


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 40 Ook na 1947 blijft die groei gelijkmatig; pas na 1975 wordt de verstedelijking van Maarssen explosief. Het lijkt bij deze cijfers, alsof een geleidelijke natuurlijke bevolkingsgroei na 1947 in een stroomversnelling komt door immigratie van elders. De werkelijkheid is echter genuanceerder, en ik hoop dit aan te tonen aan de hand van een tweede tabel. TABEL 2 Percentage R.K. in: 1839 1947 Zuilen 34 33 Maarssen (excl. Tienhoven) 45 31 Breukelen (excl. Roiwiel-Loenersloot) 49 24 Loenen (excl. Vreeland-Loenersloot) 28 22 Vinke veen-Mijd recht-Wilnis 57 48 Kockengen 40 40 Loenersloot 46 28 Vreeland 29 12 Ruwiel 46 21 Tienhoven II 3 Deze cijfers verschaffen meer informatie dan op het eerste gezicht lijkt.De Reformatie in de zestiende eeuw had op het Utrechtse platteland aanvankelijk heelweinig aanhang. Noch het volk, noch de meeste gezagdragers voelden er voor, enprotestantiseringspogingen vanuit de stad Utrecht ondervonden heftige

tegenstand.Een en ander blijkt duidelijk uit een tweetal onderzoeken, ingesteld door deProvinciale Synode van de Ned. Hervormde Kerk. Nu blijkt, dat onder gelijksoortige omstandigheden elders in het land, b.v. rond Delften Alkmaar, en bezuiden de stad Utrecht, de plattelandsbevolking niet alleen rond1600, maar ook in 1839 in de grote meerderheid R.K. is gebleven. Daarbij moest danwel aan de voorwaarde voldaan zijn, dat van R.K. zijde reeds rond 1600 iets aanzielzorg kon worden gedaan, maar dat was in de Vechtstreek wel het geval.In de Vechtstreek zijn de Katholieke percentages echter veel lager, en dit is alleenverklaarbaar door een externe oorzaak, namelijk de immigratie, die hier duidelijkaanwijsbare oorzaken heeft, namelijk de verveningen en vooral de ontwikkeling vande Vechtstreek als recreatiegebied voor Amsterdamse kooplieden.Als immigratiefactor zijn die kooplieden zelf trouwens op den duur van minder belanggeweest dan hun dienstpersoneel, niet alleen qua aantal, maar ook omdat de

ongunstder tijden de kooplieden weer deed vertrekken, terwijl het personeel vaak achterbleef.Soms hebben de verschillen in percentage van tabel 2 merkwaardige oorzaken.Vinkeveen had in 1839 het hoogste percentage Katholieken, namelijk 72. Deoorzaak hiervan is, dat de pastoor in de Reformatietijd een mannetjesputter was(bijnaam: de grote God van Vinkeveen), die zijn kudde met straffe hand bijeenhield, en op de mededeling van het komend synodaal onderzoek door depredikant van Mijdrecht, reageerde door zich eerst fink te bedrinken en zichvervolgens met de vrouw van deze predikant te gaan vermaken. In Tienhovendaarentegen, met het laagste percentage Katholieken, lag in 1610 de pastoor metzijn parochianen overhoop, en toen bovendien nog bleek, dat hij ergens inFriesland een moord had gepleegd, kon hij zijn biezen pakken, en werd vervangendoor een predikant, die met een flinke goodwill kon beginnen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 41 En het verschil tussen die twee pastoors zien we dus nog op de kerkelijke kaart van vandaag! De religieuze verschuiving tussen 1839 en 1947 toont aan, dat de vroegere ontwikkeling zich heeft voortgezet. In typische forensengemeenten vertoonde het percentage Katholieken toen een sterke daling (Bussem van 92 naar 35, Hilversum van 66 naar 27), maar in statische plattelandsgemeenten met ongeveer de helft katholieken bleef de situatie gedurende deze eeuw constant. De Vechtstreek nu neemt een typische tussenpositie in. Conclusie: een langzame immigratie en forensering, evenals in de tijd voor 1839. De gegevens van tabel 1 tot 1947, waaruit ook blijkt, dat de Vechtstreek voordien sneller dan het gemiddelde platteland, maar bepaald niet explosief groeide, bevestigen deze conclusie.Er is dus voor 1947, en zelfs voor 1839, sprake geweest vaneen voortdurend vestigingsoverschot, dat de religieuze samenstelling van de

bevolking aanmerkelijk wijzigde. Maar na 1947 is het tempo wel aanmerkelijk versneld. Is er ook een levensbeschouwelijk verschil tussen de immigranten van na 1947 en de oudere bevolking (waarvan we overigens net hebben geconstateerd, dat ook zij niet bepaald steeds van autochthone oorsprong was)? De ontkerkelijking na 1947 bemoeilijkt een analyse, en ook de vele wijzigingen van gemeentegrenzen na 1947 maken een vergelijking niet gemakkelijk. Meer houvast bood tot voor kort nog de politieke overtuiging, en deze cijfers zijn voor ons doel erg bruikbaar, omdat gegevens per stembureau beschikbaar zijn. In het bijzonder de gemeente Breukelen kan als voorbeeld dienen: hier liggen twee qua inwonertal ongeveer even grote gebieden met oude en nieuwe bewoning vlak bij elkaar. En gesteld kan worden, dat de cijfers bepaald opvallend zijn. TABEL 3 Raadsverkiezingen Breukelen 1974 Oudbouw          Nieuwbouw            Gemengde buurten 16% 5% 7% 25% 12% 23% 9% 8% 13% 14% 7%

9% 16% 27% 20% 11% 20% 17% 5% 10% 6% 3% 9% 4% S.G.P. + G.P.V. C.H.U. A.R.P. K.V.P. V.V.D. P.v.d.A. P.P.R. D'66 De klassieke confessionele partijen komen dus in de oude wijken op 64%, in de nieuwe wijken op 32%, en in de gemengde op 52%. Bij de klassieke niet-confessionele partijen zijn de cijfers juist omgekeerd, namelijk resp. 27, 47 en 37. En bij de jongere niet-confessionele partijen is de tegenstelling met de confessionele nog sterker: 8, 19 en 10. Een duidelijker bewijs van verschil in overtuiging is moeilijk denkbaar. De gegevens van de Kamerverkiezingen in 1977 wijzen in dezelfde richting. Zelenen zich echter moeilijk voor een vergelijking door de verschuivingen in de sterktevan de partijen, het hogere opkomstpercentage en de verlaging van de






