijn ook veel goede gebruiken . Het is niet goed te
keuren. Maar het lijkt wel een hype. Als je alle mensen die kindermisshandeling,
seksuele intimidatie bij meisjes en gaat zo maar door, Door gewone mensen. Hier wordt
nauwelijks over gesproken. Elke culture brengt goede en slechte dingen met zich mee.
Veel wordt tegenwoordig met een vergrootglas beoordeeld.
Misbruikzaken komen helaas overal voor.
Zo is het al eeuwen langm corruptie overal.
Het zet je wel aan het denken. Maar het is toch nooit goed als een priester geen vrouw
mag dan gaat hij het toch ergens anders halen want hij heeft ook behoeftes zoals ieder
ander mens.
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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.)
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Op vraag "8 Hoe vaak bezoekt u een gebedshuis?" antwoordt 40% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Wekelijks
Een paar
keer per
jaar













Ik kom niet in de reguliere kerk.
Allee
Als ik er voor iemand kan zijn tijdens bijv. Begrafenis.
Begrafenissen
Bij begrafenissen ed.
Bij een begrafenis meestal, voor steun aan de nabestaanden
Bruiloften en begrafenissen
En dan alleen met begrafenissen of misschien een enkele trouwerij.
Enkel voor begrafenissen
Met kerst
Noodzakelijke bezoeken; uitvaart; bruiloft; carnavalsmis

Jaarlijks






Alleen bij begrafenissen of trouwerijen.
Alleen omdat er een jaardienst is voor een familielid
Bij een sterfgeval
Lleen tijdens begrafenis, maar dit is zeer zeldzaam omdat de meeste mensen in
het crematorium herdacht worden.
Met pasen, kerstmis, missen voor dierbaren die overleden zijn , begrafenissen.
Voor een begrafenis



Nooit



Om in een God te geloven hoef je niet echt een gebedshuis te bezoeken. Als je het
onderscheid maakt tussen goed en kwaad en dit in de praktijk brengt, dan ben je
al een goed mens voor je omgeving. Een gebedshuis draagt hier niet echt aan bij.
Het liedje van Rob de Nijs 'Malle Babbe' heeft een treffende tekst over dit
onderwerp.
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Weet niet






Alleen bij begrafenissen etc.
Alleen bij bruiloft en begrafenis
Alleen bij laatste eer voor een overledene
Bij begrafenissen
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4 Hoe belangrijk is religie voor u?

(n=209)
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Op vraag "9 Hoe belangrijk is religie voor u?" antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
belangrijk
Belangrijk









Het is de bron van alle oorlogen en aanslagen. daar hebben we mee te maken
ongewild
De katholieke religie zoals ze nu is zegt mij niet zo veel meer. Toch ben ik
gelovig. In een kerk die niet meegroeidt en zich vernieuwd, zodat ze in kan gaan
op huidige zorgen van mensen, voel ik mij niet meer thuis.
Geeft een houvast.
Ik heb contacten met mensen die echt wel wat te bieden hebben, levensvragen
besproken worden, zingeving enz.
Je moet een vast punt in je leven hebben en dat is voor mij de religie
Religie geeft tóch wat meer houvast in moeilijke periodes!
En kan normbesef verbeteren!
Wel gelovig, niet kerkelijk. Christendom bijv. kent 1 god maar "tig" kerken,
katholiek, ned. hervormd, jehova, gereformeerd etc. Etc. Idem bij Islam,
meerdere stromingen.
Men vermoord anderen vanwege ander geloof in Midden Oosten, maar bijv.
Ook Ierland

Neutraal



Religie is wel vaak oorzaak van oorlog

Zeer
onbelangrijk



Ik geloof nog wel maar niet meer in dit grondpersoneel.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Venray
Religie
16 november 2018 tot 27 november 2018
225
6,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
30 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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