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HOOFDSTUK 2

VRAAGT, EN U ZAL GEGEVEN WORDEN

RATIONELE KEUZE, RELIGIEUZE BELONINGEN

EN RELIGIEUZE ORGANISATIES

Prijs de Heer, 7,50.
Prijs de Heer, 9 gulden;

12,50; 13,60.
Ja, wij prijzen Hem steeds meer.

Finkers 1999: 150-151

2.1. inleiding

De rational choice theorie is een algemene sociologische theorie die uitgaat van de
aanname dat mensen rationeel handelen. Dit betekent dat verondersteld wordt dat
mensen streven naar beloningen en kosten proberen te vermijden. Door een aantal,
voornamelijk Amerikaanse onderzoekers wordt het markt-economisch ruilmodel dat
uit deze aannames ontwikkeld wordt ook toegepast op religie en religieuze organisa-
ties. Deze ‘rational choice theory on religion’ staat bekend om een aantal specifieke
stellingen en opvattingen. De bekendste zijn wel de toepassing van markt-
economische concepten op religie en religieuze organisaties, de verwerping van de
secularisatiethese en de stelling dat conservatieve religieuze organisaties meer be-
trokkenheid kunnen genereren dan liberale religieuze organisaties. Opvallend is dat
de theorie nauwelijks ingang heeft gevonden buiten de Verenigde Staten, terwijl de
onderzoeksresultaten juist veelbelovend zijn. Kan deze theorie misschien bijdragen
aan een verklaring voor de ontwikkeling van het katholicisme in Nederland?

De rational choice theory is een relatief recent ontwikkelde theorie met vroegmo-
derne wortels in het utilitarisme. Het utilitarisme is een sociaal-ethische, politieke
en sociaal-wetenschappelijke theorie, waarin consequent wordt doorgedacht op het
principe van nutsmaximalisatie. De belangrijkste denker uit deze beginfase, Bent-
ham (1748-1832) ging er van uit dat alle mensen in hun leven streven naar geluk,
wat betekent dat ze proberen vreugde en plezier te bereiken en pijn en leed te ver-
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mijden. Mensen zullen daarom volgens hem onder alle omstandigheden ten opzich-
te van dit streven ‘nuttig’ gedrag vertonen (Göhler/Klein 1993: 454-455; Sassen
1952: 133-134). Ook zijn leerling John Stuart Mill (1806-1873) beschouwde het
utilitarisme in eerste instantie als een sociaal-ethische theorie. Nuttigheid, als stre-
ven naar het bevorderen van geluk en vermijden van verdriet, was voor hem de basis
van de moraal (Mill 1962). Een soortgelijk mensbeeld is te vinden bij Bentham’s
tijdgenoot Adam Smith (1723-1790), die in The wealth of nations uiteenzette dat als
iedereen maar zijn eigen geluk na zou streven uiteindelijk alle leden van de samen-
leving daar door de werking van een invisible hand voordeel van zouden hebben
(Göhler/Klein 1993: 527-528).

Vanaf de zestiger jaren van de twintigste eeuw werd het thema van de individu-
ele nutsmaximalisatie opnieuw opgepakt. In verschillende wetenschappelijke disci-
plines werd onderzocht of het zoeken naar individuele nutsmaximalisatie richting
geeft aan het gedrag van individuen en wat de invloed van de sociale omgeving op
deze keuzes is. Het principe van rationele keuze bleek toepasbaar te zijn bij onder-
zoek naar deelname in sociale bewegingen, bij onderzoek naar stemgedrag, in de
criminologie, de sociale ethiek en in vele andere sociaal-wetenschappelijke discipli-
nes en onderwerpen (Hechter/Kanazawa 1997). In de sociologie is de toepassing van
de rational choice theorie begonnen met de studie van groepen en geleidelijk aan
toegepast op grotere sociale eenheden. In Social behavior verklaart Homans (1968)
sociaal gedrag vanuit een proces waarin beloningen en kosten uitgewisseld worden.
Olsen (1971) liet zien dat individuen alleen meewerken aan de productie van pu-
blieke goederen -wat in principe niet rationeel is omdat het individu als lid van de
groep het publieke goed sowieso kan consumeren- als de individuele kosten/baten-
verhouding ze daartoe aanzet. McCarthy en Zald pasten de rational choice theorie
toe op sociale bewegingen (1977). Met hun resource mobilization approach laten ze
zien dat sociale bewegingen voortdurend bezig zijn met behulp van selective incentives
(selectieve prikkels) hulpbronnen te mobiliseren die nodig zijn om de doelen van de
beweging te bereiken. Coleman tenslotte biedt een omvattende sociaal-
wetenschappelijke theorie van sociaal gedrag op basis van rational choice principes
(Coleman 1990).

De sociaal-wetenschappelijke analyse van religie in termen van kosten en baten
begint eveneens in de vroeg-moderne tijd. In The wealth of nations wijdt Smith ook
enige woorden aan de religieuze economie, wier principes volgens hem niet zo ver-
schillend zijn van die van de goedereneconomie (Smith 1971: 270-296; Anderson
1988). In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw was Kelly (1972) de eerste die
met economische concepten de opkomst en ondergang van religieuze bewegingen
probeerde te verklaren. Hij wees erop dat de meer conservatieve geloofsgemeen-
schappen een opmerkelijke groei doormaken in de moderne samenleving, terwijl de
kerkgenootschappen die meer liberaal zijn dramatisch terugvallen. Hij verklaarde
dit met de strenge eisen die de conservatieve kerken stellen, waardoor ze een hogere
betrokkenheid genereren en zo door middel van groepsprocessen volgens hem de
zingevingfunctie van religie beter konden vervullen dan de meer liberale kerken.
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Deze lijn werd opgepakt door Rodney Stark en zijn incidentele medewerkers Bain-
bridge, Finke en Iannaccone. Ontevreden met de bestaande godsdienstsociologie
(Stark/Bainbridge 1996: 11-24; Stark 1997; Stark/Finke 2001: 1-79) begonnen zij
in de jaren tachtig aan het ontwikkelen van een nieuwe godsdienstsociologische
theorie op basis van de rational choice theorie. De eerste empirische studies met
deze theorie verschenen in 1985 in het volumineuze The future of religion
(Stark/Bainbridge 1985). In 1987 verscheen vervolgens het uitsluitend theoretische
A theory of religion (Stark/Bainbridge 1996), waarmee het gehele fenomeen gods-
dienst wordt geacht verklaard te zijn vanuit de principes van rational choice. Ver-
volgens wendden zij zich de historische studies toe met het in 1992 verschenen The
churching of America (Stark/Finke 1992), waarin de veranderingen op de Amerikaanse
religieuze markt, de opkomst van sekten en de hoge kerkbetrokkenheid in Amerika
verklaard worden. Sindsdien zijn vele empirische en theoretische studies vanuit
rational choice perspectief verschenen. Bovendien verschijnen er steeds meer histori-
sche (Stark 1996a) en godsdienstwetenschappelijke studies (Stark 2001). In 2000
verscheen Acts of faith (Stark/Finke 2000), dat hoofdzakelijk een samenvatting van
reeds gepubliceerd empirisch onderzoek is maar toch ook een behoorlijk theoretisch
gedeelte bevat met nieuwe inzichten.

Ik baseer mij in dit hoofdstuk voornamelijk op de twee belangrijkste theoretische
boeken die er op het gebied van rational choice en religie verschenen zijn: A theory of
religion (Stark/Bainbridge 1996) en Acts of faith (Stark/Finke 2000). De twee boeken
sluiten niet naadloos op elkaar aan: er is een belangrijke breuk in de terminologie en
Acts of faith gaat meer over de religieuze markt terwijl A theory of religion de theorie
meer op micro- en meso-niveau uitwerkt. Op basis van de hypotheses in deze twee
boeken heb ik een synthese gemaakt van de rational choice theorie on religion en
van haar deeltheorie over de ontwikkeling van religieuze organisaties. In paragraaf 2
worden de algemene uitgangspunten van de rational choice theorie voorgesteld en
wordt de toepassing van deze theorie op religie, religieuze organisaties en religieuze
markten behandeld. In paragraaf 3 wordt de deeltheorie over de ontwikkeling van
religieuze organisaties voorgesteld. Deze zgn. ‘sect-to-church’-theorie steunt op de
aannames en hypotheses die in paragraaf 2 worden uitgelegd. In paragraaf 4 worden
enkele empirische onderzoeken op basis van de rational choice theorie voorgesteld.
Ook wordt daar de kritiek op de rational choice theorie en de toepassing ervan op
religie behandeld. In de laatste paragraaf worden specifieke verwachtingen ten aan-
zien van het onderzoek naar de ontwikkeling van het katholicisme in Nederland
geformuleerd.
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2.2. rationele keuze en het product religie

2.2.1. rationele keuze
De rational choice theorie is een sociologische theorie die vertrekt vanuit specifieke
aannames over de mens en zijn gedrag. De eerste en belangrijkste aanname is dat de
mens een rationeel, dat wil zeggen een doelgericht wezen is. Dat betekent niet dat
wat hij doet altijd objectief rationeel is. Mensen zijn immers beperkte wezens: ze
hebben zelden de beschikking over alle mogelijke informatie, hun intellectuele
vaardigheden verschillen, ze worden door externe factoren beperkt in hun keuzemo-
gelijkheden en verder spelen subjectieve zaken als voorkeur en smaak mee in de
besluitvorming. Mensen kunnen dus niet in alle gevallen een absolute, objectieve,
rationele keuze maken. De veronderstelling is echter dat ze binnen deze beperkin-
gen rationele keuzes willen maken, dat ze proberen rationeel te zijn, dat ze doelge-
richt willen handelen (Stark/Bainbridge 1996: 113; Stark/Finke 2000: 85).

De rational choice theorie veronderstelt verder dat het doel van het handelen
het verkrijgen van beloningen is. Mensen zijn op zoek naar wat zij zien als belonin-
gen, wegen af wat voor hen de beste beloning is en wat de beste manier is om deze
beloningen te krijgen. Tegelijkertijd worden ze geacht alles wat kosten zijn te wil-
len vermijden. Wat zijn beloningen en wat zijn kosten? In de rational choice theorie
is een beloning alles waarvoor mensen kosten willen opbrengen en een ‘cost’ of prijs
alles wat mensen proberen te vermijden. Daarbij is te onthouden dat niet elke belo-
ning hetzelfde is. Beloningen verschillen in soort, in waarde en in ‘generality’ of
abstractie. Dat laatste geeft aan hoeveel andere, minder abstracte beloningen een
beloning omvat. Verder wordt uit de definitie duidelijk dat beloning en prijs com-
plementair zijn: een verloren beloning is een prijs en een vermeden prijs is een belo-
ning (Stark/Bainbridge 1996: 27-28).

De aannames van de rational  choice theorie gaan nog een stapje verder. Ze
neemt aan dat mensen niet alleen beloningen zoeken en kosten vermijden, maar ook
dat ze zoeken naar de hoogst mogelijke beloning voor de laagst mogelijke kosten,
dat ze kortom streven naar winstmaximalisatie (Stark/Bainbridge 1996: 32). Om de
maximale waarde uit een ruilhandeling te kunnen halen is het noodzakelijk de
waarde van een beloning te kennen. De waarde van een beloning verschilt echter van
persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Wat voor de een in een bepaalde
situatie waardevol is, is voor de ander waardeloos. Omdat beloningen en kosten
complementair zijn kan als algemene stelregel gehanteerd worden dat de waarde van
een beloning gelijk is aan de kosten die een persoon wil maken om de beloning te
krijgen (Stark/Bainbridge 1996: 34).

De laatste aanname is dat mensen aan de door hun gewenste beloningen komen
door beloningen die ze hebben met andere mensen te ruilen voor beloningen die ze
willen krijgen (Stark/Bainbridge 1996: 32). Zoals gezegd: wat voor de één een belo-
ning is, hoeft het voor een ander niet te zijn, en omgekeerd. Daarom kunnen men-
sen door beloningen die op een bepaald tijdstip voor hen van minder belang zijn te
ruilen voor beloningen die op dat moment voor de ontvanger van méér belang zijn,
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in bezit komen van gewenste beloningen. Nu is het niet zo dat elke partner in aan-
merking komt als ruilpartner. Alleen die partners die de gewenste beloningen kun-
nen geven voor een goede prijs zullen in aanmerking komen als ruilpartner
(Stark/Bainbridge 1996: 57).

2.2.2. religie en beloningen van religieuze aard
Hoe kunnen we over religie spreken in termen van beloningen? Het is een gegeven
dat niet alle beloningen door iedereen in de gewenste hoeveelheid te verkrijgen zijn.
Sommige beloningen worden verbruikt terwijl ze worden genoten, wat bijvoorbeeld
het geval is bij voedsel. Andere beloningen worden bewust beperkt gehouden, bij-
voorbeeld beperkte oplagen van auto’s of kunstwerken. Weer andere beloningen
bestaan helemaal niet, tenminste niet in deze wereld. Hierbij is bijvoorbeeld te
denken aan beloningen in de religieuze sfeer zoals ‘eeuwig leven’ of ‘absolute vrede’
(Stark/Bainbridge 1996: 31; Stark/Finke 2000: 88).

Als beloningen niet of moeilijk te verkrijgen zijn zullen mensen verklaringen
formuleren en accepteren die duidelijk maken hoe de beloningen wèl in de (nabije)
toekomst of in een andere, niet te verifiëren context te verkrijgen zijn. Deze verkla-
ringen leggen uit wat er voor moet worden gedaan om de beloningen te verkrijgen,
welke kosten er bij komen kijken, welke handelingen er verricht moeten worden en
waarom (Stark/Bainbridge 1996: 30, 35; Stark/Finke 2000: 87, 88). Omdat het in
sommige gevallen beter is een verklaring te hebben dan geen beloning neemt de
rational choice theorie aan dat een verklaring over hoe een beloning te verkrijgen is
op zich al een beloning, en dus kostbaar is (Stark/Bainbridge 1996: 30). Maar het is
vooral van belang de waarde van een verklaring te kennen: gebeurt wat zij zegt dat
zal gebeuren?

Verklaringen kunnen in het algemeen door evaluatie op hun waarde worden
geschat. Als bekend is of en in hoeverre door de verklaring de beloning daadwerke-
lijk verkregen kan worden is (bij benadering) de waarde van de verklaring bekend
(Stark/Bainbridge 1996: 34; Stark/Finke 2000: 87). Nu kan verwacht worden dat
verklaringen die gaan over beloningen die relatief onbereikbaar zijn, kostbaar zijn
en moeilijk te evalueren zijn (Stark/Bainbridge 1996: 35). Kostbaar omdat als een
beloning moeilijk te verkrijgen is er veel geïnvesteerd moet worden voordat duide-
lijk wordt of de beloning via deze verklaring te verkrijgen is. Tegelijkertijd zijn de
verklaringen voor dergelijke beloningen moeilijk te evalueren omdat het onzeker is
of de beloning ook door de gevraagde investering te verkrijgen is: indien er veel
investeringen gedaan moeten worden staat het daadwerkelijk verkrijgen van de
beloning vaak niet in een chronologische relatie met de investering. Kortom: hoe
algemener een beloning en -omdat ze meer beloningen tegelijkertijd bevat- hoe
waardevoller deze dus is, hoe moeilijker de verklaring en hoe moeilijker de evaluatie
van deze verklaring over hoe de beloning te verkrijgen is zullen zijn
(Stark/Bainbridge 1996: 35). Hoe kunnen verklaringen voor relatief onbereikbare
beloningen dan toch op hun waarde geschat worden?
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De bepaling van de waarde van een verklaring kan, behalve door evaluatie,
vastgesteld worden door kennis te nemen van de waarde die anderen eraan hechten.
Als er dan toch nog onduidelijkheid over de waarde blijft bestaan kan de waarde
vastgesteld worden door de waardering van de persoon waarmee men uitwisselt mee
te laten wegen. Met iemand die betrouwbaar is (gebleken) of betrouwbaarheid uit-
straalt wil men eerder een ruilrelatie aangaan dan met iemand die dat niet doet
(Stark/Bainbridge 1996: 90-93). Soms is een dergelijke standaard echter ook niet
aanwezig. In dat geval zal de waarde van een beloning uitsluitend en alleen vastge-
steld kunnen worden door de wet van vraag en aanbod. In het uitwisselen van de
beloningen zèlf wordt dan duidelijk hoeveel waarde aan de beloning gehecht kan
worden doordat duidelijk wordt hoeveel anderen ervoor wil geven of hoeveel ande-
ren ervoor vragen. De waarde van een beloning ligt dan op het snijpunt waar vraag
en aanbod elkaar ontmoeten (Stark/Bainbridge 1996: 90). Omdat beloningen en
kosten complementair zijn duiden de gevraagde kosten in zo’n geval aan hoe groot
de beloning is die gegeven wordt of, in het geval van de verklaringen daarvoor,
beloofd wordt.

Als de waarde van een verklaring niet is vast te stellen door evaluatie, door
anderen of door vraag en aanbod, is het noodzakelijk de verklaring op zijn belofte
aan te nemen zonder de verklaring te kunnen toetsen. Dit soort verklaringen wor-
den in de rational choice theory on religion ‘compensators’ genoemd. Compensators
zijn beloften van de eigenlijke beloningen die, zolang de eigenlijke beloningen niet
te verkrijgen zijn, aangenomen zullen worden als vervanging van de eigenlijke be-
loningen. Het is immers beter de belofte van een beloning te hebben dan helemaal
geen uitzicht op de beloning (Stark/Bainbridge 1996: 36-38). Dat betekent dus dat
compensators net als de beloningen die ze beloven of veronderstellen kunnen varië-
ren in algemeenheid, waarde en soort (Stark/Bainbridge 1996: 36). De meest alge-
mene compensators worden verondersteld zó krachtig en waardevol te zijn dat ze
alleen via bovennatuurlijke verklaringen verkregen kunnen worden. Heil, eeuwig
leven, totale vrede, hemel zijn zó abstract, dat om uit te kunnen leggen hoe die
beloofde beloningen dan wèl te bereiken zijn er voor verwezen moet worden naar
krachten of wezens boven of buiten de natuurlijke werkelijkheid die natuurlijke
krachten buiten werking kunnen stellen, veranderen of negeren (Stark/Bainbridge
1996: 39; Stark/Finke 2000: 90). Dergelijke zeer algemene, door bovennatuurlijke
verklaringen ondersteunde beloningen zijn het domein van religies, godsdiensten en
kerken (Stark/Bainbridge 1996: 39).

In de oorspronkelijke formulering van de rational choice theory on religion
(Stark/Bainbridge 1996) is ‘compensator’ het centrale concept: beloftes of veronder-
stellingen van beloningen. In de latere versie van de rational choice theory on religi-
on (Stark/Finke 2000) is het centrale begrip ‘compensator’ vervangen. Na kritiek op
het begrip, het zou te weinig aandacht schenken aan “emotional and expressive
components” en er zou te weinig aandacht zijn voor “religious practice”, “typical for
religion”, deed Stark (1999) een voorstel om het begrip te veranderen. Een meer
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definitieve versie werd vervolgens geformuleerd in Acts of Faith (Stark/Finke 2000).
Het gaat nu niet meer om compensators, maar om bovennatuurlijke beloningen:
beloningen die “will be obtained only in a non-empirical (usually posthumous)
context” (Stark/Finke 2000: 88). Deze verandering heeft grote gevolgen voor de
uitwerking van de theorie. In de meeste gevallen konden de begrippen in de stellin-
gen gewoon uitgewisseld worden. De rode draad van de theorie veranderde ook
nauwelijks. Maar het centrale begrip in de theorie is door de verandering algemener
geworden, waardoor de scherpe en confronterende aspecten van de theorie zijn ver-
minderd. Voor mijn onderzoek heeft deze verandering eveneens belangrijke conse-
quenties, omdat ik voor het centrale theoretische begrip moet kiezen uit één van de
twee boeken terwijl stellingen uit beide boeken gebruikt moeten worden voor het
geheel van de theorie over de ontwikkeling van religieuze organisaties.

Ik denk het probleem op te kunnen vangen door het begrip ‘beloningen van
religieuze aard’ te gebruiken. Daarin wordt duidelijk dat het in de rational choice
theory on religion gaat om beloningen, maar dat het beloningen zijn van een bij-
zonder karakter: namelijk met een religieuze verklaring. Zo wordt aan de ene kant
recht gedaan aan de vernieuwing van het begrip in Acts of faith en de grotere nadruk
in deze publicatie op het aspect van de beloningen van religie, anderzijds wordt
vastgehouden aan de nadruk op de verklaringen in het begrip compensator in A
theory of religion. Tegelijkertijd laat het begrip open dat er ook nog andere belonin-
gen zijn die nastrevenswaardig zijn. Maar de ‘core-business’ van religie zijn belonin-
gen van religieuze aard: zeer algemene beloningen die ondersteund worden door
bovennatuurlijke verklaringen.

Beloningen van religieuze aard zijn risicovolle beloningen (Stark/Finke 2000: 106):
omdat ze zijn voorzien voor een andere tijd en plaats is het onduidelijk of de belo-
ningen ooit zullen komen. Er moet voor beloningen van religieuze aard een hoop
worden geïnvesteerd over een lange periode voordat ze misschien verkregen zullen
worden. De verklaringen maken gebruik van bovennatuurlijke concepten die con-
trair zijn aan die van gangbaar verstand of wetenschap. Bovendien zijn er verschil-
lende opvattingen zijn over hoe de beloningen van religieuze aard te verkrijgen zijn.
Toch is er maar één manier om er aan te komen: door ze te ruilen voor andere belo-
ningen.

Voor een ruilrelatie zijn tenminste twee partners noodzakelijk: één die geeft en
één die neemt. De gever van beloningen van religieuze aard wordt door mensen als
‘god’ geconceptualiseerd. De goden zijn machtige wezens. Zij en zij alleen hebben
immers beloningen van religieuze aard in hun bezit en kunnen dus voorwaarden
stellen over wat ze terug willen hebben van mensen als ze beloningen van religieuze
aard geven. Mensen moeten dus een relatie aangaan met de goden om deze belonin-
gen te krijgen (Stark/Bainbridge 1996: 82-83; Stark/Finke 2000: 91).

Waardoor kan het risico van beloningen van religieuze aard bij het ruilen ervan
worden verlaagd? Er zijn verschillende eigenschappen van de goden waardoor men-
sen eerder geneigd zullen zijn met hen of met bepaalde goden te ruilen. De eerste is
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de reikwijdte van de goden en de mate van hun ontvankelijkheid. De reikwijdte van
een god verwijst naar de diversiteit in zijn macht en het bereik van zijn invloed
(Stark/Bainbridge 1996: 85; Stark/Finke 2000: 98). Hoe meer beloningen een god
te bieden heeft en hoe groter zijn reikwijdte dus is, hoe machtiger hij zal zijn en hoe
meer hij voor de mensen kan betekenen. Abstracte, arrogante, dictatoriale goden
zullen mensen echter weinig zeggen. De mate van ontvankelijkheid van de goden is
daarom ook een belangrijke factor in de ruilrelatie. De ontvankelijkheid verwijst naar
de mate dat een god bezorgd is over mensen, geïnformeerd is over mensen en han-
delt ten behoeve van mensen (Stark/Finke 2000: 98). Hoe meer de goden zich inte-
resseren voor mensen, hoe meer ze van de mensen gedaan kunnen krijgen. Ten
tweede wordt de mate van betrouwbaarheid van belang geacht. Betrouwbaarheid
betekent dat goden op hun woord vertrouwd kunnen worden en consistent zijn in
hun opstelling tegenover mensen. Daartegenover staan inconsistente goden, die
onvoorspelbaar wisselen tussen een goede en een kwade opstelling tegenover mensen
(Stark/Finke 2000: 97, 98). Kortom: hoe groter de reikwijdte en de mate van ont-
vankelijkheid van een god zijn en hoe betrouwbaarder hij is, hoe waarschijnlijker
het is dat de god de bij hem in bezit zijnde beloningen van religieuze aard kan en
zal geven. En daar willen mensen graag wat voor teruggeven (Stark/Finke 2000:
99).

Voor alle goden geldt echter dat de mensen niet met een god zullen onderhan-
delen als er betere, dat is goedkopere en/of efficiëntere alternatieven zijn
(Stark/Bainbridge 1996: 83; Stark/Finke 2000: 90). Dit geldt zowel in het tijdelijke
als in het eeuwige. Compensators bijvoorbeeld compenseren voor beloningen, zoals
de naam al aangeeft. Als er een manier is om de daadwerkelijke beloning te krijgen
in plaats van de compensator zullen mensen voor de beloning gaan. Beloningen van
religieuze aard zullen, als ze via een andere dan de moeilijke, dure en onzekere weg
van de bovennatuurlijke verklaringen verkregen kunnen worden, op een wereldse
manier worden nagestreefd. Als de ene god meer vraagt voor dezelfde beloningen
van dezelfde kwaliteit dan een andere god zal hij verlaten worden voor die andere.
Goden staan dus in een (voortdurende) concurrentie met andere goden en met dege-
nen die wereldse beloningen maken, in casu de mensen.

Alleen door in een relatie met een god te stappen kan zekerheid over de belo-
ningen van religieuze aard verkregen worden: the proof of the pudding is the eating.
Voor grote beloningen moeten echter grote offers gebracht worden. Hoe groter de te
verwachten beloningen, hoe duurder, hoe langer en hoe exclusiever deze relatie daarom
moet zijn. Dit lijkt nadelig, maar op de lange termijn zal door de lange duur van de
relatie, door de frequentie en de intensiteit van de relatie het vertrouwen in en daar-
door de waarde van deze beloningen juist toenemen. Daarom zullen mensen, zo
verwacht de rational choice theorie, bereid zijn deze hoge kosten op te brengen
(Stark/Bainbridge 1996: 103; Stark/Finke 2000: 99, 100). Kortom: hoe waardevol-
ler de beloning die een god te geven heeft, hoe meer hij daarvoor van de mensen
moet vragen, die op hun beurt bereid zullen zijn voor waardevolle beloningen veel
te geven.
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2.2.3. religieuze organisaties en het belang van conformiteit
In de sociale werkelijkheid zullen mensen nooit direct met een god beloningen
ruilen. In de sociale werkelijkheid zijn er organisaties die beloningen van religieuze
aard aanbieden en daarvoor andere beloningen ontvangen. Religieuze organisaties
zijn in de rational choice theory on religion sociale organisaties (Stark/Bainbridge
1996: 76), organisaties van en voor mensen die zich toeleggen op religie, op belo-
ningen van religieuze aard. Ze creëren en onderhouden beloningen van religieuze
aard en wisselen die uit voor andere beloningen. Ze ondersteunen en bewaken de
uitwisseling van beloningen van religieuze aard voor beloningen van wereldse aard
(Stark/Bainbridge 1996: 42; Stark/Finke 2000: 103). Speciale aandacht vraagt ech-
ter het karakter van sociale organisatie. Religieuze organisaties geven niet alleen
beloningen van religieuze aard, als sociale organisaties geven ze ook beloningen van
wereldse aard. Religieuze organisaties kunnen maatschappelijke prestige verlenen,
ze kunnen leden laten deelnemen aan socio-religieuze organisaties, ze geven infor-
matie over hoe kinderen op te voeden, ze bieden gezelligheid, kortom: ze kunnen
ook beloningen geven die ook door andere, niet-religieuze instellingen gegeven
kunnen worden en die niet met bovennatuurlijke verklaringen samen hoeven te
hangen (Stark/Bainbridge 1996: 43, 46-47). De consequenties hiervan zijn verrei-
kend: mensen hoeven niet alleen bij een religieuze organisatie betrokken te zijn
vanwege de beloningen van religieuze aard, ook de mate waarin wereldse beloningen
worden aangeboden en de kwaliteit daarvan kunnen in die keuze meespelen.

Om te kunnen bestaan moet een religieuze organisatie betrokkenheid genereren. Ze
moet mensen opwekken om via deze éne organisatie beloningen van wereldse aard te
ruilen en daarvoor beloningen van religieuze aard van de goden te ontvangen. Hoe
kan een religieuze organisatie ervoor zorgen dat de betrokkenheid blijft en niet
wegvloeit naar andere, concurrerende religieuze of wereldse organisaties? Ze moet er
volgens de centrale aanname van rationele keuze voor zorgen dat leden en potentiële
leden een ‘stake in conformity’ in de organisatie krijgen, een ‘belang in conformi-
teit’. Mensen worden geacht belang te hebben in conformiteit als ze iets te winnen
of te verliezen hebben -twee kanten van dezelfde medaille- en vooral als ze meer te
winnen hebben dan te verliezen. Om mensen een belang in conformiteit te geven
kan een religieuze organisatie volgens de rational choice theorie sociale bindingen,
investeringen, pleziertjes en geloofsvoorstellingen aanbieden (Stark/Bainbridge
1996: 274-276).

Bindingen, door de theorie nader gespecificeerd als de positieve evaluatie van
een ruilpartner (Stark/Bainbridge 1996: 129, 274), bevestigen dat een persoon voor
een ander waardevol is. Door de uitwisseling van blijken van waardering tussen
leden en van leden naar potentiële leden te bevorderen kan een religieuze groep het
belang van conformiteit verhogen, zeker als de positieve contacten gegarandeerd
omslaan in mijdende of bestraffende relaties bij uittreden of niet-toetreden. Investe-
ringen geven aan dat mensen voor hun kosten ook iets terug kunnen krijgen
(Stark/Bainbridge 1996: 129, 274-275). Dit kan in religieuze zin zijn, wat door het
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begrip ‘beloning van religieuze aard’ al wordt verondersteld, als ook in wereldse zin.
Leden van een religieuze groep kunnen elkaar bijvoorbeeld helpen in wereldse zaken
als handel en politiek of charitatieve activiteiten aan leden ter beschikking stellen.
Religieuze organisaties kunnen ook functionele rollen in de organisatie aanbieden,
waardoor sommige leden belangrijker worden dan andere. Verder kan een religieuze
organisatie pleziertjes verschaffen (Stark/Bainbridge 1996: 129, 275). Sociale activi-
teiten en uitstapjes en dergelijke hoeven niet direct in relatie te staan met belonin-
gen van religieuze aard, maar ze kunnen een organisatie wel aantrekkelijker maken.
Door ‘pleziertjes’ aan te bieden kan een religieuze organisatie ook invloed uitoefenen
op de vrije tijd van de leden.

Een religieuze organisatie handelt primair in beloningen van religieuze aard en dus
moet de leden vooral door kwalitatief hoge beloningen van religieuze aard een be-
lang in conformiteit aan de organisatie gegeven worden (Stark/Bainbridge 1996:
129). Omdat beloningen van religieuze aard risicovol en moeilijk te evalueren zijn
gaat het er voor de aantrekkelijkheid van een religieuze organisatie primair om dat
ze de plausibiliteit van de aangeboden beloningen van religieuze aard verhoogt en
daardoor het risico van de beloningen verlaagt, waardoor ze waardevoller worden.
Voor het verlagen van het risico van beloningen van religieuze aard staan religieuze
organisaties verschillende methoden ter beschikking.

Ten eerste zijn dat rituelen. Religieuze rituelen zijn collectieve ceremonies
waarin de deelnemers een gedeelde focus en een zelfde gemoedstoestand hebben
(Stark/Finke 2000: 107). De eenheid en verbondenheid die daardoor ontstaan tussen
degenen die deelnemen aan het ritueel dragen bij aan de overtuigingskracht van de
verklaringen voor de beloningen van religieuze aard.

De betrouwbaarheid van beloningen van religieuze aard kan verder toenemen
door gebed of het stimuleren van gebed door de religieuze organisatie. Gebed is de
communicatie tussen god, de gever van beloningen van religieuze aard, en de mens,
de vrager van beloningen van religieuze aard (Stark/Finke 2000: 109). Een langdu-
rige communicatie tussen beide, via gebed, verhoogt de bekendheid van de mens
met god. Dit zal zijn vertrouwen in de beloningen van religieuze aard doen toene-
men. De religieuze organisatie kan richtlijnen geven voor het gebed en bijvoorbeeld
door gebedskringen het gebedsleven van de leden bevorderen.

De betrouwbaarheid van beloningen van religieuze aard kan toenemen doordat
wonderen worden toegeschreven aan de godsdienst. Wonderen worden gedefinieerd
als gewenste effecten waarvan wordt gedacht dat ze veroorzaakt worden door de
interventie van een god of goden in wereldse zaken (Stark/Finke 2000: 109). Won-
deren verhogen het aanzien van de goden. Door middel van wonderen treden goden
op ten dienste van de mensen, wat hun betrokkenheid toont. Door wonderen te
doen laten goden zien wat hun invloed is, waartoe ze allemaal in staat zijn (reik-
wijdte). Omdat het bij wonderen om voor deze tijd en wereld niet-verklaarbare
gebeurtenissen gaat wordt door wonderen bovendien het bovennatuurlijke karakter
van de godsdienst versterkt.
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Vertrouwen in beloningen van religieuze aard neemt verder toe naarmate er
mystieke ervaringen zijn. In mystieke ervaringen komen mensen in direct contact
met een god of de goden (Stark/Finke 2000: 110). Een dergelijk contact kan het
vertrouwen in het bestaan van god en in zijn beloningen van religieuze aard verho-
gen. Wat bij bidden een lange periode vergt, is bij mystiek een directe ervaring.
Religieuze organisaties kunnen bevorderen dat (bepaalde) leden mystieke ervaringen
hebben - door oefening, door het oproepen van een bepaalde sfeer of door het ge-
bruik van suggestieve middelen.

Het vertrouwen in beloningen van religieuze aard neemt toe naarmate de clerus
grotere niveaus van betrokkenheid toont dan van de ‘gewone’ aanhangers gevraagd
wordt (Stark/Finke 2000: 112). Goden vragen als ruil voor beloningen van religieuze
aard veel van hun volgelingen. Als nu degenen die deze beloningen in hun naam aan de
mensen geven zèlf geen grote mate van belangstelling tonen voor deze beloningen en
zich niet houden aan de eisen die hun god daarvoor zegt te stellen, dan komt dit de
betrouwbaarheid van de religieuze organisatie en de beloningen van religieuze aard die
daar te krijgen zijn niet ten goede. Geestelijken moeten laten zien wat hun god vraagt
en als het even kan dat ze ook gekregen hebben wat hun god beloofd heeft.

Tenslotte neemt het vertrouwen in de beloningen van religieuze aard toe naarmate
anderen hun vertrouwen in de beloningen uitspreken (Stark/Finke 2000: 107). Belo-
ningen van religieuze aard zijn onzekere beloningen en als anderen zeggen dat ze goed
zijn, zeker als die anderen zijn zoals ik (arm geweest, ziek geweest, problemen gehad),
kan het vertrouwen in die beloningen stijgen. Religieuze organisaties kunnen dit mid-
del gebruiken door leden over hun ervaringen te laten spreken voor de groep, door
gewone leden in te zetten in de ledenwerving of door kleine groepen van gelijke sociale
samenstelling te vormen waarbinnen ervaringen met de god en zijn beloningen van
religieuze aard uitgewisseld kunnen worden.

Het belang van de leden kan door het verdelen van positieve en negatieve prikkels
door de organisatie kunstmatig beïnvloed worden. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen offers en stigma. Offers zijn een beperking van keuzemogelijkheden die
aan leden of toekomstige leden wordt opgelegd. Het kunnen offers zijn in de vorm van
tijd of geld, het niet meer mogen bezoeken van familieleden of het niet meer mogen
bezitten van een televisieapparaat. Stigma’s zijn alle aspecten die leden van een groep
doen onderscheiden van een maatschappelijke omgeving. Daarbij kan het bijvoorbeeld
gaan om het kaalscheren van het hoofd, het lopen in oranje kleding, het beschilderen
van lichaamsdelen of de besnijdenis van de penis (cf. Stark 1996: 176; Stark/Iannaccone
1992: 2035). Door dit soort selectieve prikkels uit te delen houden religieuze organisa-
ties als vanzelf de meest betrokken leden over. Voor wie de beloningen van religieuze
aard blijkbaar niet zo belangrijk zijn dat ze de bijkomende kosten willen dragen zal de
kosten/baten-analyse al snel negatief uitvallen. Deze mensen zullen de organisatie verla-
ten of niet toetreden.

Religieuze organisaties zijn er in soorten en maten. De rational choice theory on
religion deelt religieuze organisaties in naar de mate waarin ze in spanning staan
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met de socioculturele omgeving. Spanning met de omgeving, of deviantie, wordt
gedefinieerd door het verschil, de vijandigheid en de afgescheidenheid van een reli-
gieuze groep met de omringende omgeving. Door deviant te zijn roept de organisa-
tie en roepen haar leden kosten over zich af (Stark/Finke 2000: 143;
Stark/Bainbridge 1996: 99, 124, 142). Deze -cruciale- stellingen kunnen kort ver-
klaard worden met de vaststelling dat de omgeving van een religieuze organisatie
gedefinieerd wordt door wereldse beloningen (macht, inkomen, prestige, bezit) in
plaats van door beloningen van religieuze aard. Daarom zal een religieuze organisa-
tie naarmate ze zich meer inlaat met beloningen van religieuze aard meer verschillen
van de omgeving. Hoe meer een organisatie zich inlaat met beloningen van religi-
euze aard, hoe meer ze bovendien gescheiden zal zijn van de omgeving doordat ze
zich met andere en andersoortige ruilrelaties inlaat dan de omgeving. Omdat belo-
ningen van religieuze aard een alternatief vormen voor de wereld zullen organisaties
die deze beloningen aanbieden tenslotte per definitie in een vijandige relatie met de
omgeving staan. Organisaties die in hoge mate verschillen van, gescheiden zijn van
en confronteren met de omgeving worden door de theorie sekten genoemd; organi-
saties die dit in mindere mate doen en dus meer aangepast zijn aan de gangbare
normen worden kerken genoemd (Stark/Bainbridge 1996: 124; Stark/Finke 2000:
143-144).

De rational choice theory on religion gaat ervan uit dat sektarische organisaties
zullen groeien. Waarom? Ten eerste omdat sektarische, deviante organisaties per
definitie dure organisaties zijn: het kost een hoop om lid te worden en lid te blijven.
Hoe hoger de spanning van een groep met de omgeving, hoe meer mensen moeten
opgeven om er lid van te worden of te blijven. Ze betalen veel wereldse beloningen
voor beloningen van religieuze aard en zullen dit exclusief aan één organisatie doen
(ruilen met andere organisaties is immers niet toegestaan). Sektarische organisaties
genereren daardoor een hoge betrokkenheid en krijgen veel wereldse beloningen, en
zullen groeien (Stark/Finke 2000: 144-145). Ten tweede geldt dat hoe duurder de
organisatie is, hoe waardevoller de (sociale en religieuze) beloningen die in de religi-
euze organisatie vergeven worden gepercipieerd worden. Als een beloning moeilijk
geëvalueerd kan worden, wat bij beloningen van religieuze aard het geval is, geldt
de prijs van een beloning immers als het teken van de waarde van een beloning.
Sektarische organisaties zullen dus uitstralen dat ze waardevolle beloningen van
religieuze aard te vergeven hebben (Stark/Finke 2000: 145; Stark/Bainbridge 1996:
143). Ten derde kunnen sektarische organisaties gemakkelijker en overtuigender
beloningen van religieuze aard ruilen. Leden van een sektarische organisatie gaan in
hoge en intensieve mate contacten met elkaar aan. Omdat de waarde van beloningen
van religieuze aard in intermenselijk contact vastgesteld wordt -evaluatie ervan is
immers alleen mogelijk door te horen en te ervaren hoe anderen de relatie tussen
beloningen en kosten zien- is het sektarische karakter van de organisatie bevorder-
lijk voor de overtuigingskracht en dus de waarde van de aangeboden beloningen
(Stark/Bainbridge 1996: 185). Ten vierde zijn van een deviante religieuze organisa-
tie alleen dié mensen lid die ook echt lid en actief lid van die organisatie willen zijn.
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Iedereen die alleen maar van de organisatie wil profiteren en niet mee wil doen in
het produceren van beloningen van religieuze of sociale aard wordt door de hoge
prijs ontmoedigd of aangezet tot een grotere activiteit.

Theoretisch is er dus een verband tussen de mate van spanning van een religieu-
ze organisatie en de groei van deze organisatie. Deviante organisaties kosten veel,
maar omdat ze in staat zijn om een hoge betrokkenheid te genereren en de opbreng-
sten daarvan vast te houden kunnen ze beloningen van sociale en van religieuze aard
produceren die ‘beter’, waardevoller, overtuigender zijn dan bij organisaties die
minder deviant zijn. Lidmaatschap van en betrokkenheid bij een deviante organisa-
tie is daarom een rationele, nutsmaximaliserende keuze. Als je lid wordt van een
deviante organisatie krijg je er veel voor terug, als je eruit stapt verlies je veel.
Daarom zullen deviante organisaties groeien, in tegenstelling tot organisaties die
minder deviant zijn (Stark/Finke 2000: 142, 147, 154; cf. Iannaccone 1994).

2.2.4. markt en religie
Op macro-niveau staan religieuze organisaties in een marktverhouding ten opzichte
van elkaar en ten opzichte van degenen met wie ze beloningen van religieuze aard
ruilen voor wereldse beloningen. Er zijn mensen die behoefte hebben aan belonin-
gen van religieuze aard, er zijn religieuze organisaties die deze beloningen maken en
aanbieden, en tussen beide worden beloningen van religieuze en wereldse aard uit-
gewisseld. Dit is in beknopte en schematische vorm het beeld van de religieuze
markt (Stark/Finke 2000: 193).

Binnen de rational choice theorie wordt aangenomen dat de markt voor religie
stabiel is, dat er in tijd en plaats niet zoveel verschillen zullen zijn in de omvang en
de verdeling van religieuze behoeften (Stark/Finke 2000: 195; Stark/Finke 2002).
Verondersteld wordt dat er in elke samenleving weinig vraag is naar ultraliberale en
ultraconservatieve godsdienst en veel vraag naar een gematigd progressieve en ge-
matigd conservatieve godsdienst. Het resultaat is een belvormige curve die de hypo-
thetische verdeling van de religieuze behoefte in een samenleving weergeeft
(Stark/Finke 2000: 196-197). In hoeverre deze curve ook werkelijkheid wordt hangt
van verschillende factoren af. Ten eerste hangt het af van de regulatie op de religieu-
ze markt die de werking van bepaalde religieuze organisaties kan beperken of be-
vorderen. Ten tweede moeten er religieuze organisaties aanwezig zijn die de behoef-
te in een marktniche weten te vervullen. Ten derde hangt het af van verschillende
maatschappelijke ontwikkelingen die de religieuze beloningen kunnen discredite-
ren.

De regulatie op de markt, meestal door de overheid, bepaalt welke religieuze pro-
ducten en welke religieuze organisaties op de markt worden toegelaten en daarmee
welke religieuze behoeften in welke mate kunnen worden vervuld (Iannaccone
1997: 27). Er zijn twee gangbare vormen van regulatie: onderdrukking en subsidië-
ring (Finke 1997: 50-52). Door onderdrukking worden de kosten voor deelname in
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bepaalde gevallen verhoogd, door subsidiëring worden deze kosten in bepaalde ge-
vallen verlaagd. Aspecten van regulatie kunnen zijn:

- of er één, erkende staatskerk is;
- of de staat slechts enkele denominaties erkent;
- of de staat kerkleiders aanstelt of goedkeurt;
- of de staat het salaris van kerkpersoneel betaalt;
- of er een systeem van kerkbelasting is; en
- of de staat een kerk subsidieert (Stark/Iannaccone 1994: 239; Stark/Iannac-

cone 1996: 265-267).
Op de schaal van gereguleerde-ongereguleerde religieuze economie zijn theoretisch
drie mogelijke marktstructuren te onderscheiden: regulatie, vrijheid en beperkte
concurrentie. De mate van regulatie wordt geacht gevolgen te hebben voor de be-
trokkenheid bij religieuze organisaties.

In een situatie van regulatie wordt het aantal aanwezige religieuze organisaties
kunstmatig beperkt en wordt het oprichten van nieuwe (deviante) organisaties be-
moeilijkt of gestraft. Omdat daardoor extra hoge kosten aan het lidmaatschap van
de religieuze organisatie verbonden zijn zullen mensen zich niet gemakkelijk tot
deze organisaties wenden (Stark/Bainbridge 1996: 147, 206). Ook voor bestaande
religieuze organisaties heeft regulatie van de markt grote gevolgen. De competitie
tussen deze producenten van beloningen van religieuze aard wordt er door vermin-
derd, waardoor ze weinig stimulansen krijgen om veranderingen door te voeren.
Nieuwe beloningen van religieuze aard of verklaringen daarvoor zouden door de
regulerende instantie wel eens afgekeurd kunnen worden. De dominerende organisa-
tie(s) op een gereguleerde markt zullen daarom lui zijn en zich weinig inspannen
om mensen religieus te socialiseren en aan zich te binden; de keuzemogelijkheden
voor consumenten zullen in een gereguleerde markt beperkt zijn. De geïnstitu-
tionaliseerde religiositeit zal door dit alles in een situatie van regulatie over het
algemeen laag zijn. Regulatie hoeft echter geen hindernis te zijn voor deelname aan
religieuze organisaties. In bepaalde situaties kunnen religieuze organisaties het
voertuig worden van een sociaal conflict en daardoor ondanks de regulatie toch een
hoge participatie genereren (Stark/Finke 2000: 202). In een situatie van een vrije
markt zijn er daarentegen geen regels voor de oprichting en het handelen van religi-
euze organisaties. Iedereen, iedere organisatie kan religieuze beloningen en religieu-
ze verklaringen aanbieden naar eigen inzicht. Het gevolg is een pluralistische religi-
euze economie met meerdere aanbieders die in een concurrentieverhouding tegen-
over elkaar staan en elk een eigen marktsegment bedienen (Stark/Finke 2000: 198).

De stelling van de rational choice theory on religion is dat een plurale en com-
petitieve religieuze markt tot hogere religieuze participatie in een samenleving leidt
dan een gereguleerde markt (Stark 1997a: 17-18; Stark/Finke 2000: 201). Liberali-
sering van de markt geeft aan geloofsgemeenschappen de kans om zich te vernieu-
wen en aan nieuwe organisaties om zich te presenteren (cf. Finke 1990). Er kunnen
verschillende, competitieve, klantgerichte organisaties ontstaan die hun producten
voor een lage of in elk geval concurrerende (met het oog op de verhouding van prijs
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en kwaliteit) prijs (Stark/Bainbridge 1996: 42) aanbieden. Door hun diversiteit
kunnen ze gezamenlijk de behoeften in alle niches van de markt effectief en efficiënt
vervullen (Finke 1997: 52). Daardoor kunnen meer mensen zich door het aanbod
aangesproken voelen en beloningen van religieuze aard consumeren of, met andere
woorden, participeren in religieuze organisaties. In een vrije markt van religie zal
daarom, omdat iedereen naar behoefte de religie kan krijgen voor de prijs die hij of
zij ervoor wil betalen, het algehele participatieniveau (de ‘consumptie’ van religie)
hoger zijn en dus de ‘religieuze welvaart’ stijgen (Stark/Bainbridge 1996: 44;
Stark/Finke 2000: 96).

Behalve door regulatie wordt op macroniveau de positie van de kerken bedreigd
door de modernisering van de samenleving. Modernisering is de basis van de secula-
risatie die altijd, in elke samenleving aanwezig is. Secularisatie is volgens de rational
choice theorie het verlies van macht en invloed van religieuze organisaties. Dit komt
volgens de theorie doordat in de loop van de geschiedenis meer en meer delen van
de samenleving vrij worden van bovennatuurlijke veronderstellingen en steeds meer
culturele systemen ten koste van religieuze organisaties hun eigen, wereldse (of
quasi-religieuze) verklaringen en beloningen gaan verzorgen (Stark/Bainbridge
1996: 289, 293, 308). Secularisatie van religieuze organisaties onder invloed van de
modernisering kan op twee manieren optreden: van buiten af en van binnen uit.

De ontwikkeling van de moderniteit betekent dat er meerdere culturele syste-
men ontstaan (naast religie ook politiek, economie, wetenschap, rechtspraak et cete-
ra) die elk een eigen deel van de cultuur beheersen en bemiddelen. Daardoor zullen
de mensen in toenemende mate in staat zijn beloningen van religieuze aard te ver-
vangen door ‘echte’ beloningen. De beloningen die in deze culturele systemen ge-
produceerd worden zijn voor mensen waardevoller (want directer) dan beloningen
van religieuze aard (want onzeker en risicovol), en daarom zal de vooruitgang een
reële bedreiging voor religieuze organisaties vormen. In het vervolg van de rational
choice theory on religion wordt de aandacht echter uitsluitend gevestigd op de
invloed van politiek en wetenschap (Stark/Bainbridge 1996: 174, 280, 283, 301).
De grotere sociale en geografische mobiliteit die dergelijke moderne samenlevingen
kenmerkt is eveneens een bedreiging voor religieuze organisaties. Omdat er meerde-
re culturele systemen ontstaan wordt de relatieve waarde van elk systeem geringer:
het maakt niet zoveel uit of je in het ene systeem of het andere bent. Overstappen
tussen verschillende culturele systemen wordt daardoor gemakkelijker, want minder
kostbaar. Religie moet het daarentegen hebben, zo hebben we gezien, van nauwe
sociale banden, van regelmatige contacten, zowel met een god als met een gemeen-
schap. Als de ontwikkeling van de samenleving het bestaan van dergelijke banden
hindert wordt het moeilijker om religieuze organisaties en beloningen van religieu-
ze aard in stand te houden (Stark/Bainbridge 1996: 293).

Religieuze organisaties kunnen echter ook van binnenuit seculariseren, omdat
de moderniteit zorgt voor veranderingen in de perceptie van beloningen van religi-
euze aard en de verklaringen daarvoor. De rational choice theorie ziet deze gods-
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diensthistorische ontwikkeling als volgt. Door de vooruitgang van de moderniteit
zullen de verschillende kleinere goden, halfgoden, engelen en demonen steeds meer
gediskwalificeerd worden totdat er slechts twee goden overblijven: een goede en een
kwade. Omdat het beter is te onderhandelen met een goede god dan een kwade god
zal in een cultureel hoogontwikkelde samenleving een godsbeeld ontstaan van een
goede god (Stark/Bainbridge 1996: 115). Goede goden hebben weliswaar een aantal
concurrentievoordelen, op de lange termijn ondergraven ze echter hun onderhande-
lingspositie en daarmee hun eigen voortbestaan. Bij goede goden is het namelijk
onnodig om iets uit te wisselen: de goden zullen de beloningen van religieuze aard
sowieso geven, onafhankelijk van de inspanningen van de mensen. In dat geval
geven ze een hoop, maar ze zullen er niets voor terugvragen en terugkrijgen
(Stark/Bainbridge 1996: 287). Een religie of religieuze organisatie die een dergelijk
godsbeeld adopteert zal dus eveneens niets terugkrijgen van de mensen: geen be-
trokkenheid, geen vrijwilligerswerk, geen geld, geen voorgangers. Dat maakt het
moeilijk, zo niet onmogelijk voor de religieuze organisatie nog beloningen van
religieuze aard aan te bieden, die juist hun waarde betrekken uit de mate waarin
mensen deelnemen en bijdragen (Stark/Bainbridge 1996: 113, 287).

De moderniteit vormt weliswaar een bedreiging voor religieuze organisaties, maar
de rational choice theorie gaat er vanuit dat religie nooit ten onder zal gaan. De
echte beloningen van religieuze aard zijn in de perceptie van de rational choice the-
ory on religion door de modernisering niet te vervangen en de behoefte aan derge-
lijke beloningen kan weliswaar gereduceerd worden, maar niet worden opgeheven,
omdat ze nooit helemaal in deze werkelijkheid vervuld worden. De theorie gaat er
daarom vanuit dat er altijd religieuze organisaties zullen zijn die deze beloningen
aan zullen bieden in ruil voor andere beloningen (Stark/Bainbridge 1996: 302, 304;
Stark/Finke 2000: 194, 206). De organisaties die dit het beste kunnen doen en
daarom voor de ‘klanten’ het meest attractief zijn, zijn de meer deviante, sektari-
sche, veeleisende organisaties. Om kort te gaan: secularisatie is er wel, maar het
keert zich tegen zichzelf. Vanwege de behoefte aan beloningen van religieuze aard
zullen er altijd nieuwe religieuze organisaties opkomen die deze beloningen willen
geven in ruil voor andere beloningen. Terwijl de ene organisatie verdwijnt, zullen er
nieuwe organisaties opkomen. Een eeuwige cyclus van sekten, kerken en sekten
ontstaat (Stark/Bainbridge 1996: 304-305, 311).

2.3. ontwikkeling van religieuze organisaties

2.3.1. uitgangssituatie van de organisatie
Hoe ziet de rational choice theory on religion de ontwikkeling van religieuze orga-
nisaties? In een theorie over de ontwikkeling van religieuze organisaties staat de
religieuze organisatie in het middelpunt. Een religieuze organisatie werd gedefini-
eerd als een sociale organisatie die beloningen van religieuze aard ontwerpt, onder-
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houdt en uitwisselt. Dit soort organisaties en deze aspecten van de organisatie zullen
centraal staan (Stark/Bainbridge 1996: 42; Stark/Finke 2000: 103).

Vervolgens dient bepaald te worden met wat voor een soort organisatie we te
maken hebben. De rational choice theory on religion neemt daarbij als criterium de
relatie van de groep met de omgeving. Staat de groep in spanning met de omgeving
of juist niet? (Stark/Finke 2000: 143). Op basis van dat criterium zijn verschillende
karakteriseringen van de organisatie mogelijk. De religieuze organisatie is een devi-
ante organisatie, hetzij van sektarische aard met traditionele voorstellingen en belo-
ningen, hetzij van cultische aard met nieuwe voorstellingen en beloningen. Ook kan
een religieuze organisatie een kerkbeweging zijn, een religieuze organisatie die
gericht is op het verlagen van spanning (Stark/Bainbridge 1996: 124; Stark/Finke
2000: 210).

Verder is de regulatie op de religieuze markt van belang. Hoe groter de regula-
tie op de markt, hoe lager de neiging om deviante organisaties te vormen omdat die
in een situatie van regulatie onevenredig zwaar bestraft worden. Tenzij de religieuze
organisatie zal dienen als voertuig voor een socio-religieus conflict, zal in een situa-
tie van regulatie geen grote betrokkenheid bij de gereguleerde religieuze organisa-
ties zijn (Stark/Bainbridge 1996: 147; Stark/Finke 2000: 202).

2.3.2. religieuze mobilisatie: beloningen en spanning
Hoe kan een religieuze organisatie groeien? De rational choice theory on religion
gaat er vanuit dat rationele subjecten zich binden aan een religieuze organisatie als
ze er belang bij hebben. Als een religieuze organisatie wil groeien moet ze er daar-
om voor zorgen dat mensen een dergelijk belang kunnen ontwikkelen. Mensen
hebben een belang in conformiteit als ze bij lidmaatschap iets te winnen of bij niet-
lidmaatschap iets te verliezen hebben. Alleen als leden belang hebben bij betrok-
kenheid bij de organisatie en bij de doelen van de organisatie kan de organisatie
groeien (Stark/Bainbridge 1996: 276).

Binnen de theorie worden verschillende methodes onderscheiden waarmee een
religieuze organisatie een dergelijk belang kan aanbieden. Ten eerste door middel
van ‘attachments’: positieve evaluatie van een ruilpartner. Een religieuze organisatie
kan bevorderen dat de leden contacten, intensieve contacten en/of positieve contac-
ten met elkaar aangaan, die verloren kunnen gaan bij het verlaten van de organisa-
tie. Een tweede manier om belang in een religieuze organisatie te verkrijgen is in-
vesteringen. Door het uitzicht op de beloningen van religieuze aard levend te hou-
den of door in het tijdelijke materiële beloningen en/of status te verlenen kunnen
mensen langer en intensiever bij de organisatie betrokken raken. Ten derde werd
gewezen op de pleziertjes die een religieuze organisatie kan vergeven, waardoor ook
de vrije tijd van de leden binnen de sfeer van de religieuze organisatie plaats kan
vinden. Tenslotte werd gewezen op het belang van aantrekkelijke en overtuigende
beloningen van religieuze aard, die een organisatie aan kan bieden als ze het risico
van deze beloningen weet te verlagen. Door rituelen, gebed, wonderen, mystieke
ervaringen, het voorbeeld van voorgangers en de ervaringen van anderen kan het
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risico van de aangeboden beloningen van religieuze aard worden verlaagd en de
aantrekkelijkheid van de religieuze organisatie worden verhoogd (Stark/Finke 2000:
105, 107-112). Door maatregelen van offer en stigma kan de organisatie bevorderen
dat alleen die leden voor de organisatie overblijven die daadwerkelijk geïnteresseerd
zijn.

Na enige tijd zullen de leden bekender worden met de beloningen van religieu-
ze aard en de verklaringen die daarvoor gegeven worden. Het vuur van het eerste
begin gaat daardoor lager branden. Een middel om de betrokkenheid op een hoog
peil te houden is de revival. In een revival komen de leden intensief in contact met
hun god en met de verklaringen die uitleggen hoe beloningen van religieuze aard te
verkrijgen zijn. Bovendien hebben revivals vaak ook sociale aspecten zoals gezellig-
heid, ontspanning en verandering van omgeving. Tijdens een revival zullen de leden
intense sociale contacten kunnen opbouwen en elkaar opnieuw leren waarderen, wat
weer ten goede komt aan de geloofwaardigheid van de beloningen van religieuze
aard. Zo kunnen door een revival op een intensieve manier sociale en religieuze
bindingen verstevigd worden (Stark/Bainbridge 1996: 264, 273), waardoor het
vertrouwen in de beloningen van religieuze aard stijgt en daardoor het belang van
betrokkenheid.

De rational choice theory on religion geeft deviante organisaties de ‘credits for
growth’ (Stark/Finke 2000: 142, 145, 154). Omdat deviante organisaties per defini-
tie duur zijn, er moet veel worden opgegeven om lid te zijn of lid te worden, is
deviantie een voorwaarde om sociale, psychische en financiële middelen naar de
organisatie te laten stromen. De hoge prijs die een deviante organisatie vraagt lijkt
voor de organisatie van nadeel. Hoe devianter de opstelling van de organisatie, hoe
meer kosten potentiële leden moeten willen opbrengen om toe te kunnen treden.
Maar dit nadeel wordt gecompenseerd door de voordelen die deviante organisaties
hebben. Bij afwezigheid van een middel om de beloningen van religieuze aard te
evalueren, zal de prijs fungeren als een aanduiding van de grootte en de kwaliteit
van de beloningen die gegeven worden. Omdat de prijs van de organisatie hoog is
wekt de organisatie de indruk dat de beloningen die aangeboden worden ook hoog
zijn. En omdat mensen in een deviante organisatie intensievere sociale contacten
met elkaar aangaan wordt het mogelijk overtuigendere, en dus waardevollere belo-
ningen van religieuze èn sociale aard te genereren, uit te wisselen en te onderhouden
(Stark/Bainbridge 1996: 61, 142 183). Daarom zullen naar verwachting juist meer
in plaats van minder mensen voor de organisatie kiezen. Kortom: door deviantie is
het voor de organisatie gemakkelijker de leden bij de organisatie te betrekken en
betrokken te houden.

Voor sommige leden zal de organisatie te duur worden. Er worden in dat geval
hogere kosten gevraagd dan ze voor het product zouden willen betalen. Deze leden
zullen de organisatie verlaten. Dit lijkt een verlies voor de organisatie, mits het in
beperkte mate gebeurt is het uiteindelijk een winst. Immers: de leden die de religi-
euze organisatie verlaten zijn degenen die het meest kritisch staan tegenover de
organisatie. Het onderling gedeelde vertrouwen in de beloningen van religieuze
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aard en dus de waarde van de aangeboden beloningen zal door het vertrek van deze
leden alleen maar stijgen (Stark/Bainbridge 1996: 257-258, 260). Dit zal de organi-
satie volgens de rational choice theorie uiteindelijk nòg attractiever maken.

2.3.3. succes en verlagen van spanning
Deviante religieuze organisaties passen zich in de loop der tijd aan aan de omgeving
waarin ze actief zijn (Stark/Bainbridge 1996: 270; Stark/Finke 2000: 205). De rati-
onal choice theorie beschrijft vier processen die deze aanpassing teweeg brengen.
Ten eerste is dat de groei van de deviante organisatie. Groei betekent dat de plaat-
selijke gemeenten groter worden en dat er meer leden zijn (Stark/Finke 2000: 154).
Als er grotere sociale groepen zijn, hebben individuele leden minder intensieve
contacten met elkaar en relatief meer en intensievere relaties met de buitenwereld.
Daardoor zal de druk vanuit de buitenwereld om de spanning te verlagen groter
worden. De spanning van de groep wordt minder getolereerd en de leden hebben
meer te verliezen bij een hoge spanning (Stark/Finke 2000: 160-162;
Stark/Bainbridge 1996: 61).

Een tweede factor die volgens de theorie bijdraagt aan de vermindering van de
spanning is de professionalisering van de religieuze organisatie. Als religieuze orga-
nisaties groeien zal hun administratieve en bureaucratische organisatie ook toene-
men. Het tellen van leden, gebouwen en geld, het maken van liedboeken, het on-
derhouden van contacten met andere organisaties, het beleggen van vergaderingen
van de voorgangers, de scholing van leken en dergelijke kost veel tijd en verant-
woordelijkheid en zal uitbesteed worden aan professionele krachten. Deze beroeps-
krachten worden geestelijken genoemd: iedereen die gespecialiseerd is in het uitleg-
gen, het begeleiden, en/of volbrengen van ruilhandelingen met een god of goden.
Een gevolg van bureaucratisering is dat autoriteit wordt gecentraliseerd, gestan-
daardiseerd en gerationaliseerd. Locale gemeenten zullen een deel van hun autono-
mie verliezen, centrale organen zullen het beleid van de organisatie op grotere schaal
en op langere termijn plannen en beheersen, communicatie tussen de gemeenten en
de verschillende niveaus zal volgens gestandaardiseerde procedures plaatsvinden.
Wordt daardoor de diversiteit al beperkt, volgens de beroepsnormen van de clerici
zal de diversiteit nog verder moeten afnemen. De gemeenten moeten bijvoorbeeld
een zelfde geloof belijden (‘corporate identity’ hebben) of ze moeten dezelfde ritue-
len volgen (Stark/Finke 2000: 102, 162, 164, 167). De oorspronkelijke dynamiek
van de organisatie gaat door deze bureaucratisering verloren.

Het is interessant nog even verder te kijken naar de veronderstelde invloed van
clerici op de ontwikkeling van de organisatie. Clerici zullen de groei willen bevor-
deren (Stark/Finke 2000: 165) omdat ze voor hun eigen materiële voortbestaan
afhankelijk zijn van de beloningen die via de religieuze organisatie gegenereerd
worden. Daardoor dragen ze verder bij aan het verlagen van de spanning. Verder
zullen ze, net als ieder mens, proberen hun eigen kosten/baten-ratio te verbeteren.
Als clerici full-time betaald worden zullen ze proberen hun werklast te verminderen
voor dezelfde (financiële en andere) baten. Als het ambt van geestelijke veel wereld-



52

se beloningen (inkomen, aanzien) geeft bestaat zelfs de kans dat er mensen in het
ambt komen die meer aandacht hebben voor deze beloningen dan voor de geestelij-
ke taak waar ze voor staan. Ze zullen zich meer aanpassen aan de sociaal-culturele
omgeving, die door wereldse beloningen gedefinieerd wordt (Stark/Finke 2000:
165, 166), in plaats van zich voor de geestelijke zaak in te zetten. In het voorgaande
hebben we echter gezien dat het voor de vitaliteit van een religieuze organisatie van
belang is dat de voorgangers een hogere betrokkenheid tonen dan de leden. De groei
van de bureaucratie en de toenemende invloed van clerici leiden dus tot een vermin-
dering van de spanning en een daling van de betrokkenheid.

Verder worden deviante religieuze groepen na verloop van tijd minder deviant
door veranderingen aan de ledenbasis. Dit kan gebeuren door regressie (3.) en socia-
lisatie (4.). Regressie betekent dat elke groep na verloop van tijd automatisch meer
op het geheel van de samenleving zal lijken dan in het begin. De verschillen in de
verhouding tussen mannen en vrouwen worden opgeheven, er komen kinderen die
naar scholen gaan waardoor de opleidingsverschillen verdwijnen, de groep wordt
groter zodat de homogeniteit verdwijnt. Na verloop van tijd zullen de verschillen
van een deviante groep met de samenleving daarom automatisch verdwijnen. Dit
geldt natuurlijk niet voor groepen die hun spanning kunstmatig hoog houden, zoals
bijvoorbeeld kloosterordes, communes en religieuze organisaties op etnische basis.
Door deze veranderingen zullen de leden van de religieuze organisatie meer georiën-
teerd raken op wereldse beloningen dan op de beloningen van religieuze aard, wat
de spanning doet verminderen (Stark/Bainbridge 1996: 261, 262, 277).

Aan de andere kant verminderen religieuze organisaties zèlf de verschillen met
de omgeving doordat ze hun leden socialiseren aan de algemeen-geldende normen
die noodzakelijk zijn voor succesvolle menselijke interactie (Stark/Bainbridge 1996:
268). Deze gedachte van de rational choice theorie gaat uit van de veronderstelling
dat beloningen van religieuze aard vooral gewenst zijn door mensen die weinig
wereldse beloningen hebben. Organisaties in hoge spanning zullen dus voorname-
lijk leden hebben uit de lagere sociale klassen of anderszins gedepriveerde groepen
die in de religieuze beloningen een vervanging vinden van de wereldse beloningen
waarvan ze verstoken zijn. In de religieuze organisatie leren deze mensen echter,
bedoeld of onbedoeld, hoe zich in de bredere sociale samenleving te gedragen. Ze
leren hoe ze sociale contacten aan moeten gaan, ze leren wat waardevol is aan contac-
ten, ze worden door de eisen van de goden en van de religieuze organisatie gedisci-
plineerd, ze komen in contact met leden die ze een baan kunnen bezorgen, ze leren
hoe ze relaties met de buitenwereld kunnen hanteren, et cetera. Religieuze organisa-
ties verhogen daardoor de wereldse beloningen van hun leden, waardoor ze nog meer
op de omringende omgeving gaan lijken (Stark/Bainbridge 1996: 268-269).

2.3.4. efficiëntie
Succesvolle religieuze groepen zullen groeien en als gevolg daarvan hun spanning
met de omgeving verlagen. Dit opent perspectieven voor nieuwe deviante organisa-
ties die de plek van de voormalig deviante organisatie willen innemen en de leden
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daarvan werven. Om deze concurrenten te kunnen weerstaan zal de organisatie effi-
ciënter moeten werken. Dat betekent dat religieuze organisaties de kwaliteit en
kwantiteit van hun beloningen moeten verbeteren in verhouding tot de kosten die
ze er voor vragen (Stark/Bainbridge 1996: 42). Vooral op een vrije religieuze markt
zullen religieuze organisaties deze noodzaak voelen. Op de vrije markt zullen door
de grote concurrentie alleen die organisaties overblijven die efficiënt zijn; de niet-
efficiënte zullen gewoon verdwijnen. Hoe kunnen religieuze organisaties efficiënter
worden (Finke 1997: 52-54)?

Dat kan ten eerste door de productie te verhogen zonder dat de kosten voor
deelname verhoogd worden. Voor religieuze organisaties betekent dat dat ze meer
informatie moeten geven over hun beloningen van religieuze aard, dat ze verschil-
lende diensten moeten aanbieden die voor verschillende afnemers geschikt zijn, dat
ze meer tactieken moeten gebruiken die het vertrouwen in hun compensators ver-
hogen, et cetera. Het zal echter duidelijk zijn dat het moeilijk is om de productie te
verhogen als er niet meer van de deelnemers gevraagd wordt, dit is: de prijs te ver-
hogen. De collectieve productievorm van de beloningen van religieuze aard verhin-
dert dit. Een productiestijging kan alleen met een prijsstijging verbonden worden.

Een verleidelijkere optie is het verlagen van de kosten bij een gelijkblijvend
niveau van productie. Daardoor komt het aangeboden product binnen het bereik
van een groter aantal consumenten en kunnen wereldse beloningen gemakkelijker
naar de organisatie stromen, waardoor dus een stijging van de efficiëntie bereikt zou
zijn. Maar een verlaging van de prijs maakt het ook gemakkelijker niet aan de orga-
nisatie deel te nemen of een lagere bijdrage te leveren. Bij collectief geproduceerde
producten betekent dat, dat het vermogen om dezelfde of zelfs betere producten te
produceren drastisch zal afnemen. Door het verlagen van de prijs voor beloningen
van religieuze aard wordt dus ook het vermogen verlaagd om überhaupt dergelijke
beloningen te produceren. Een lage spanning maakt kortom op korte termijn groei
gemakkelijker, maar bergt op lange termijn het gevaar van een afnemende groei in
zich.

Tenslotte kunnen religieuze organisaties alternatieve activiteiten substitueren.
Als deelname aan seculiere activiteiten door de deviantie ontmoedigd wordt, wat
voor velen een hoge prijs is, kunnen de verloren activiteiten vervangen worden door
activiteiten van de religieuze organisatie zelf: door soortgelijke activiteiten (de ka-
tholieke voetbalvereniging) of door vervangende activiteiten (geen disco, wel huis-
kameravond). De relatieve kosten van het offer worden daardoor verlaagd zonder dat
de eisen aan de leden verlaagd hoeven te worden en de productiemogelijkheden
daardoor aangetast worden. Door deze methode kan de efficiëntie dus verhoogd
worden. De deelname aan religieuze activiteiten wordt hoger, omdat dat een voor-
waarde is voor deelname aan de seculiere activiteiten, en daardoor stijgt de kwaliteit
en kwantiteit van de beloningen van religieuze aard.
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2.3.5. aanpassing en verval
Religieuze organisaties staan voortdurend onder invloed van de omgeving. De ver-
anderingen in of modernisering van de samenleving doen voortdurend een beroep
op religieuze organisaties om nieuwe, aansprekende beloningen van religieuze aard
te vinden, nieuwe verklaringen voor de beloningen van religieuze aard te maken,
steeds opnieuw de spanning van de organisatie met de omgeving te bepalen en op-
nieuw te arrangeren. Verwacht wordt dat vooral religieuze organisaties die in een
lage spanning met de omgeving staan de gevolgen van de modernisering zullen
ondervinden. Zij staan al dicht bij de bestaande cultuur; het verder ontwikkelen
daarvan en dus het verder diskwalificeren van beloningen van religieuze aard zal
daarom vooral dit soort organisaties hinderen beloningen van religieuze aard te
ruilen voor wereldse beloningen. Als de organisatie zich niet verandert en verder
aanpast, zal de spanning bovendien weer oplopen naarmate de cultuur zich ontwik-
kelt. Dit is nadelig voor de organisatie en daarom zal geprobeerd worden dit te
verhinderen door verdere aanpassing. De ontwikkeling van de samenleving zal reli-
gieuze organisaties in lage spanning aldus transformeren in een bijzondere culturele
specialiteit die alleen nog religieuze beloningen van zeer algemene aard aanbiedt
(Stark/Bainbridge 1996: 286-287, 289).

Het verder ontwikkelen van de cultuur leidt er daarnaast toe dat de samenle-
ving een meer positief godsbeeld gaat ontwikkelen. Deze ontwikkeling werd hier-
boven beschreven. Als een religieuze organisatie een dergelijk godsbeeld overneemt,
en vooral organisaties in een lage spanning zullen zo’n godsbeeld overnemen omdat
ze zich aanpassen aan de omringende cultuur, zullen ze grote moeilijkheden krijgen
om nog langer beloningen van religieuze aard te ruilen voor seculiere beloningen.
Want “While a God of infinite scope may still wish humans to be good, he has lost
most of his bargaining power with his congregations. A good God solely responsi-
ble for creating and ordering the world would not punish humans with total dam-
nation for minor transgressions. He provides no specific rewards that might be
withheld. There is little he can demand of his congregations beyond the prevailing
secular standards of decent behavior. Thus, the ability of religious specialists to
demand rewards on behalf of the gods suddenly shrinks just at the point when one
God achieves a full monopoly over the powers of Heaven” (Stark/Bainbridge 1996:
115, 286-287).

Aan het eind van haar ontwikkeling staat de voorheen deviante religieuze orga-
nisatie in een bijzonder lage spanning met de omgeving. Door het succes van de
organisatie en door autonome processen van socialisatie en regressie was de span-
ning met de omgeving al verminderd. Om de spanning niet verder op te laten lo-
pen is een verdere aanpassing aan de ontwikkeling van de samenleving nodig. Het
gevolg daarvan is dat de religieuze organisatie nog slechts zeer weinig aan haar le-
den te bieden heeft en nog slechts weinig van ze vraagt. Daardoor zal ze dus weinig
betrokkenheid terugkrijgen. De organisatie raakt in een spiraal van verval, waarin
de geringe toestroom van beloningen van wereldse aard leidt tot een nog geringere
mogelijkheid om beloningen van sociale en religieuze aard te produceren en te on-
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derhouden. Voor een verder verval zorgen de spanningen binnen de organisatie
tussen de leden die een hogere spanning willen en de leden die een lagere spanning
wensen. Deze spanningen kunnen leiden tot nieuwe (sektarische) organisaties en tot
kerkbewegingen (indien de aanpassing volgens enkele leden niet snel genoeg gaat)
(Stark/Finke 2000: 205, 210; Stark/Bainbridge 1996: 128, 131).

Aanpassen aan de omgeving is dus niet de oplossing voor religieuze organisaties die
reeds in een lage spanning met hun omgeving staan. Ze komen daardoor in een
negatieve spiraal terecht die alleen maar leidt tot verder verlies van betrokkenheid.
De enige oplossing die er volgens de rational choice theory on religion is, is het
verhogen van de spanning met de omgeving (Stark/Finke 2000: 216). Daardoor
wordt de organisatie weer duurder en worden de leden en potentiële leden ertoe
aangezet om meer intensieve en extensieve banden met de organisatie aan te gaan.
De beloningen van religieuze aard kunnen in meer gesloten sociale netwerken beter
(overtuigender) worden ondersteund, waardoor ze waardevoller kunnen worden.
Bovendien kunnen in meer gesloten netwerken beter beloningen van sociale aard
uitgewisseld worden. Tenslotte zal door de hogere prijs duidelijk gemaakt kunnen
worden dat het hier om grote beloningen gaat. Door de spanning met de samenle-
ving op te voeren kan een religieuze organisatie in een lage spanning dus de be-
trokkenheid van de leden vergroten, waardoor er weer meer beloningen van wereld-
se aard naar de organisatie zullen vloeien.

2.4. toepassing rational choice theorie op religie

2.4.1. gebruik in Europa
De rational choice theorie heeft, zo blijkt uit enkele overzichten, nog weinig ingang
gevonden in de Europese godsdienstsociologie. Een themanummer van International
Sociology over actuele stromingen in de godsdienstsociologie biedt geen enkele bij-
drage van een rational choice theoreticus en verwijst spaarzaam en in afwijzende
termen naar de theorie (McGuire 1989). Ook in het Franse taalgebied vindt de
rational choice theorie weinig ingang in de godsdienstsociologie, zoals blijkt uit een
bijdrage van Willaime (1999) in de Schweizerische Zeitschrift für Soziologie. Een jaar
later werd er in dit blad opnieuw aandacht besteed aan de godsdienstsociologie in
Europa, maar wederom blijkt dat de rational choice theorie slechts weinig gebruikt
wordt. In het Duitse taalgebied blijken vooral de oude (Weber, Durkheim, Simmel)
en nieuwe (Luhmann en Luckmann) Duitse (sic!) klassiekers gerecipieerd te worden
(Wohlrab-Saar 2000); Davie (2000) zegt dat slechts weinig Britse sociologen over-
tuigd zijn van de verklaringskracht van de rational choice theorie. In een special van
Method & Theory in the Study of Religion geven bijdragen uit Noorwegen (Finnestad
2001) en Tsjechië (Horyna 2001) niet aan dat de rational choice theorie daar ge-
bruikt wordt, maar daar kan ook de godsdienstwetenschappelijke oriëntatie van het
tijdschrift debet aan zijn. De invloed van de rational choice theorie op de gods-
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dienstsociologie in Nederland is eveneens beperkt. Een recent nummer van Sociale
Wetenschappen beloofde inzicht te geven in de nieuwe godsdienstsociologie, maar de
gepresenteerde artikelen laten zien dat ook de jonge godsdienstsociologen zich voor-
al aan oude schema’s houden. De inleiding van Hak op de bijdragen in het nummer
bespreekt weliswaar de rational choice theorie, maar zet slechts de markttheore-
tische uitgangspunten van de rational choice theorie op de voorgrond (Hak 1998b).
Alleen vanuit Zweden (Hamberg/Petterson 1994; Brodin 2001), Italië (Diotallevi
2002) en Spanje (Oviedo 2002a; Oviedo 2002b) is mij enig onderzoek bekend
waarin de theorie wordt toegepast.

De enige twee onderzoekers die zich in Nederland met rational choice theorie
en religie bezig houden zijn de Groningse socioloog Hak, die hierover in de Encyclo-
pedia of religion and society een aantal bijdragen schreef (Hak 1998a), en de Tilburgse
socioloog Schepens (Schepens 1994; Schepens 1995; Schepens 1997), die een aantal
stellingen over pluriformiteit, concurrentie en kerkbetrokkenheid toetste op de
katholieke kerk in Nederland. Verder zijn drie Nederlandse onderzoeken, waarin de
theses van de rational choice theorie werden getoetst, het vermelden waard. In het
proefschrift van Verweij (1998: 64-67, 121-135, 173) gaat de auteur op zoek naar
de meest houdbare verklaring voor de verschillen in religieuze betrokkenheid tussen
de Europese landen en Amerika en Canada. De aanname van de rational choice theo-
rie, dat de structuur van de religieuze markt de betrokkenheid beïnvloedt, kon met
zijn statistische analyse echter niet overtuigend worden aangetoond. Een andere
stelling van de rational choice theorie, dat de algemene betrokkenheid bij religie
toeneemt naarmate er meer kerken op de markt zijn, werd in een recente studie van
het Sociaal-Cultureel Planbureau (Becker et al. 1997) evenmin bevestigd. Hoewel
het aantal religieuze genootschappen in Nederland sinds 1945 is toegenomen, waar-
onder met een aantal zeer sektarische (cf. Van Hemert 1979: 10), is de betrokken-
heid bij de kerken niet toegenomen en integendeel juist afgenomen. Ook bleek uit
dat onderzoek niet dat deze nieuwe religieuze organisaties op grote schaal de con-
ventionele religie vervangen. Een ander onderzoek naar de theses van de rational
choice theorie over pluriformiteit en betrokkenheid vond plaats onder de lezers van
het Nieuwsblad van het Noorden in 1988 (Batenburg et al. 1988). Ook hier bleek
na een statistische analyse het verband tussen pluriformiteit en betrokkenheid ver-
worpen te moeten worden. Noemenswaardig is tenslotte de doctoraalscriptie van
Van Iperen (2001), die de theses over de relatie tussen pluriformiteit en betrokken-
heid toetste aan locale data uit de volkstellingen tussen 1909 en 1971.

2.4.2. onderzoek met sect-to-church theorie
De belangrijkste publicatie over de ontwikkeling van religieuze organisaties vanuit
het perspectief van rational choice is The churching of America (Finke/Stark 1992). De
centrale stelling van dit boek is dat de betrokkenheid bij kerken door het optreden
van strikte en deviante religieuze organisaties sinds de Amerikaanse Revolutie is
toegenomen en dat dit ten koste is gegaan van meer aan de cultuur aangepaste reli-
gieuze organisaties. Zo waren de congregationalists, de anglicanen en de presbyteri-
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anen, die in 1776 de belangrijkste kerken in Amerika waren, in 1850 volledig over-
vleugeld door de baptisten, de methodisten en de katholieken (Finke/Stark 1992:
55). Finke en Stark geven enkele kenmerken van deze organisaties, die deze verande-
ring verklaren. De ‘sekten’ kenden een grote locale autonomie, waren democratisch
en gebruikten kleine groepen om leiders te selecteren. Op deze manier konden ze
snel reageren op de behoeften op de markt. De voorgangers kwamen bij de sekten
uit het gewone volk, en doordat ze weinig vorming kregen en weinig betaald kregen
bleven ze ook van het volk, ze spraken de taal van het volk en kenden hun behoef-
ten, ze preekten uit het hart en waren volledig toegewijd aan God en de kerk, ge-
richt op het redden van zielen. Door de lage eisen die aan de voorgangers gesteld
werden was er nooit een tekort en daarom konden deze kerken missioneren in het
westen van Amerika, en de organisatie had lage (personeels)kosten. De boodschap
van de ‘sekten’ bestond niet uit complex theologisch gepraat, ze benadrukten een
spirituele bekering en de individuele verantwoordelijkheid voor God door zonde en
genade, hel en verlossing te benadrukken. Bovenal: the minister was the message.
Tenslotte maakten de sekten gebruik van opwekkingsbijeenkomsten waarin God
direct ervaren kon worden. Deze boden zowel religieuze verdieping als sociale con-
tacten en ontspanning. Voor de geëtableerde kerken gold dat zij dit allemaal niet
deden, waardoor ze op de vrije markt van religie niet langer de positie konden hou-
den die ze hadden (Finke/Stark 1992: 54-98).

Na 1850 bleven de baptisten groeien, terwijl de methodisten minder groeiden
en na 1960 zelfs in ledental afnamen. Ter verklaring wijzen Finke en Stark erop dat
de methodisten tussen 1890 en 1906 geleidelijk aan hun sektarische karakter afleg-
den, terwijl de baptisten hun sektarische karakter bleven behouden. De methodisten
schakelden over op het systeem van de residerende pastor, wat de mobiliteit, flexi-
biliteit en het democratische karakter van de kerk niet ten goede kwam en de kosten
van pastorale zorg verhoogde, waardoor de kerk niet meer overal present kon zijn.
Ze richtten theologische instituten op die traditionele methodistische concepten
zoals zonde, bekering en heiliging onder kritiek gingen stellen. Agressieve wer-
vingsmethoden zoals de opwekkingsbijeenkomsten werden niet meer gebruikt. De
liturgie werd meer geformaliseerd en ontdaan van spontaniteit. Tenslotte werden de
moraal en de normen losser naarmate de leden meer terechtkwamen in de midden-
klasse en gerespecteerd werden als lid van de samenleving (Finke/Stark 1992: 153-
161). De Southern Baptists bleven daarentegen hun deviante karakter met de omge-
ving bewaren en groeiden. Hun gemeenten worden bediend door laag opgeleide,
onbetaalde boerenpastors en zijn extreem autonoom en democratisch. Daardoor
kunnen eventuele opwekkingsbewegingen, die de kerk voortdurend betrokken bij
de behoeften op de markt, moeilijk uit de kerk worden gezet terwijl deze innovaties
binnen de eigen grenzen worden gehouden. De seminaries van de Southern Baptists
zijn niet onafhankelijk, waardoor theologisch liberalisme niet tot ontwikkeling kon
komen. Tenslotte werden de Southern Baptists na de Amerikaanse Burgeroorlog het
voertuig voor de protesten van de zuidelijken, waar ze met traditionele opvattingen
en evangelische opwekking gehoor aan gaven (Finke/Stark 1992: 170-176). Na de
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Tweede Wereldoorlog pasten ook de Southern Baptists zich aan de omgeving aan en
gingen ze steeds meer bij de grote en geaccepteerde kerken horen. Locale gemeenten
die hier het verst in meegingen leden volgens een onderzoek van Finke (1994) het
meest onder een lage betrokkenheid.

De katholieke kerk was en is in Amerika uiterst succesvol. Volgens Finke en
Stark komt dat doordat ze een aantal mobilisatiemethoden van de baptisten en me-
thodisten overnamen en op de vrije markt van religie eveneens een deviante positie
innamen. De katholieken benadrukten persoonlijke vernieuwing door deelname aan
de devotionele activiteiten van de kerk. Ze stonden de immigranten toe hun eigen
liturgie, symbolen en heiligen te behouden en hun etnische subcultuur in de paro-
chie uit te leven. De priesters, die van eenvoudige komaf waren, stonden dicht bij
de mensen, waren laag betaald en hoog gemotiveerd. De katholieken ontwikkelden
een zuilachtige structuur die het dagelijks leven van de katholieken beheerste en
hen beschermde tegen de vijandige en protestantse buitenwereld. Door de inzet van
de grote schare priesters en religieuzen kon een uitgebreid netwerk van scholen
opgericht worden, waarin de katholieken religieus gesocialiseerd werden. Ten slotte
kon de katholieke kerk door de goedkope organisatie (cf. religieuzen) met de kolo-
nisten meegaan naar het westen, in tegenstelling tot de gevestigde kerken wier
predikanten hoge salarissen kregen, en daar vanaf het begin onder de kolonisten en
hun jonge gezinnen missioneren (Finke/Stark 1992: 109-141). Ook de katholieke
kerk was echter onderhevig aan de negatieve gevolgen van het succes. Rond 1960
waren de katholieken op het hoogtepunt van hun macht. Daarna pasten de katho-
lieken zich in toenemende mate, niet in het minst onder invloed van het Tweede
Vaticaans Concilie, aan de Amerikaanse maatschappij aan. Op sociaal en cultureel
gebied zijn de katholieken tegenwoordig nauwelijks nog te onderscheiden van ge-
middelde Amerikanen. Veel van de confessionele organisaties zijn opgeheven. Op
religieus gebied pasten de katholieken zich aan door het gebruik van het Engels en
het vereenvoudigen van de liturgie, totdat die leek op die van andere hoogkerkelijke
organisaties. Op de seminaries en onderwijsinstituten nam de rol van de leek toe,
werden professionele standaards belangrijker dan wijding en werd gepleit voor aca-
demische vrijheid (Finke/Stark 1992: 255-274).

Een opmerkelijke toepassing van de theorie over de ontwikkeling van religieuze
organisaties is The rise of Christianity van Rodney Stark. Hoewel zijn zwakke histori-
sche basis hem op veel kritiek is komen te staan, verdient zijn boek als voorbeeld
van een toepassing van de theorie hier zeker de aandacht. Stark beweert dat het
christendom in zijn beginperiode groeide omdat het een exclusieve religieuze orga-
nisatie was die daardoor beter in staat was middelen te mobiliseren en geloofwaardi-
ge beloningen van religieuze en wereldse aard te verschaffen aan de leden (Stark
1996: 204). Hij laat zien dat van christenen verwacht werd dat ze als consequentie
van hun geloof veel moesten doen en laten en neemt aan, bewezen wordt het niet
echt, dat als gevolg daarvan de christelijke gemeenschappen immuun waren voor
mensen die, zonder eraan bij te dragen, van de (materiële) voordelen van de kerk
wilden profiteren. Daardoor kon het christendom zeer krachtige beloningen van
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religieuze aard in stand houden, zoals het geloof in de verlossing en een overtuigen-
de liturgie, en interessante materiële beloningen aanbieden, zoals hulp aan minder-
bedeelden, matiging van de klassenverschillen, zorg voor weduwen en wezen en een
systeem van vrijwilligerswerk (Stark 1996: 179, 188-189; cf. Trouillez 2002). Zijn
boek eindigt met de suggestie dat de erkenning van het christendom als staatsreli-
gie ook het einde betekende van deze deviante en dynamische kenmerken van het
christendom en dat de verbreiding van het christendom voortaan op andere manie-
ren moest plaatsvinden (cf. Stark 2001: 61-78).

Er is mij één studie bekend waarin de sect-to-church theorie expliciet onder-
werp is van een statistische studie. Sherkat (2001) onderzocht of de aanpassing van
zwarte kerken in de Verenigde Staten inderdaad geleid heeft tot een verminderde
aantrekkingskracht van deze kerken. De meeste zwarte kerken hebben een sektari-
sche oorsprong, vooral die van baptistische, methodistische en evangelische aard.
Tegelijkertijd zijn zwarte kerken meer aangepast geraakt aan de mainline. Door het
wegvallen van segregerende maatregelen in de samenleving kunnen Afro-
Amerikanen ook stijgen op de sociale ladder en zijn ze te vinden in alle lagen van de
samenleving. De zwarte kerken hebben bureaucratische structuren ontwikkeld,
hebben hun typisch extatische liturgie afgelegd, preken een liberale theologie, lei-
den hun pastores op aan eigen instellingen en zijn seculier georiënteerd. Als bewijs
voor hun aanpassing kan bovendien gezegd worden dat ze te lijden hebben gehad
onder nieuwe sektarische afsplitsingen. Sherkat heeft in een cohort-studie onder-
zocht of deze zwarte kerken te lijden hebben onder een toenemende secularisatie.
Zijn data wijzen inderdaad uit dat vooral de kerken van de zwarte mainline te lijden
hebben onder een afnemende belangstelling van jongeren.

2.4.3. kritiek op de rational choice theorie en de toepassing op godsdienst
Kritiek op de toepassing van de rational choice theory in de sociale wetenschappen
en in de godsdienstsociologie is er legio. Het belangrijkste punt van kritiek is dat
niet alle handelingen (instrumenteel-) rationeel zijn, zoals de rational choice theorie
aanneemt. De theorie zou daardoor alleen toe te passen zijn op bepaalde, economisch
gekleurde situaties en niet in algemene zin van toepassing zijn op het menselijk
handelen (Münch 1992; Bohmann 1992; Boudon 1998). Vanuit feministische hoek
wordt soortgelijke kritiek geuit: rational choice theorie besteedt teveel aandacht aan
de rationaliteit van de keuze terwijl mensen ook door emoties gestuurde keuzes
maken, die in de theorie niet worden meegenomen. Altruïsme vinden zij bijvoor-
beeld in zo’n model moeilijk in te passen (England/Kilbourne 1990). Omdat de
rational choice theorie zich volgens de critici teveel richt op de keuze van het indi-
vidu en te weinig op de sociale omstandigheden die die keuzes kunnen beïnvloeden,
wordt bovendien de claim dat met behulp van de rational choice theorie historisch
en vergelijkend onderzoek kan worden gedaan betwijfeld (Sciulli 1992).

Deze laatste claim werd in 1998 in een special van de American Journal of Sociol-
ogy bediscussieerd. Aan dit themanummer lag een artikel van Kiser en Hechter
(1991) ten grondslag waarin ze schreven dat historisch-sociologisch onderzoek theo-
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rie-gestuurd moet zijn, en dat die theorie de rational choice theorie moet zijn. So-
mers (1998) reageerde getergd op dit artikel en verweet de rational choice theoretici
a priori een aantal causale sociale mechanismen aan te nemen van dezelfde algemene
theorie die het onderzoek stuurt. Daardoor schrijft de theorie volgens haar causali-
teit toe aan zaken die principieel niet aantoonbaar zijn. In feite herhaalt ze daarmee
een veel geuite kritiek, dat de rational choice theorie de werkelijkheid naar zich toe
schrijft. Verder zou de theorie ongeschikt zijn voor historisch onderzoek omdat het
historische veranderingen niet zou kunnen hanteren en normatieve verhalen niet kan
integreren. Demerath (1995) en Chaves (1995) uiten voor de toepassing op religie
soortgelijke kritiek. Ook Zafirovsky (2000) twijfelt aan de claim van de rational
choice theorie een algemene theorie te kunnen zijn, omdat ze volgens hem het ver-
schil tussen economie en sociologie te weinig bewaart.

Één van de felste tegenstanders van de toepassing van de rational choice theorie
op religie is Steve Bruce. Zowel op theoretische als op empirische gronden wijst hij
de toepassing van deze theorie op religie radicaal af – reden genoeg om hem hier een
apart plaatsje te geven. In de loop der jaren is zijn kritiek steeds feller geworden en
overschrijdt in de inleiding van zijn boek Choice and religion (1999), dat gezien kan
worden als zijn definitieve afrekening met de toepassing van de rational choice the-
ory op religie, zelfs de grenzen van de betamelijkheid. Zijn theoretische kritiek richt
zich op de definitie van religie die rational choice hanteert, die hij glibberig en
onduidelijk vindt, en op de visie op religie als een systeem van beloningen. Er is
voor hem een verschil tussen religie en consumptiegoederen. Verder verwijt hij de
verdedigers van de toepassing van rational choice dat ze een te grote afstand hebben
van hun onderwerp, waardoor ze het gedrag van (religieuze) mensen niet kunnen
begrijpen. Het economisch model zou weinig resonantie vinden bij de mensen wier
gedrag het moet verklaren, wat onder andere komt omdat er volgens hem te weinig
aandacht is voor culturele factoren. Zijn empirische kritiek steunt vooral op gege-
vens uit het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Baltische staten. Hij verwijt de
Amerikanen dat ze te weinig oog hebben voor de subtiele verschillen tussen de
Europese landen en daarom bijvoorbeeld tot verkeerde conclusies komen over de
relatie tussen vrije markt, pluriformiteit en hoge kerkbetrokkenheid. Hij is van
mening dat voor Europa alleen de secularisatiethese de lage betrokkenheid bij de
kerken kan verklaren, dit zijn de culturele factoren waarvoor hij een lans breekt, en
dat in Europa de vraag naar religie sowieso lager is dan in Amerika (sic!). Overigens
wordt de empirische kritiek van Bruce ondersteund door het Nederlandse (vergelij-
kende) onderzoek dat de aannames van de rational choice theorie getoetst heeft (cf.
2.4.1.).

2.4.4. conclusie
De toepassing van rational choice op religie levert vele nieuwe inzichten en vragen
op, maar is niet onomstreden. De fundamentele kritiek is dat niet alle handelingen
van mensen doelrationeel hoeven te zijn en dat religie niet als ruilwaar geanalyseerd
kan worden. Daar kan tegenin gebracht worden dat sinds Acts of faith de theorie op
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dit punt ingrijpend genuanceerd is. Wel moet gewaakt worden tegen de veelvuldig
gemaakte claims van rational choice onderzoekers dat deze theorie de enige ware
zou zijn. Vooral Warner (1993, 1997, 2002) pleit voor dit nieuwe paradigma in de
godsdienstsociologie, dat volgens hem met succes de secularisatiethese heeft afge-
lost, waarbij hij de grenzen van dat paradigma vèr boven de rational choice theorie
uitstrekt. De toetsing van het onderzoek aan de Europese situatie, dat de veronder-
stellingen van de theorie voor Europa empirisch diskwalificeert,  roept de vraag op
of de theorie niet tè Amerikaans is om algemeen-geldig te kunnen zijn. Maar het
zijn alleen de stellingen over de religieuze markt die door dit onderzoek voor Euro-
pa gediskwalificeerd worden. Op de deeltheorie die in dit onderzoek gebruikt
wordt, de sect-to-church theorie, is sowieso door Amerikaanse noch Europese on-
derzoekers kritiek geleverd. Met alle beperkingen die door de kritiek gegeven is wil
ik, ook omdat de sect-to-church theorie nog niet is toegepast op Europa, daarom
deze theorie gebruiken om de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland te
analyseren.

2.5. onderzoeksopzet

De theorie over de ontwikkeling van religieuze organisaties wordt in dit onderzoek
gebruikt als een theoretisch model om de ontwikkeling van de katholieke kerk in
Nederland, dat is de toename en afname van de betrokkenheid bij deze kerk, vanuit
het principe van rationele keuze te begrijpen (De Groot 1975: 325-343). Het is
(uitdrukkelijk) niet de bedoeling van deze studie om te proberen de aannames van
de rational choice theorie te bewijzen, te toetsen, of vergelijkenderwijs te kijken of
een andere theorie de ontwikkeling van de kerk beter kan verklaren. Het voorlig-
gende onderzoek wil slechts met behulp van een bepaalde sociaal-wetenschappelijke
theorie, de rational choice theorie, proberen een nieuwe visie te geven op de ont-
wikkeling van het katholicisme in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw.
Ik wil bekijken of de processen die de rational choice theorie geeft als verklaring
voor de ontwikkeling van een religieuze organisatie inderdaad voorkomen in de
geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland in de moderne tijd, of ze inder-
daad gezien kunnen worden als een vergroting of vermindering van het belang dat
mensen hebben bij de kerk, en of ze verbonden kunnen worden met een fase van
groei of van verval van de katholieke kerk.

Centraal in dat zoekraster staat de kerk, haar handelen, en de gevolgen van dat
handelen voor de spanning van de kerk met de samenleving en voor de beloningen
van religieuze en sociale aard die ze aanbiedt. Deze oriëntatie wordt ingegeven door
de theorie, die de betrokkenheid bij een religieuze organisatie in eerste instantie ziet
als een gevolg van het optreden van de kerk zèlf en minder als een gevolg van maat-
schappelijke of culturele ontwikkelingen. Deze macro-invloeden op de betrokken-
heid -het geheel van de religieuze markt, de interactie van de katholieke kerk met
andere kerken of de verhouding religie en moderniteit- worden daarom niet of
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slechts marginaal in de analyse betrokken. De micro-aspecten van de theorie -religie
en uitwisseling, psychologie en religie en andere aspecten- blijven in het onderzoek
eveneens buiten beschouwing. Micro- en macro-aspecten worden alleen meegeno-
men als ze van belang voor deze (meso-) studie van het Nederlands katholicisme
kunnen zijn. Ik kijk dus naar de kerk als organisatie, welke methoden ze gebruikt
heeft om leden te winnen, welke keuzes gemaakt werden in het licht van de omge-
ving, wat de gevolgen daarvan waren voor de betrokkenheid, welke veranderingen
er hebben plaatsgevonden, en dergelijke. Daarbij ga ik er van uit dat de kerk een
rationele actor is die probeert haar opbrengsten te maximaliseren (cf. Ekelund et al.
1996).

De betrokkenheid bij de kerk wordt begrepen als een gevolg van de mobilisa-
tiepogingen van de kerk zelf. Twee aspecten staan daarbij centraal: de deviantie en
de belangen in conformiteit of, omgeformuleerd in termen van keuze en ruil, kosten
en beloningen. Voor dit onderzoek betekent dit dat in een periode van groei aange-
toond moet kunnen worden dat de spanning van de katholieke kerk in Nederland
hoog was en de leden grote belangen in de organisatie werden aangeboden, en om-
gekeerd dat in een periode van verval de spanning laag was en de leden minder
belangen in de organisatie werden aangeboden. De spanning van de katholieke kerk
is hoog als ze verschillend, gescheiden en vijandig ten opzichte van de omringende
omgeving is. De belangen van de katholieken zijn hoog als er waardevolle belonin-
gen van sociale aard worden aangeboden (pleziertjes, contacten, investeringen) en
als de beloningen van religieuze aard door de door de theorie gepreciseerde maatre-
gelen overtuigend worden aangeboden. Als de katholieke kerk maatregelen van
beloning en straf gebruikt kan de waarde van aangeboden beloningen kunstmatig
worden verhoogd.

Verder wordt verondersteld dat religieuze organisaties een ontwikkeling door-
maken. Aan het begin van hun geschiedenis zijn religieuze organisaties volgens de
theorie deviant en kennen ze een hoge betrokkenheid. Dit succes zorgt voor een
daling van de spanning, dat resulteert in een verminderd mobilisatiepotentieel. Dat
betekent voor de katholieke kerk dat op het hoogtepunt van de betrokkenheid aan-
wijzingen gevonden moeten worden voor een verlaging van de spanning. Bijzondere
aandacht zal er daarbij zijn voor de ontwikkelingen die door de theorie gesugge-
reerd worden: groei van de kerk, de invloed van clerici en andere élites, en processen
van socialisatie en regressie. In een latere fase zal die aanpassing dan voortgezet
moeten worden zonder dat parallel een groei in de betrokkenheid kan worden ge-
constateerd. Ik verwacht dat de katholieke kerk zo’n ontwikkeling doormaakt en ik
denk aan te kunnen tonen dat de door de theorie uitgewerkte processen daarin een
rol speelden.

Het onderzoek is een sociologische studie naar de historische ontwikkeling van de
katholieke kerk in Nederland in de moderniteit. Hoe is dit thema afgebakend? Ten
eerste is het de vraag wat ik beschouw als (rooms-) katholieke kerk en wat niet. Het
gaat er hier niet om sociologisch vast te stellen wat wel en wat niet katholiek was of
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is. Het gaat erom uit de veelheid van kerkelijke verschijningsvormen in deze perio-
de een zinvolle selectie te nemen die voor dit onderzoek bruikbaar is. Door de ver-
zuiling was ‘de kerk’ immers op vele terreinen aanwezig, niet alleen in parochies,
kloosters, congregaties, en andere zielzorgeenheden, maar ook in de pers, vakbewe-
ging, sport, gezondheidszorg, politiek en dergelijke. Waar de kerk, die het onder-
werp van dit onderzoek is, begint en waar ze ophoudt is daarom moeilijk te bepalen.
Bovendien zijn en waren top en basis in die kerk het niet altijd eens over wat ‘ka-
tholiek’ is en wat niet. Om te bepalen wat kerk is en wat niet grijp ik terug op de
omschrijving van religieuze organisaties die binnen de rational choice theorie ge-
bruikt wordt (Stark/Bainbridge 1996: 42; Stark/Finke 2000: 103): de katholieke
kerk is die organisatie die volgens de katholieke leer sociale en religieuze beloningen
aanbiedt in ruil voor wereldse beloningen. Elke handeling van een individu of col-
lectief, die door een band met deze organisatie verbonden is (doop, ordinatie, juri-
disch) en die plaats vindt op basis van de katholieke leer, wordt geacht een hande-
ling van de kerk te zijn (cf. De Coninck 1996: 9).

Over welke periode strekt dit onderzoek zich uit? Ik heb gekozen voor de peri-
ode van 1795 tot heden. In sociaal, juridisch, politiek en bestuurlijk opzicht is 1795
een cesuur in de Nederlandse geschiedenis, die voor de katholieke kerk in Neder-
land grote gevolgen heeft gehad. In dat jaar bezetten de Franse revolutionaire troe-
pen de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zij moderniseerden en centraliseer-
den de Nederlandse staat en samenleving, zij democratiseerden en liberaliseerden de
politieke en maatschappelijke verhoudingen en drongen de overheersende invloed
van de gereformeerde (publieke) kerk terug ten gunste van een meer gelijkwaardige
rol en positie van de andere kerken in Nederland. Binnen dit kader vond de politie-
ke, maatschappelijke en economische ontwikkeling van het moderne Nederland
plaats. Voor de katholieke kerk betekende dit dat ze in 1795 verschillende vrijheden
kreeg die het mogelijk maakten zich meer naar eigen wens te ontwikkelen. Omdat
de ontwikkeling van de kerk in de moderniteit nog steeds doorgaat, heb ik er voor
gekozen geen eindpunt vast te leggen. Onderzoekstechnische redenen zorgden er
voor dat de ontwikkeling van de kerk tot eind 2002 gevolgd kon worden.

De term ‘Nederland’ kan voor deze periode verwarrend zijn. Ik wil mij richten
op de ontwikkeling van de kerk in de Noordelijke Nederlanden, het gebied dat
tegenwoordig Nederland genoemd wordt. In het begin van de door mij gekozen
periode, tot de Belgische oorlog van 1830-1831, behoorde het huidige België tot
wat toen het koninkrijk der Nederlanden was. Ik zal de ontwikkelingen in België
niet bespreken, tenzij die voor het begrip van de kerk in het noorden noodzakelijk
is. Ook de ontwikkeling van de kerk in de koloniën -Nederlands Indië, Suriname en
de Antillen- zal niet aan bod komen. Dit wordt in dit onderzoek van belang geacht
voor de landen waar die missie plaats vond. Ook hier geldt: ik kijk naar de activitei-
ten in de missie, voor zover die voor de ontwikkeling van de katholieke kerk in
Nederland van belang zijn.

Het onderzoek steunt op secundaire literatuur over (deelaspecten van) de ge-
schiedenis van de katholieke kerk (personen, organisaties, gebeurtenissen et cetera)
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in Nederland. De literatuur is verkregen door bibliografisch onderzoek en door de
zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’. Verder heb ik mij geconcentreerd op de nationale
context van de ontwikkeling van de kerk. Regionale geschiedenissen, hoe interes-
sant vaak ook, zijn niet gebruikt, tenzij ze relevant konden zijn om bepaalde aspec-
ten in de nationale context te illustreren of te verhelderen. Het gebruik van histori-
sche bronnen is zoveel mogelijk vermeden. Een uitzondering is gemaakt voor hoofd-
stuk 7. Over de geschiedenis van de kerk na 1970 is namelijk nog maar weinig
gepubliceerd. Naast een aantal losse artikelen is mij alleen het boek van Goddijn et
al. (1999) bekend. Omdat deze beschikbare literatuur mij te weinig informatie gaf
over de verandering in spanning en ik het vermoeden had dat er meer gebeurd is
dan in deze literatuur stond, heb ik alle beschikbare jaargangen van het Informatie-
bulletin 1-2-1 doorgenomen op de toename van spanning en de reactie daarop. Om-
dat dit blad voornamelijk kijkt vanuit de ambtskerk en ook vanuit andere delen van
de kerk spanning met de samenleving is opgebouwd, heb ik met dezelfde vraag voor
ogen ook de jaargangen 1960-2000 van De Bazuin doorgenomen. Daarbij ben ik er
van uitgegaan dat in dit blad de ontwikkelingen in deze ‘andere kerk’ naar voren
komen.


