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Abstract

In this article the influence of intergenerational educational mobility on the process
of giving up church membership in the Netherlands is qamined. According to l(arl
Mannheim mobile persons, because of their status inconsistency, tend to distance
from their social background and put into perspective traditional opinions and
convictions. Consequently it was lrypoïhesized that intergenerational educational
mobility leads to aposta». Based on this general idea seven hypotheses have been

formulated which have been tested on longitudinal data from 1976 until 1992 using
logistic diagonal reference models.

The process of apostasy appears to be reinforced by educational mobility in ïwo
dffirent ways. compared to those who have the same education as their father,
upwardly mobile tend to give up church membership more ofien, whereas
downwardly mobile tend to do this less often. Therefore, the increasing rate of
educational upward mobility in the past decades is one cause for increasing aposta-
cy in Dutch society. However, there is an additional effect. Those with the same
education as theirfather (i.e. the immobile) have a higher chance of leaving church
if there are a lot of people with the same educaïion but who have a faÍher with less
education (i.e high level of upward inflow mobility). This reinforces the process of
qpostasy as well. FurÍhermore we found significant period and life qcle effects.
since the eighties the process of apostasy accelerated. Younger people tend ro give
up church membership more often.

We bedanken Paul Nieuw Beerta voor het beschikbaar stellen van de data.
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lntroductie

1.1 Secularisering in Nederland

Uit longitudinaal onderzoek komt ondubbelzinnig naar voren dat er in Nederlandeen algemene trend is van afnemende christelijke lodsdienstigheid (Becker & vink,1994; Doorn & Bommeljé, 19g3; Faber, ren Have, van Oiit, CoOOln & Kruijt,1970; Felling peters & schreuder, 1gg1; Goddijn, smets & van Tilro, lgTg;Hendrickx, 1994; peters, 1993; peters & van Dam, 19g7; Schreuder, l9g9).Een aantal auteurs constateert dat er sprake is van een sterk afgenomen kerkbezoek,dat heden ten dage slechts een minderheid van de Nederlandse bevolking gelooft ineen persoonlijke God en dat nog maar weinig-en het christelijk geloof ars richting_gevend beschouwen vo-or her eigen handelen (-Becker & yink, D;4; Goooi.ln et at.,1979; Felring et ar., 1991). Dit geldt niet alleen voor de Nederrandse bevolking alsgeheel, maar ook voor. d3gelen die kerkrid zijn. Tegerijkerrijd brijkr dar nier areenonkerkelijken maar ook kerkelijk betrokken Nedertanders in to"r.."roe mate eenzogenoemde binnenwereldrijke levensbeschouwing onderschrijven (pei"rs, rss:r.

Dat er sprake is van afnemende christerijke godsdienstigheid blijkt ook uit hetgestaag toenemend percenr2ge onkerkelijken. was in rg99-nog ,l"riÀz.z% uuna"Nederrandse bevorking buirenkerkerijk, in 1960 is dit 1g.4% (Faber er ar., 1970).In het begin van de jaren '90 is een kreine meerderheid van de Nederrandse bevol_king geen Iid meer van_ een kerkgenootschap (peters, r993) en volgens voorspelrin-gen van Becker en vink (1994: 73) zar in 2020 her percenrage tuiïnte.t elijken inNederland 73% bedragen. vanaf het begin van d,ezà eeuw ierriep de aÍname vankerklidmaatschap bii de hervormden het snelst en bij de gereformeerden het traagst.De katholieken bevinden zich d,aar tussenin, al zijn er indicaties dat zi; vanat oejaren '90 vaker onkerkerijk worden dan de hervormden (Becker & vink, 1994: 50).

De gegevens over buitenkerkerijkheid houden evenwel geen rekening met deeffecten van uiteenlopende geboortecijfers bij de verschillende denominaties. Eenandere tekortkoming is dat ze slechts een giobaal beeld geven van de mate vanonkerkelijkheid door de tijd heen; inzicht in de mate waarin personen in vergelij_king met hun ouders de kerk verlaten en welke factoren oaaroi van iJoeo zijn, isaan de hand van zurke cijfers niet te achterharen. Niettemin moet geconcludeerd
worden dat de Nederlandse bevolking als geheel in toenemende ma," de kerken derug toekeert, en dat ook de kerkreden zerf in toenemende mate gesecurariseerd
rakenl.

Dit secularisatieproces voltrok zich het snelst in de periode 1966-19g0, maar brijktnog steeds -zij het in een wat trager tempo- door te gaan (Becker & vink, 1gg4;Felling er al', 1991; peters & van Dam, 19g7; Schreuder, 19g9). De hierbovenbeschreven trends zijn geen specifiek Nederlands verschijnsel maar kunnen invrijwel de gehele westerse wererd geconstateerd worden, zij het dathet percentage
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van de bevolking dat geen enkele binding meer heeft met de kerk nergens zo hoog
is als in Nederland (Rlling, peters & Schreuder, l9g7; Halman, 1991; Esteq
Halman & de Moor, 1993).

In de literatuur worden uiteen-lopende verklaringen aangedragen voor het proces van
secularisering.
Enerzijds zou er binnen de westerse samenleving sprake zijn van culturele ver-
schuivingen. Het betreft hier lange-termijnprocessen die gekenmerkt worden door
een sterker wordende gerichtheid op zelfontplooiing en autonomie, het recht op een
privé-leven en op vrijheid van meningsuiting (peters, 1993; Schelsky, l97o: 22).
Dit proces, vaak omschreven als individualisering, zou haaks staan op de tradi-
tionele religie en daarom gepaard gaan met secularisering (peters, 1993). Kritische
reflectie zou tot gevolg hebben dat kerk en religieuze dogma's hun vanzelfsprekend-
heid verliezen (schelsky, 1965), terwijl waarden als eigenbelang, autonomie,
welstand en genot zich niet zouden verdragen met de religieuze ethiek, waarin
waarden als liefde, gehoorzaamheid, soberheid en ascese centraal zouden staan
(Peters & van Dam, 1987: 106).
Anderzijds zouden structurele veranderingen zoals het proces van toenemende
institutionele differentiatie en functionele rationaliteit binnen de moderne samen-
leving op gespannen voet staan met een allesoverkoepelende normatieve orde
(Berger, 1967). volgens Luckmann (1967) zou de traditionele religie in de westerse
samenleving vooral kenmerkend zijn voor sociale categorieën die niet als dragers
van de modernisering van de huidige samenleving gezien kunnen worden. sociale
categorieën die als dragers van de moderne samenleving worden gekarakteriseerd
-en volgens Luckmann en Berger (1964) gaat het dan met name om groepen die in
sociaal opzicht opwaarts mobiel zijn- zouden in toenemende mate een strikt private
en geindividualiseerde vorn van religie aanhangen, die onzichtbaar blijft omdat ze
zich niet manifesteert in geïnstitutionaliseerde kaders. Thema's als vrijheid, zelfont-
plooiing en seksualiteit zouden de centrale thema's zijn van deze nieuwe vorïn van
religie en volgens Luckmann bedoeld zijn om de autonomie van het individu een
sacrale status te geven.

Tevens zijn er auteurs die onderzocht hebben in hoeverre de factor opleiding een
effect heeft op godsdienstigheid. De achterliggende gedachte daarbij is dar een
hogere opleiding mensen in staat stelt zich rationeler en autonomer te gaan gedra-
gen. Aangezien raÍionaliteit en autonomie zich niet zo goed zouden verdragen met
traditionele religie, die een beroep doet op geloof en aanspoort tot onderwerping
van het verstand, zou verwacht mogen worden dat mensen ongodsdienstiger zijn
naarmate ze meff opleiding hebben genoten (Felling, peters & Schreuder, 19g6;
Gadourek, 1989). Empirische resultaten ondersteunen deze moderniseringsthese ten
dele: over het geheel genomen worden er in Nederland positieve samenhangen
gevonden tussen ongodsdienstigheid en opleidingsniveau. Bijgevolg zou de mate van
ongodsdienstigheid moeten stijgen wanneer het opleidingsniveau van de gemiddelde
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Nederlander eveneens een stijging laaÍ ziet Tot op zekere hoogte blijkt dit ook het
geval te zijn (Peters, 1993).

In deze bijdrage worden de mogelijke effecten van opleiding op een speciflek aspect

van het proces van secularisering bestudeerd, te weten: kerkverlating. De reden dat

we ons concentrèren op kerkverlating is dat kerkverlating gezien kan worden als

een formeel eindstation van secularisering. We zullen ons daarbij niet zozeer richten
op de effecten van opleiding 'an sich' maar op de effecten van intergenerationele

opleidingsmobiliteit. Hieronder verstaan we de mate van verschil in opleiding tussen

een persoon en diens ouders. De effecten van intergenerationele opleidingsmobiliteit

kunnen van drieërlei aard zijn: een effect van de eigen opleiding; een effect van de

opleiding van de ouders en tot slot een effect van opleidingsmobiliteit per se. Dit
laatste aspect is nog niet eerder onderzocht.

Dat intergenerationele opleidingsmobiliteit een mogelijke oorzaak voor kerkverla-

ting is baseren we op de verwachting dat personen met een hogere opleiding dan

hun ouders in veel geringere mate de in het ouderlijke milieu gangbare opvaningen.

waarden en praktijken zullen overnemen dan personen met een opleidingsniveau dat

gelijk of lager is aan dat van hun ouders. De frappante overeenkomst tussen de

periode waarin de afname van godsdienstigheid het snelst verliep en de periode

waarin de absolute toename van intergenerationele opleidingsmobiliteit het grootst

was, ondersteunt dit vermoeden. Beiden vonden namelijk plaats in de periode 1965-

1980. Alvorens de theoretische argumenten voor een causale samenhang tussen

opleidingsmobiliteit en kerkverlating verder uit te werken, 211en we het verschijn-

sel intergenerationele opleidingsmobiliteit nader toelichten.

1.2 Intergenerationele opleidingsmobiliteit in Nederland

In Nederland is vanaf 1900 sprake van een toenemende intergenerationele oplei-

dingsmobiliteit (Ganzeboom & de Graaf, 1989a; 1989b). Voor mannen was de

toename van de mobiliteit wat groter dan voor vrouwen. De effecten van deze

grotere openheid van de samenleving komen met name tot uiting vanaf de tweede

helft van de jaren '60. Vanaf die tijd stromen de kinderen die geboren zijn in de

geboortegolf van kort na de Tweede Wereldoorlog massaal door naar hogere

opleidingen. Dit kan op verschillende manieren geillustreerd worden aan de hand

van tabel 1.
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Tabel l: Studenten verbonden aan het wetenschappelijk onderwijs.

Absolute
aantallen
studentenu

Per1.000.000 Eerstejaars-
van de bevol- studenten uit
king 18-25 hoger milieub
jaar"

Eerstejaars- Eerstejaars-
studenten uit studenten uit
middelbaar lager milieub

1950
19s5
1960
196s
1970
1975
1980
1985

1988

29.700
29.600
40.700
64.400

103.400
122.200
151.200
169.500
171.200

23.000
23.000
31 .000
40.000
56.000
67.000
78.000
84.000

42;
38%
37%
33%

47;
s0%
s0%
49%

fi;
t1%
14%

18%

^ 1899-1989 Statistiek in tijdreeksen. CBS, 1999
b Onderwijssociologie, een inleiding. peschar & Wesselingh, l9g5: 329

Op de eerste plaats nam vanaf 1955 het aantal studenten aan de universiteiter een
enorÍne vlucht. In dat jaar warener bljna29.600 studenten, in 1965 waren dat er
ruim tweemaal zoveel en in i970, was het aantal gestegen tot 103.400 studenten.
Dat deze toename niet uitsluitend terug te voeren is op de bevolkingsaanwas blijkt
uit de tweede kolom. Het aantal studenten per 1.000.000 jongvolwassenen neemt
eveneens sterk toe.
Tenslotte kan uit de laatste drie kolommen worden opgemaakt dat het aandeel van
degenen afkomstig uit de lagere milieus in de periode 1960-1975 met zeven pro-
centpunten stijgt, terwijl het aandeel van studenten, afkomstig uit de hogere milieus
met negen procentpunten daalt. De genoemde stijging bij personen uit de lagere
milieus betekent opwaartse intergenerationele opleidingsmobiliteit. Het effect
daarvan kan nauwelijks onderschat worden gezien het feit dat de lagere milieus
meer dan 50% van de bevolking uitmaken (peschar & wesselingh, r9g5: 329).
we hebben hier slechts gegevens gepresenteerd voor de toename van studenten aan
universiteiten. Deze trend heeft zich evenwel voorgedaan voor alle hogere oplei_
dingsniveaus (cBS 1989). Na 1980 neemt de toename van studenten in het hoger
onderwijs geleidelijk af.
De conclusie moet zijn dat er vanaf de eerste helft van de jaren ,60 een voor
Nederland diepgaande verandering in gang is gezet. Niet eerder in de geschiedenis
is de toename van studenten afkomstig uit lagere milieus zo groot geweest. Deze
toename duurt tot op heden nog voort.
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Theorie

2.1 Intergenerationele opleidingsmobiliteit ars oorzaak van kerkverlating

sociale mobiliteit kan zower effecten hebben op individueel niveau als op macro
niveau.

op individueel niveau betekent intergenerationele mobiliteit dat personen een andere
sociale positie innemen dan hun ouders en dat dit consequenties heeft op de opvat_
tingen, waarden en gedragingen van personen. Mannheim (t19r9l 1969) veronder_
stelt dat mensen die in sociaar opzicht mobiel zijn, zich *uu.o.n, opvattingen en
gedragingen eigen maken die in meer of mindere mate overeenko..n *a, die van
de sociale omgeving waarin zij terechtkomen. Een groot aantar onderzoeken op het
gebied van sociale stratificatie ondersteunen deze aanpassingsthese. Deze effecten
zouden nader gepreciseerd kunnen worden met behulp yan de statusmaximalisatie-
these. Een mobiel persoon za|zoveer mogerijk het gedrag verkiezen dat het
lidmaatschap van de hoogste statusgroep beklemtoont' (de Graaf & Ganzeboom,
1990: 223). Personen die opwaarts mobiel zijn zulren zich in hun gedrag vooral
richten op het gedrag dat in het milieu van bestemming gangbaar ir; .r..r*ura,
mobielen zullen zich in hun gedrag vooral raten leiden door het gedrag van perso_
nen uit het milieu van herkomst (de Graaf & Ultee, 19g7).
Daarnaast zljn er auteurs die zich afgevraagd hebben of het blote feit dat personen
mobiel zijn consequenties kan hebben voor hun opvattingen, waarden en gedragin_
gen. Lazarsfeld, Bererson en Gaudet (1944) benadrukken dat personen die met
zic.oelf in conflict komen op grond van tegenstrijdige loyaliteiten (aan het milieu
van herkomst versus het milieu van bestemming), dit conflict trachten te vermijden
door zich te onttrekken aan het maatschappelijke leven. Sorokin (1959) veronder-
stelt dat mobiliteit enerzijds innovatie, kosmopolitisme en individualisme tot gevolg
heeft maar anderzijds tot desintegratie van morele standaarden leidt. vorgens Blau
(1956) bevinden mobielen zich ten opzichte van immobielen in een marginale
positie en zou mobiliteit hun sociale integratie bemoeilijken. Hornsby_Smith (19g7)
stelt dat mobielen die marginariteit op twee manieren te rijf kunnen iaan. Enerzijds
door zich terug te trekken in de private sfeer, anderzijds door die targinaliteit te
compenseren door gedragingen die in het milieu van bestemming gebruitetijk zijn
in veel srerkere mate te vertonen. Karr Mannheim (1969 :241-2441 heeft zich al in
de jaren twintig uitgebreid beziggehouden met effecten van sociale mobiliteit.
Mannheim onderscheidt drie additionele of complementaire effecten van mobiliteit:
distanciëring, particurarisering en relativering. Als gevolg van mobiliteit zou men
afstand nemen van de opvattingen, gedragingen en leefwijze van de groep van
waaruit men afkomstig is. Dat wat voorheen vanzelfsprekend was verliest haar
geldigheid omdat men in aanraking komt met alternatieve waarden, opvattingen en
gedragingen. op grond hiervan zou men tot het besef komen dat niet alleen de
waarden, opvattingen en gedragingen van de groep waaruit men afkomstig is, maar
ook die van de groep waarin men terecht komt, particurier zijn voor de betreffende
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groep. Rerativering van de waarden, opvattingen en gedraginge n van erke maat_schappelijke groepering, dus niet utt".n uun de groep-waarii, .*, vandaan komt
iffi::illn de groep waar men tot toetreedt, zou daarvan i", ui,.i.,0.,,1t"
Toegespitst op intergenerationele opleidingsmobiliteit zou dit impliceren dat kinde_ren met een opleidingsniveau hoger dan àut u* hun ouders in u."r mindere matedan kinderen met hetzelfde opteràingsniveau ars hun ord.r. ,urt rult"r, rroro"., uunde waarden, opvattingen en gedragingen die door hun ouders zijn aangereikt. Juistdoor hun hogere opleiding to,,À t'inao.n op school en bij leeftijdsgenoten inaanraking met een leefwereld die verschillend is van die van ïur-ouo"., met eenlagere opreiding' Her gevorg- hierva n zal z;in aatde ouderlijke ,r;;À, opva*ingenen gedragingen in veer mindere mate als richtsnoer dienen voor hun handeren.Als mobiliteit inderdaad leidt tot distanciö

rerarivering, rijkt her ons gerechrvaardigd te ,iïi;3i,ïiiïliï::ïi_Jil:ï,ïÍïlï
name consequenties hebben voor de kerkelijkheid van op*uarts À"ir.r.r. Kenmerkvan erke rerigie is immers dar zij skar voàr i, oe traditie ;il;;;. waarheden,die zich zeer slechr verhouden màt rerativisme (K. vering in NRè_Hanaetsbrad, 14november 1994)' opwaarrs mobieren zuren daarom .À ,;t r;;; kans lopenonkerkelijk te worden dan niet-mobiere personen met een vergelijkbaar opreidings_niveau' we noemen deze addition"r" Ënà.i., van intergenerationere opreidings_mobiriteit mobiliteits- of inconsistentie-eneÀ (de Graaf, 1992). yoorneerwaartsmobielen verwachten we geen additionele effecten van hun neerwaartse mobiliteit.

Naast effecten van mob,iteit op individueel niveau is door een aantar auteursverondersteld dat ars gevolg van de instroom van personen uit andere milieus ookde opvattingen, waarden en gedragingen van de reeds aanwezigen aan veranderin_gen onderhevig zullen raken (Mannh.l., 1SZS, 1969; Groenm an, l96l;de Graaf& Heath, 1992:rJltee & de Graaf, 199i; ;; à.raf, Nieuwbeerta a Hea*r, rsssi.volgens Luckmann 
"n..?.fc..- rrqo+r geert o!*uunr. mob,ireit voeding aan herontstaan van een 'mobiliteitsethos, ldoor Lu.t -u- in 1g67 0mschreven als ,on_

zichrbare rerigie')' Her zou.fi11 Suun o- .* luurr-rerigieus vooruirgangsgeroof darsterk de nadruk legt op individuarisme en zel'frearisatie en dat op gespannen voetstaat met de traditionele en geïnstitutionaliseerde religie. In tijden van sterkeopwaartse mob,iteit z'at dit 'mobiliteitsethos' niet ureen ingarg ,ino.n u1 o"opwaarts mobielen zelf , maar ook bij groepen immobielen die de grootste aanhllen

;il:ilï,ffi ïï::J:.ï:,ffiiï.ï,,'jï;,ï,ïïd,",,J:*:[*ïí-,ï"",tri
de grootste veranderingen in opvattingen, *uu.d.n en gedragingen raten zien dierelatief gezien de grootste aantalren opwaarts mobieren rc verwerken kregen. Dezegroepen immobielen zu,en daarom de grootste kans lopen .u"n..n, oiuerkelijk te

ïÏiiiÏr:In 
navolging van ultee en de Craaf (1991) noemen we dit de infir*atietry-
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2.2 Hypothesen over de effecten van opleidingsmobiliteit

Op basis van de bovenstaande overwegingen kunnen de volgende hypothesen over

het effect van opleidingsmobiliteit op kerkverlating worden geformuleerd.

Hypothese A: Aanpassingshypothese

Onze eerste veronderstelling is dat de kans op kerkverlating vooral afhankelijk is

van de eigen opleiding. Deze aanpassingshypothese luidt als volgt:

De kans op kerkverlating van mobiele personen is een gewogen gemid-

delde van de kerkverlating van stabielen uit het milieu van toetredíng en

de kerkverlating van stabielen van het milieu van herkomst, waarbii het

effect van de eigen opleiding zwaarder weegt dan het ffict van de

opleiding van hun vader.

Hypothese B: Statusmaximalisatiehypothese
Aangezien hoger opgeleiden een grotere kans hebben de kerk te verlaten dan lager

opgeleiden zouden opwaarts mobielen dus een grotere kans hebben de kerk te

verlaten dan de stabielen uit het milieu van herkomst. Tegelijkertijd zou hypothese

A impliceren dat neerwaarts mobielen een kleinere kans lopen de kerk te verlaten

dan de stabielen uit het milieu van herkomst (tenminste, als ook bij neerwaarts

mobielen de eigen opleiding meer zou meewegen dan de hogere opleiding van hun

vader). We vermoeden echter dat een verhoogde kans op kerkverlating niet beperkt

zal blijven tot diegenen die opwaarts mobiel zijn, maar ook zal optreden bij diege-

nen die neerwaarts mobiel zijn. Dat is het geval als bij de neerwaarts mobielen de

kans op kerkverlating sterker overeenkomt met de hogere kans op kerkverlating in

het milieu van herkomst dan met de lagere kans van kerkverlating in het milieu van

bestemming. Anders gezegd; bij neerwaarts mobielen zou het opleidingsniveau van

de vader een sterker effect hebben op de kans op kerkverlating dan het opleidingsni-

veau van de respondent. Voor opwaarts mobielen zou (conform hypothese A) het

eigen opleidingsniveau een sterker effect hebben op de kans op kerkverlating dan

het lagere opleidingsniveau van hun vader. Om dit te onderzoeken hebben we de

statusmaximalisatie-these geformuleerd die stelt dat ongeacht de richting van

mobiliteit altijd het hoogste opleidingsniveau het sterkste effect heeft.

De kans op kerkverlating van opwaarts mobielen is een gewogen gemid-

delde van de kerlcverlating van stabíelen uit het milieu van toetreding en

de kerkverlating van stabielen van het milieu van herkomst, waarbíj het

effect van de eigen opleiding zwaarder weegt dan dat van de opleiding

van de vader.

De kans op kerkverlating van neen4)aarts mobielen is een gewogen

gemíddelde van de kerkverlating van stabielen uit het milieu van toetre-

ding en de kerkverlaÍing van stabielen van heÍ milieu van herkomst,

waarbij het effect van de opleiding van de vader zwaarder weegt dan

het effect van de eigen oPleiding.
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Hypothese C: Inconsistentiehypothese
ons baserend op de veronderstelling van Mannheim dat opwaartse opleidingsmo-
biliteit leidt tot relativering verwachten we dat personen met een hogere opleiding
dan hun ouders, een kans hebben de kerk te verlaten die nog groter is dan de kans
van immobiele personen met een vergelijkbare opleiding2. De hieruit resulterende
inconsistentiehypothese luidt als volgt.

OpwaarÍs mobielen hebben als gevolg van hun mobiliteit een nog grote-
re kans de kerk te verlaten dan niet-mobiele personen met hetzelÍde
opleidingsniveau.

Hypothese D: Geslachtsspecifieke socialisatiehypothese
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen iets godsdienstiger zijn dan mannen, zij het dat de
verschillen de laatste jaren steeds geringer worden. we veronderstellen dat de
effecten van intergeneratronele opleidingsmobiliteit verschillend zijn voor vrouwen
en mannen. Daar waar mannen in hun gedrag meer beïnvloed worden door de eigen
opleiding zouden vrouwen zich in hun gedrag meer laten beïnvloeden door het
opleidingsniveau van hun ouders. Dit leidt tot de volgende hypothese:

Voonover er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen qua kerk-
verlating kunnen die gedeeltelijk verklaard worden op grond van de
sterkere invloed die bij vrouwen de opleiding van hun vader uitoefent.

Hypothese E: Denominatiespecifi eke socialisatiehypothese
Het proces van secularisering verloopt bij de katholieken veel sneller dan bij
hervormden en vooral gereformeerden. We veronderstellen dat deze verschillende
trends in secularisering bij de diverse kerkgenootschappen verklaard kunnen worden
aan de hand van uiteenlopende effecten van intergenerationele opleidingsmobiliteit
op kerkverlating, dat wil zeggen dat de eigen opleiding bij de katholieken zwaarder
weegt dan bij de protestanten. Dit heeft volgens ons de volgende oorzaak. Uit
onderzoek blukt dat de primaire socialisatie binnen het gezin voor wat betreft de
geloofsopvoeding bij de protestanten een zwaarder accent krijgt dan bij katholieken
(Hunsberger, 1976; van der Slik, 1992). Gevolg daarvan zou zljn dat de effecten
van de secundaire socialisatie -het eigen opleidingsniveau- voor de protestanten
minder zwaar wegen dan voor katholieken. De denominatiespecifieke socialisatie-
these is als volgt:

De uiteenlopende trends yan secularisering bij katholieken en protestan-
ten kunnen verklaard worden uit de verschillende invloed van de eigen
opleiding op kerkverlating bij de leden van deze denominaties.

Hypothese F: Generatiespecifi eke socialisatiehypothese
Zoals reeds in de introductie van deze bijdrage naar voren is gebracht is er een
frappante overeenkomst tussen de periode waarin de secularisering in Nederland het
snelst verliep en de periode waarin de absolute intergenerationele opleidingsmobi-
liteit het grootst was. Dit was namelijk in het tijdperk van de 'culturele revolutie'
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waarin de zogenoemde 'protestgeneratie' (Becker, 1992) massaal doorstroomde naar
het hogere onderwijs. op grond van het voorafgaande mag daarom verondersteld
worden dat deze 'protestgeneratie' duidelijk zal verschillen van vroegere generaties
in die zin dat bij hen de eigen opleiding een wezenlijk groter effect heeft op kerk-
verlating. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het proces van
secularisering na 1980 nog wel doorgaat, maar duidelijk minder snel verloopt dan
in de periode daarvoor. Voorzover generatie-effecten een verklaring kunnen bieden
zal moeten blijken dat, in vergelijking met de 'protestgeneratie', bij de latere
generaties de eigen opleiding een geringere invloed zal hebben op kerkverlating.
Vy'e formuleren daarom de volgende generatiespecifleke socialisatiethese :

Bij de leden van de protestgeneratie heeft de eigen opleiding een grotere
invloed op kerkverlating dan bij de leden van generaties die daarvoor
als daarna lauamen.

Hypothese G: Mobiliteitseffect op macroniveau (infiltratie-hypothese)
we veronderstelden dat als gevolg van de instroom van opwaarts mobielen ook de
opvattingen, waarden en gedragingen van de reeds aanwezigen aan veranderingen
onderhevig zullen raken. Er zal daarom moeten blijken dat door de tijd heen en
onafhankelijk van het opleidingsniveau die groepen stabielen de grootste mate van
kerkverlating laten zien, die relatief gezien de grootste aantallen opwaarts mobielen
binnenkrijgen. Hypothese G luidt derhalve:

De kans op kerkverlating yan stabielen is een effect van de mate van
toestroom van opwaarts mobielen.

Data, variabelen en methode

In deze bijdrage analyseren we simultaan de gegevens van zeven databestanden
(Nieuwbeerta & Ganzeboom, 1995). Zoals blijkt uit Appendix A, betreft her hier
gegevens vergaard over representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking,
uit de jaren: 1976, 1977, 1981, 1982, 1986, 1990 et t992. Uir de oorspronkele
databestanden van in totaal ll .472 respondenten zijn uiteindelijk 6653 respondenten
geselecteerd.

De criteria voor deze selectie zijn dat de respondent minstens 25 jaar is en dat in
ieder geval de vader van de respondent kerklid is, dan wel dat beide ouders van de
respondent kerklid zijn. we hebben verder alleen respondenten ouder dan 25 jaar
opgenomen omdat de hoogste opleidingen pas op 25-jarige leeftijd afgesloten zijn
(Ganzeboom & De Graaf, 1989a). De vader of de ouders van de respondent moes-
ten kerklid zijn omdat er pas sprake kan zijn van kerkverlating indien de ouders wel
lid zijn en de respondent niet meer. Tenslotte zijn alle respondenten met een
ongeldige score op een van de gebruikte variabelen buiten de analyses gelaten.
Voor de analyses is gebruik gemaakt van de volgende variabelen.

32



Kerkverlating is de aftrankelijke variabele in dit artikel en als volgt geoperatio-
naliseerd. Men is kerkverlater indien men geen kerklid is en de vader/ouders dat
wel zijn (kerkverlating=1). Er is geen sprake van kerkverlating (kerkverlating:0)
indien men evenals de vader/ouders kerklid is.
Er moeten wel enkele kanttekeningen geplaatst worden bij de variabele kerkverla-
ting. Men kan strikt genomen pas spreken van kerkverlating als men vroeger
kerklid was. Personen die zichzelf nooit als lid hebben beschouwd van een kerkge-
nootschap terwijl hun ouders wel lid zijn, beschouwen we toch als kerkverlaters
omdat zij in tegenstelling tot hun ouders geen kerklid zijn3. op de tweede plaats
weten we alleen dat een aantal respondenten de kerk hebben verlaten; niet wanneer
zij dit hebben gedaan. volgens de gegevens van Need en de Graaf (1994) is de kans
dat respondenten de kerk verlaten het grootst wanneer zij jong-volwassen zijn.
Daarna zou die kans gestaag afnemen.
Als onaftrankelijke variabelen brengen we de opleiding van de respondenten en hun
vaders in de analyses in. opleiding van zowel de respondent als diens vader is
gecodeerd in zeven categorieën: 1) rc, vcr.o 2) LBo 3) MULo, MAVo 4) MBo 5)
HAVo, vwo 6) ano 7) wo.
Daarnaast worden de volgende covariaten ingebracht. Geslacht: vrouw: 1 , man = 0;
Leeftijd: in jaren/l0; Periode: dummy variabelen voor het tijdstip waarop her
onderzoek is gehouden: helft jaren '70 (1976 en 1977); begin jaren 'g0 (19g1 en
1982); helft jaren '80 (1986); begin jaren '90 (1990 en 1992); Generatie: dummy
variabelen (conform Becker, 1992) voor de 'vooroorlogse generaties, (geboren voor
1940);'protestgenerarie' (1940-1954);'verloren generarie' (1955-1967f ; Denomi-
natie ouders: katholiek:1, protestant:0; wo-Mobititeir: respondenten hebben een
wetenschappelijke opleiding gevolgd en hun vader heeft meer dan lager onderwijs
dan wel minder dan wetenschappelijk onderwijs gehad.

voor de toetglng van de hypothesen wordt gebruik gemaakt van diagonale referen-
tiemodellen, geïntroduceerd door sobel (1981; 19g5). Basisassumptie van deze
modellen is dat bij personen die in sociaal opzicht mobiel zijn een proces van
aanpassing in hun gedrag plaatsvindt en wel zodanig dat het gedrag dat zij uiteinde_
lijk vertonen ergens zal liggen tussen het gedrag dat karakteristiek is voor het
milieu van herkomst en het gedrag dat karakteristiek is voor het milieu van bestem-
ming (voor een meer uitgebreide bespreking zie bijvoorbeeld: de Graaf & Ultee,
1987; de Graaf & Ganzeboom, 1990; de Graaf & Heath, 1992; de Graaf, Nieuw-
beerta & Heath, 1995).
Toegepast op orze vraagstelling betekent dit bijvoorbeeld dat de kans op kerkverla-
ting onder wetenschappelijk opgeleide respondenten, met vaders die alleen lager
onderwijs hebben genoten voorspeld wordt aan de hand van enerzijds de kans op
kerkverlating bij respondenten die evenals hun vaders alleen lager onderwijs hebben
genoten en anderzijds de kans op kerkverlaÍing bij personen die net zoals de respon_
denten een wetenschappelijke opleiding hebben genoten, maar dan met vaders die
ook een wetenschappelijke opleiding achter de rug hebben. De mate waarin het
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milieu van herkomst dan wel het milieu van bestemming invloed heeft op de kans
onkerkelijk te worden, wordt uitgedrukt in een weegfactor (p). Als p : 1 komt de
kans dat respondenten de kerk verlaten volledig overeen met de kans op kerkverla-
ting in de bestemmingscategorie en is dus het effect van de opleiding van hun vader
nihil. Indien p : 0 komt de kans dat respondenten de kerk verlaten volledig
overeen met de kans op kerkverlating in de herkomstcategorie en is dus het effect
van de eigen opleiding nihil.
Uiteraard is het mogelijk dat andere variabelen (covariaten) dan opleidingsniveau
een versterkend of verzwakkend effect hebben op kerkverlating en bovendien
kunnen er ook nog interactie-effecten een rol spelen. Diagonale referentiemodellen
zijn betrekkelijk eenvoudig met zulke additionele effecten uit te breiden.
De parameters van de hier gebruikte diagonale referentiemodellen (weegfactor p
van het eigen opleidingsniveau alsmede de (ongestandaardiseerde) B's van additio-
nele effecten op kerkverlating) zullen met behulp van het programma Constrained
Nonlinear Regression (CNLR) in SPSSx geschat worden. Omdat de variabele
kerkverlating van binominaal karakter is hebben we de analyses met behulp van
logistische niet-lineaire regressie uitgevoerd.

Resultaten

Voordat we de uitkomsten van de eigenlijke analyses rapporteren, presenteren we
in tabel 2 de gemiddelde proporties van kerkverlating in elke cel van de interge-
nerationele opleidingsmobiliteitstabel (voor de zeven databestanden tezamen). Uit
delvet gedrukte proporties in de diagonaalcellen blijkt dat er een verband bestaat
tussen opleidingsniveau en kerkverlating: stabielen met een wetenschappelijke
opleiding bhjken ruim driemaal zo vaak de kerk te hebben verlaten dan personen
die evenals hun vader alleen lager onderwijs hebben genoten.

Van degenen die opwaarts mobiel zijn blijkt over het geheel genomen een groter
deel de kerk te hebben verlaten dan van de stabielen die eenzelfde opleidingsniveau
hebben genoten als de vaders van de opleidingsmobiele respondenten. Voor weten-
schappelijk opgeleide opwaarts mobiele respondenten met een vader die meer dan
lager onderwijs heeft genoten geldt bovendien dat van hen een (veel) groter deel
onkerkelijk is geworden dan van de immobiele academici. Zij stijgen met hun kans
op kerkverlating dus duidelijk boven het milieu van bestemming uit.
De neerwaarts mobielen vertonen een veel minder duidelijk beeld. Constateren we
bij de opwaarts mobielen dat in 20 van de 21 categorieën de proportie kerkverlaters
hoger is dan in de categorie van herkomst, bij de neerwaarts mobielen is dat slechts
bij 13 van de 21 cellen het geval. In minstens 6 cellen constateren we juist minder
kerkverlating dan in de categorie van herkomst. Dat dit beeld veel minder duidelijk
is dan bij de opwaarts mobielen kan te maken hebben met de veel geringere celwl-
ling bij de neerwaarts mobielen. Van alle personen is namelijk 55% opwaarts
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mobiel, 36% stabiel en slechts 9% neerwaarts mobiel. Tevens hebben we nog geen
rekening gehouden met de invloed van de overige variabelen zoals leeftijd en sekse.

Tabel 2: Proporties kerkverlaters per opleidingsniveau van de respondenten en
per opleidingsniveau van hun vaders.

Opleiding respondenten

Opleiding
vaders

hbolbo mavo mbo
mulo

lo

36
56

29
45

havo

vwo
allen

lo .15
1669

21
89

.25

5tI
.25

348

.JJ

223

.29
311

4l .21
69 4030

lbo 28
85

7)
278

28
157

.22
156

.26
106

.34
160

53

43

.27
985

mavo mulo .32
3I

.26
50

.31
89

.3 t

75

.31

82

.45
85

.55 .37
31 443

mbo JZ

22

.36
36

.25
80

.45
78

.7t .37
24 341

havo vwo 38

]J

50
14

.43
42

.24 .31
37 89 102

.54
44

.38
341

1.0hbo 39
l8

.24
38

51

33

.50
50

.36
lsI

.s6 .42
70 364

22.290067 .44
27

.45

42

.46
59

.43

149

allen .26
1827

.22
1297

.27

889

27
738
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OJJ

.35
929

.51 .26
340 6653

Legenda: lo: lager onderwijs en voortgezet lager onderwijs; lbo: lager beroepsonderwijs; mbo:
middelbaar beroepsonderwijs; hbo: hoger beroepsonderwijs; wo: wetenschappelijk
onderwijs. cursief: absolute aantallen.

Tenslotte zij opgemerkt dat 23% van de katholieken, 35% van de hervormden en
23% van de gereformeerden de kerk verlaten heefts. omdat katholieken onder de
kerkelijken de grootste bevolkingsgroep zijn, komen kerkverlaters getalsmatig het
vaakst van katholieke huize (497o), gevolgd door de hervormden (39%). Herkerke-
lijking komt relatief gezien weinig voor: slechts ll% van de l69j personen waar-
van de ouders geen kerklid zijn is lid geworden van een kerk.

In tabel 3 hebben we de uitkomsten van de toetsingen van de hypothesen A tot en
met E bij elkaar gezet. Model A komt overeen met hypothese A, model B met
hypothese B etc. voor de vergelijking van de modellen wordt gebruik gemaakt van
de Chi2-toets. Daaraan kan afgemeten worden of een genest model dat meer vrij-
heidsgraden kent (waaraan minder restricties worden opgelegd) signiflcant beter
past dan een meer algemeen model dat minder vrijheidsgraden kent (waaraan meer
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restricties worden opgelegd). Het
dan het meer algemene model als
vermindert.

geneste model past significant (p < .05) beter
per vrijheidsgraad de Chi2 met minimaal 3.g4

Tabel 3. Geneste diagonare referentiemodeilen voor de invroed van de opteidingvan de respondenten en hun vaders op de kans van kerkverrating(N=6653).

df chi, adf AChi,
A. Basismodel

(Aanpassing)

(Generatiespecifi eke socialisatie)

6637 7072.66

0 -1.73 (B_A)

7061.90 1 _9.03 (C_B)

706t.90 1 0.00 (D-C)

663s 7049.77 1 _11.13 (E_C)

6635 7058.51 I -3.39 (F-C)

B. Aanpassing aan de hoogste opleiding met tegen-
gestelde gewichren boven en onder àe diagoiaar 6637 7o7o.g3(Statusmaximalisatie)

C. Aalpassing aan de hoogste opleiding met tegen-
gestelde gewichten boven en onder de diagoiaal,
met inbreng van mobiliteitseffect 6$6
(Inconsistentie)

D. Aanp.essing aal de hoogste opleiding met tegen_
gestelde gewichten boven en onder àe diagoiaal,
met inbreng van mobiliteitseffect, met inblng
van interactie-effect van geslacht respondent 6635
(Geslachtsspecifi eke socialisatie)

E. Aanpassing aan de hoogste opleiding met tegen_
gestelde gewichten boven en onder àe diagoiaal,
met inbreng van mobiliteiseffect, met inblng
van interactie-effect van denominatie ouderlijï
huis
(Denominatiespecifieke socialisatie)

F. Aanpassing aan de hoogste opleiding met tegen-
gestelde gewichten boven en onder àe diagoiaal,
met inbreng van mobiliteitseffect, met inblng
van inEractie-effect van generatie

Alle modellen, behalve model A en B, bevanen , 
"or_met uitzondering van womob. zievoor nua..e irro.muiiJon,,..r, moderbeschrijving Appendix B.

In tabel 4 zijn naast de parameterschattingen van het basismodel A ook de parame_terschattingen van die modeilen opgenomen die een verbetering van dit basismoderopleverden, dat wil zeggen mode[en B, c en E. Hoewel we van vier modeilen deparameterschattingen geven, bespreken we uitsluitend de uitkomsten van moder Eomdat dit het deflnitieve model is.
Het eerste model A verbruikt 16 vrijheidsgraden: zeven voor de diagonaalcellen,
een voor het relatieve gewicht van de opleiding van de respondenten en de oplei_ding van de vader en achr voor de .oru.iur.r. èr,F = 7072.66 (di: 6653 _ 16 :
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6637), wat impliceert dat reeds model A voldoet aan de eisen van goedpassendheid.

Of inderdaad de hypothese dat het effect van de eigen opleiding sterker is dan die
van de vader zullen we later bespreken.

Model B dat de statusmaximalisatiehypothese vertegenwoordigt, verbruikt eveneens

16 vrijheidsgraden. De mate waarin dit model past bij de data ('fit') is in ieder
geval niet slechter dan de 'fit' van model A. Indien we de modellen als genest

beschouwen, dan is een toets hier feitehjk overbodig aangezien de Chi2 lager is bij
verbruik van hetzelfde aantal vrijheidsgraden (cf. Hendrickx, De Graaf, Lammers
& Ultee, 1990». Hypothese B wordt hiermee niet verworpen.
Conform de procedure die door de Graaf (1992 25-27) is geïntroduceerd om
inconsistentie-effecten te modelleren, hebben we onderzocht of de inconsistentie
tussen de eigen opleiding en die van de vader nog een extra effect oplevert, dat wil
zeggen bovenop de relatieve invloed van de eigen opleiding en die van de vader

voor de kans op kerkverlating. De gehanteerde procedure is de volgende. Voor elke
buitendiagonaalcel hebben we een aparte dummy gedefinieerd. Deze 42 dummy's
hebben we toegevoegd aan het diagonale referentiemodel B, hetgeen het vooraf-
gaande model is. Op basis van de schattingen van de dummy-effecten is een de-
signmatrix geconstrueerd, die de inconsistentie-effecten weergeeftT. Opvallend is dat

bij personen die qua opleiding het meest opleidingsmobiel zijn, namelijk personen

die een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd, terwijl hun vader alleen lager
onderwijs hebben genoten, geen inconsistentie-effect te bespeuren is. Uit aanvullen-
de analyses bleek dat het relatief lage kerkverlatingspercentage in deze groep

volledig op het conto komt van personen uit de 'protestgeneratie' (let wel: alleen in
deze groep). We hebben hier vooralsnog geen verklaring voor8. Hypothese C die de

inconsistentiehypothese representeert, wordt in sterke mate bekrachtigd gezien het

feit dat AChi2: -9.03 bij verbruik van 1 vrijheidsgraad (zie tabel 3). Inconsistentie-
eIïecten treden echter niet op voor iedereen die in vergelijking met zijn of haar

vader opleidingsmobiel is. Uitsluitend bij opleidingsmobiele respondenten die een
wetenschappelijke opleiding hebben genoten terwijl hun vader een hogere opleiding
heeft dan lager onderwijs, konden we een significant mobiliteits-effecttraceren. Zij
blijken in vergelijking met alle anderen een significant grotere kans te hebben de

kerk te verlatene.

Hypothese D, waarin werd verondersteld dat voor vrouwen de kans op kerkverla-
ting in sterkere mate worden beïnvloed door de opleiding van hun vader dan

mannen, moet als verworpen worden beschouwd. Het corresponderende model D
past niet beter bij de data dan model C (zie tabel 3), wat inhoudt dat bij vrouwen
het effect van de eigen opleiding niet verschilt van het effect van de eigen opleiding
van mannen. Vrouwen hebben een kleinere kans de kerk te verlaten dan mannen
(cf. tabel 4, exp(B7)), maar dat kan niet teruggevoerd worden op een geringere

opleidingsmobiliteit van vrouwen omdat in dat geval de kans op kerkverlating van

vrouwen in vergelijking met de kans op kerkverlating van mannen niet significant
zou moeten zijn (d.i. één).
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Hypothese E veronderstelde dat bij katholieken in vergelijking met protestanten de
eigen opleiding zwaarder weegt dan de opleiding van hun vader. Deze hypothese
wordt in sterke mate bekrachtigd. Uit tabel 3 blijkt dat de inbreng van de interac-
tieterm voor het al dan niet katholiek zijn een significante verbetering van het
model oplevert (AChi2:-l1.13) ten opzichte van model C.

Hypothese F veronderstelde dat bij leden van de protestgeneratie de eigen opleiding
een grotere invloed heeft op kerkverlating dan bij leden van zowel de vooroorlogse
generaties als de verloren generatie. Deze generatiehypothese wordt door de gege-
vens echter niet ondersteund. De verbetering van het corresponderende model F in
vergelijking met model C is niet significant (AChi'z:-3.39; Adf:1; p > .05).
omdat model E het definitieve model is zullen we alleen de parameterschattingen
van model E, weergegeven in tabel 4 onder model E, bespreken. personen die
evenals hun ouders een hogere opleiding hebben genoten, hebben een veel grotere
kans de kerk te verlaten dan stabielen met een lagere opleiding. Hoewel er nauwe-
lijks sprake is van een lineair toenemende kans op kerkverlating, is de kans op
kerkverlating onder personen met een wetenschappehjke opleiding waarvan de
vader eveneens een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd (exp(t rr) = 1.69)
driemaal zo groot als de kans op kerkverlating onder personen die evenals hun
vader uitsluitend een lagere opleiding hebben genoten (exp(prr) = .54).

Dat de kans op kerkverlating bij opwaarts mobiele katholieken in vergelijking met
opwaarts mobiele protestanten veel sterker beïnvloed wordt door de eigen opleiding
dan door de opleiding van hun vader blijkt uit de weegfactoren weergegeven in
tabel 4. voorzover opleiding een verklaring aandraagt voor de kans op kerkverla-
ting komt dat bij opwaarts mobiele katholieken volledig op conto van de eigen
opleiding (p+6pL : .25 + .74x1 : .99), terwijl de eigen opleiding van opwaarrs
mobiele protestanten voor slechts .25 meeweegt (p+6pl = .25 * .74x0 : .25).
voor neerwaarts mobiele katholieken is het gewicht van de eigen opleiding afwezig
(1-p-öp1:l - .25 - .74x1 : .01), war inhoudt dar hun kans op kerkverlating
volledig overeenkomt met de hogere kans op kerkverlating van personen die evenals
hun vader een hogere opleiding hebben genoten. voor neerwaarts mobiele protes-
tanten weegt de eigen opleiding voor .75 mee (L-p-öpl:l - .25 - .i4x0 = .75). Dit
impliceert dat hun kans op kerkverlating tamelijk sterk overeenkomt met de (veel)
lagere kans op ontkerkelijking zoals die gevonden wordt bij immobiele protestanten
met hetzelfde opleidingsniveau. Tèrugkomend op hypothese A kunnen we dus
stellen dat hypothese A niet opgaat voor protestanten en neerwaarts mobiele katho-
lieken.
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Tabel 4: Parameterschattingen met behulp van cMR van modellen A, B, C en
E gepresenteerd in tabel 3.

Modellen

Diagonaalcellen:
relatieve kans op kerkverlating per opleidingsniveau

exp(prr) Lo, vcl-o
exp(Irr2) LBo
exp(p33) MAvo, MULo
exp(p*) rrluo
exp(p55) HAvo, vwo
exp(p*) uno
exp(pr) wo
Covariaten:

Periode-effecten
exp(Bl) Helft jaren '70:1

Begin jaren'80 =0 (ref.cat.)
exp(B2) Helft jaren'80= 1

exp(B3) Begin jaren'90=t
Generatie-effecten

Vooroorlogse generatie=0
(GEN1=ref.cat.)

exp(B4) Protestgeneratie= 1 (GEN2)
exp(B5) Verloren generarie=1 (cEN3)

I-eeftijdseffecten
exp(B6) I-eeftijd in jaren/l0

Geslacht
exp(87) VROUW:1

MAN:0 (ref.cat.)
Denominatie

exp(88) Katholiek:1
Protestant :0 (ref.cat)

Mobiliteit
exp(B9) ïVO-Mobilieiseffect
lYeegfactoren voor:

eigen opleiding
Als ROPL > VOPL:

eigen opleiding (p)
Als ROPL < VOPL:

eigen opleiding (1-p)
Interactie-effecten voor denominatie:
Als ROPL > VOPL:

weegfactoren voor eigen opleiding van:
katholieken (DEN=1) (p+ópl x t)
protestanten (DEN=0) (p+6p1 x 0)

Als ROPL < VOPL:
weegfactoren voor eigen opleiding van:
katholieken (DEN=1) (i-p-ópl x 1)
protestanten (DEN:0) (1-p-óp1 x 0)

96) .96 * .95 * .95 ,r

1.66 1.6s I .65 I.66
2.r8 2,16 2.16 2.14

.49 .47

.48 .47

.90 .85

.59 .57
r.02 .96
1.05 1.01
2.03 1.79

.48 .54

.47 .57

.87 .83

.58 .66

.98 1.01
r.03 r.19
1.30 1.69

1.24 * L.24 *
1.20 * 1..21 *

1.24 * 1.24 *
1.20 * 1.19 r

.86

77

.86

11

.86

11

.50.6161

.58

1.55

.66 .6t .25 *

.34 .39 .75

.99 (= .25 + .74x1)

.25 (:.25+.74x0)

(=1-.25-.74 x 1)
(=r-.25-.74x0)

Legenda:x:parameternietsignificant(>.05).voorbetreffendemodellengeldt:0<p<r;0
< p+àp1 < 1

De opleidingseffecten van de vader kunnen steeds berekend worden door het effect van de eigen
opleiding van I af re trekken.
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overigens brijkt niet uitsruitend het opreidingsniveau een effect te hebben opkerkverlating. we vonden zower significante periode- ars Ieeftijdseffecten terugr..In vergelijking met de periode begin jaren 'so, Hijn de kans 
"p 

t..t".rrring helftjaren '90 en in het begin van de jaren 'g0 verder te zijn toegÀo..n. ,. kans opkerkverlating was in begin van de jaren 'g0 echter nieisigniÀcan, g."o. dan in detweede herft van de jaren '70. Naast deze periode-effecterivond.n i. oot leeftijds_efiècten: de kans dat mensen de kerk hebben verlaten neemt af als mensen ouderzijnl1. De generatie-effecten blijken niet significantte ztjn.
Tevens vonden we significante effecten rlan geslacht -vrouwen hebben de kerkminder vaak verraten dan mannen- en van denominatie. Katholieken verlaten dekerk minder vaak dan protestanten, en -zo bleek uit aanvulrend" uruiyr.r- dan metname in vergelijking met hervormden. Becker en vink (1994: 50) vonden over detijd heen overeenkomstige resultaten.

In hypothese G, de infltratiehypothese, veronderstelden we dat de mate van kerk_

;ï*:,,:ï 
van srabieten een effecr is van de mate van roesrroom van opwaarrs

om dit te onderzoeken zijn we voor elkjaar en voor erk opleidingsniveau nagegaanwat de proportie kerkverlaters is. Dit is de afhankerijke macrovariabele. we hebbendus 49 observaties tot onze beschikking: zeven per opreidingsniveau voor de zevendatasets. Tevens hebben we onderzocht wat per jaar en per opleidingsniveau deproportie stijgers en de proportie dalers is. Deze gegevens zijn opgeslagen in eenbestand en met behulp van regressieanaryse onderzocht. De vorgende regressiever_gelijking is geschat:

.rj,-- §, . SuJGj. a §r. DAALI. * e1o,
waarbij r,, proportie kerkverraters onà", r_!rii.t.n in jaar / en met opreiding o is,srucl de proportie stijgers in jaar i en'met opleiding o en DAAL,ode proportiedalers in jaar j met opleiding o.
Het blijkt dat de kans op kerkverlating onder stabielen met een bepaald opreidings_niveau in een bepaald jaar tot op zekere hoogte verklaard kan worden aan de handvan de proportie stijgers mer datzelfde opleidingsniveau en in datzelfde jaar (8, :
'33 p ' .05). Oe toestroom van dalers heeft gÈen significant effect op de kerkver_lating bij de stabielen (gz: .16p=.2g). omolt er sprake kan zijn van een toeva,i-ge samenhang -opleidingsmobiliteit en secularisering nemen immers in de loop dertijd toe- hebben we een strengere toets van de hypothese toegepast.we hebben voor elk jaar waarin het onderzoek heeft plàaÀgehad één dummygeconstrueerd en van deze zeven er zes aan bovenstaande rJgressievergetijking

toegevoegd. Door invoering van deze dummies wordt de toename van kerkverratingals gevolg van periode-effecten uitgezuiverd. In dit geval vinden ,. ,og-rt..o, .",significant effect van de instroo-m van stijgers (0r = .29p < .05) maar is het effectvan de toestroom van dalers (02 : -.03 n.s ) op de kerkverlating van de stabielenvolledig verdwenen.
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De conclusie is dat opleidingsmobiliteitseffecten niet alleen optreden op individueel
niveau maar dat zij ook duidelijk aanwijsbaar zijn op macroniveau. Als gevolg van
de toestroom van opwaarts mobielen zullen ook de stabielen in sterkere mate de
kerk verlaten.

Samenvatting en discussie

Onderzoeksvraag was in hoeverre intergenerationele opleidingsmobiliteit een
verklaring kan geven voor kerkverlating in Nederland. voor de beantwoording van
deze vraag is gebruik gemaakt van een database waarin de gegevens van zeven
databestanden, vergaard tussen 1976 en 1992, in opgeslagen liggen. De gegevens
van in totaal 6653 respondenten zijn daarbij geanalyseerd. Er zijn zes hypothesen
op individueel niveau en een hypothese op macro niveau geformuleerd en getoetst.
De hypothesen op individueel niveau zijn met behulp van diagonale referentiemo-
dellen van Sobel getoetst.

De belangrijlste resultaten zijn de volgende. Ten eerste heeft intergenerationele
opleidingsmobiliteit effect op kerkverlating. opwaarts mobiele personen hebben een
grotere kans de kerk te verlaten dan immobiele personen met dezelfde herkomst.
Neerwaarts mobiele personen hebben een grotere kans de kerk te verlaten dan
immobiele personen in het milieu van bestemrning. Brj de opwaarts mobiele katho-
lieken is kerkverlating voornamelijk een effect van de eigen opleiding, bij neer-
waarts mobiele katholieken is dat voornamelijk een effect van de hogere opleiding
van hun vader. Voor protestanten is vrijwel het omgekeerde het geval.
Ten tweede vonden we een inconsistentie-effect. Opleidingsmobiliteit heeft een
extra effect op kerkverlating, althans voorropleidingsmobiele personen met een
wetenschappelijke opleiding. Zij hebben significant vaker de kerk verlaten dan op
grond van de ontkerkelijking onder immobiele academici verwacht mocht worden.
we veronderstelden dat dit komt omdat opwaarts mobielen niet alleen de gedragin-
gen kenmerkend voor het milieu van herkomst, maar ook gedragingen gangbaar in
het milieu van toetreding relativeren.
Deze effecten van intergenerationele opleidingsmobiliteit zijn echter niet constant
voor de te onderscheiden denominaties. BI katholieken heeft opleiding een veel
groter effect op kerkverlating dan bij protestanten. we veronderstelden dat voor
protestanten de eigen opleiding een geringer effect heeft op kerkverlating omdat bij
hen tijdens de primaire socialisatie de geloofsopvoeding een zwaarder accent krijgt
dan bij katholieken met als gevolg dat bii hen de effecten van secundaire socialisatie
-de eigen opleiding- minder zwaar wegen.

We vonden ook nog andere effecten terug: zo hebben vrouwen qen kleinere kans de
kerk te verlaten dan mannen; na 1980 is de kerkverlating verder toegenomen;
naarmate mensen ouder zijn hebben zij een kleinere kans de kerk te verlaten.
Naast effecten op individueel niveau vonden we ook een effect op macro niveau.
Hoe sterker de toestroom van opwaarts mobielen des te sterker wordt de mate van
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onkerkelijkheid onder immobieren. Dit omdat ars gevolg van opwaartse mobiliteitook de immobieren beinvloed worden door een op zerfverwerketiting en individua_lisme georiënteerd 'mobiliteitsethos' (Luckmann), oat op gespaÀ..r-uo", staat mettraditionele en geïnstitutionaliseerde christelijke religie.
opleidingsmobiliteit in Nederland blijkt dus op twee niveaus kerkverrating teweegte brengen. Tèn eerste op individueel niveau. personen met een hogere opleidingdan hun vader hebben een grotere kans de kerk te verraten oan immoíiele personenuit het m,ieu van herkomst, en als zij een wetenschapperijke opleiding hebbengenoten zerfs een grotere kans dan immobiele academici. personen met een ragereopleiding dan hun vader hebben ars gevolg van hun lagere opleiding g."n kleinerekans de kerk te verraten, maar komen quà kerkverlating sterk overeen met immo_biele personen uit het milieu van herkomst. Aangezien de afgelopen decennia er eensterke toename is geweest van intergenerationeel opruurtrJ opi.iorngr*obiliteit isdeze vorm van mobiliteit een belangrijke oorzaak voor kerkverlating."

Ten tweede is er een invloed op macro niveau voor degenen dil niet opwaartsmobiel zijn' opleidingsmobiliteit, opgevat als een structurele verandering binnen deNederlandse samenreving, leidt ook bij Nederranders die niet mobiel zijn tot eengrotere kans op kerkverlating.
vy'e willen benadrukken d,at deze effecten van intergenerationele opleidingsmobiliteit
geen tijdgebonden karakter dragen. Kerkverlating in Nederrand nË..n, fu, vanafhetbegin van deze eeuw substantiële voÍnen aan. Dat is ongeveer in oe periodegeweest dat de effecten van een toenemende intergenerationele opleidingsmobiliteit
een merkbaar stemper op de Nederrandse samenreving zijn guu, o*tt"r. AIs weuitgaan van het tijdstip waarop de vaders van de respondenten hun opreidingvortooid hebben, kunnen we met ons longitudinale databestand uilru e.í..uw teruggaan. we zijn daarom van mening dat we met de effecten ,an irr".g.r.rationele
opleidingsmobilireir een belangrijke srructurere facror voor t*t*rruiiig in Neder_land op het spoor zijn gekomen. Nader onderzoek zal moeten reren of deze structu_rele factor ook een verklaring kan aandragen voor het proces van secularisering inons omringende landen.

Ter afronding noemen we een beperking van dit onderzoek. we wilden nog nagaanof de kans op kerkverlating extra toeneemt ars een respondent een onkerkelijkepartner heeft met een opleidingsniveau dat hoger is dan dat ,un o" ."rpondent. Uitversch,lende onderzoeken (Need & de Graaf, 1gg4; schepens, rssriïhjkt name_lijk dat de kans op kerkverrating toeneemt als men een onkerkelijke partner ont_moet. In het hier gebruikte databestand was e,Jenwer onvoldoende informatiebeschikbaar over de (on)kerkelijkheid en de opreiding van de eventuele paftner.ondanks deze beperking willen we benadrukken dat dit onderzoek naar de effectenvan intergenerationele opleidingsmobiliteit op kerkverrating .", uu*t nieuweinzichten heeft opgeleverd.
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Noten

1.

2.

Aan secularisering (zie bijvoorbeeld Dobbelaere, 1981) worden meestal drie
processen onderscheiden: vermindering van godsdienstigheid (ontkerkelijking,
afname kerkelijke participatie en afzwakking van christelijk geloof , afnemen-
de invloed van de godsdienst op zowel de privé-sfeer als het maatschappelijke
leven en ten derde, horizontalisering van geloof en verlies van transcendentie-
ervaring (Dekker, 1989: 38).
kt wel, hypothese C is een nadere precisering van hypothese B, die zelf
weer een nadere specif,catie is van hypothese A. In zowel hypothese A als B
wordt verondersteld dat voor opwaarts mobielen de kans op kerkverlating
sterker lijkt op de kans op kerkverlating in het milieu van bestemming dan op
de kans op kerkverlating in het milieu van herkomst, echter met dien verstan-
de dat de kans op kerkverlating voor opwaarts mobielen nooit hoger zou zijrr
dan die in het milieu van bestemming. Hypothese c laat deze restrictie los: de
kans op kerkverlating van opwaarts mobielen wordt verondersteld uit te
stijgen boven de kans op kerkverlating in het milieu van bestemming.
In de hier gebruikte databestanden was onvoldoende informatie beschikbaar
om een onderscheid te kunnen maken tussen ex-leden en eerste generatie
onkerkelijken (cf. Felling, Perers & Schreuder, 1986).
In dit artikel werken we meÍ de meest gangbare uiteenlegging van leeftijds-,
cohort- en periode-effecten. we zijn ons er van bewust dat een dynamische
benadering een betere manier is om deze effecten te identificeren (Blossfeld,
1986; Need & de Graaf, 1994). De bevinding van Need en de Graaf (1994)
dat de meeste personen aangeven voor hun 25e onkerkelijk te zijn geworden
impliceert bijvoorbeeld dat we met de door ons gestapelde cross-sectionele
databestanden vooral periode- en levensfase-effecten kunnen onderschatten.
Helaas zijn de meeste door ons gehanteerde bestanden niet geschikt om een
zogenaamd 'person-period' bestand te kunnen maken. We willen echter
benadrukken dat het accent van deze publikatie ligt op het modelleren van
intergenerationele mobiliteitseffecten van opleiding en niet op het identiflceren
van periode-, cohoÍ- en leeftijdseffecten.
Als reactie op Becker en Vink (1994a) en Hak (1995) merken we op dat ook
in ons longitudinale bestand katholieken een kleinere kans hebben de kerk te
verlaten dan hervormden. Need en de Graaf (1994), maar ook Schepens
(1991) en Faber et al. (1970) komen tot vergeii.ykbare bevindingen. Blijkbaar
is dat geen artefact van de door Need en de Graaf gebruikte ,Familie-enquète,

(Ganzeboom & Ultee, 1993) zoals Hak veronderstelt. En omdat de effecren
van een- en twee-trapsvraagstellingen voor katholieken en hervormden vrijwel
gelijk zijn (Becker & Vink, 1994 47), al evenmin een artefact van de ge-
bruikte vraagstelling.
We hebben ook een model getoetst waarbij in plaats van tegengestelde ge-
wichten, verschillende gewichten boven en onder de diagonaal werden veron-

4.

5.

6.
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9.

dersteld. Het model dat deze zogenoemde zwakke versie van de statusmax!
malisatie-these verregenwoordigt (de Graaf & Ultee, 1990; de Graaf, 1992)
werd echter verworpen.
Deze zieÍ er als volgt uit: Opleiding respondent

1234561
10000000
20000001

Opleiding30000001
vader 40000001

50000001
60000001
70000000

Dit design is als mobiliteitsvariabele 'womob, in model c ingebracht. De
lezer had deze structuur al terug kunnen vinden in taber 2. Dat we zo,n
structuur vinden is echter minder triviaal dan op het eerste gezicht lijkt,
aangezien het hier om een inconsistentie-effect gaat dat ook nà controle voor
al de overige variabelen nog aanwezig is.
Het alsnog toelaten van dit ene inconsistentie-effect zou tot gevolg hebben dat
alle inconsistentie-effecten niet meer signif,cant worden, wat het daadwerke_
lijk afwezig zijn van dit ene effect nog eens onderstreept.
Selectie van respondenten waarvan de ouders lid zijn van een kerk kan als
implicatie hebben dat we voor opwaarts mobielen de effecten van milieu van
toetreding onderschatten omdat de referentiecategorie er in werkelijkheid
anders uit kan zien. In het milieu van toetreding zou namelijk het niveau van
onkerkelijkheid veel hoger kunnen zijn dan in het milieu van herkomst wan-
neer we ook rekening houden met personen waarvan de ouders al onkerkelijk
waren. we zijn daarom nagegaan wat het gemidderd niveau van onkerkelijk-
heid is in de milieus van toetreding door ook respondenten op te nemen
waarvan de ouders geen kerkrid zijn. Dat leverde voor de personen die
evenals hun vader een wetenschappelijke opleiding genoten tretuen het vol-
gende niveau van onkerkelijkheid op: wo: .46. omdat dit niveau van onker-
kelijkheid exact overeenkomt met dat van de door ons onderzochte groep (cf.
tabel 2),lijkt ons de sterkte van het hier gerapporteerde mobiliteitseffeci niet
te hoog ingeschat.

we ondervonden geen collineariteitsprobremen: Tolerantiewaarden > .2g;
conditionindex < 18; De B's en B's bleven stabiel bij ,at random, splitsing
van de steekproef.

uit aanr,ullende analyses blijkt dat de proportie kerkverlaters lineair afneemt
als respondenten ouder zijn (r : -.66 p . .001). Deze uitkomsten sluiten aan
bij die van Need en de Graaf (1994).

10.

11.
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