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HOOFDSTUK 8

CONCLUSIE

William: ‘Zegt die imam in dat interview dat vasten verplicht is?
Brengen jullie daar niets tegenin? Want er klopt natuurlijk niets van.’

Een redacteur: ‘Je bent verplicht te vasten. Dat staat in de Koran.’
William: ‘Nee hoor. Je doet het uit vrije wil.

Je kiest ervoor om jezelf die verplichting op te leggen.’
Redacteur: Nou ja, dat merk je dan wel in het hiernamaals.’

Gesprek bij de Nederlandse Moslim Omroep
Effting 2002

8.1. rational choice theorie en de ontwikkeling van de katholieke kerk

8.1.1. inleiding
De vraag van dit onderzoek was welke verklaring met behulp van de rational choice
theorie voor de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 gege-
ven kan worden, en wat daarvan de bijdrage is aan het reeds bestaande onderzoek.
De ontwikkeling van de kerk werd in 1.1.2. gezien als de verandering in de betrok-
kenheid bij de kerk. Uit de rational choice theory on religion werd in 2.3. een theo-
rie gedestilleerd over de ontwikkeling van religieuze organisaties die werd gebruikt
als een verklaringsmodel voor de ontwikkeling van de katholieke kerk in Neder-
land. Met dat model werd bekeken of parallel aan de ontwikkeling in de betrokken-
heid een stijging of daling in de spanning van de kerk met de omgeving en een
stijging of daling van het aangeboden belang van conformiteit geconstateerd kon
worden. In dit hoofdstuk wordt het antwoord op de vraag gegeven. In subparagraaf
2 wordt, vanuit de rational choice theorie, de ontwikkeling van de katholieke kerk
in Nederland geschetst. De katholieke kerk wordt gezien als een kerkbeweging die
zich –doelbewust- wilde integreren in de Nederlandse samenleving, waardoor het
verval op den duur voorgeprogrammeerd was. In subparagraaf 3 wordt deze visie
geconfronteerd met de reeds fungerende verklaringen en wordt vastgesteld of de
rational choice theorie een toegevoegde waarde heeft. In subparagraaf 4 worden naar
aanleiding van de toepassing van de rational choice theorie op de ontwikkeling van
de katholieke kerk in Nederland bedenkingen bij de rational choice theorie gefor-
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muleerd. De theorie blijkt wel een erg schematisch en mechanistisch beeld van de
werkelijkheid te geven dat bij toepassing op een instituut als de katholieke kerk
behoorlijk genuanceerd moet worden. In subparagraaf 5 worden enkele voorstellen
gedaan voor verder onderzoek. De studie wordt afgesloten met een epiloog waarin
enkele opmerkingen worden gemaakt over de toepassing van de rational choice
theorie in de kerkelijke praktijk.

8.1.2. katholieke kerk in Nederland: een kerkbeweging
In de eerste periode (1795-1870) nam de betrokkenheid bij de kerk slechts lang-
zaam toe. In deze periode raakte de kerk slechts geleidelijk aan uit de invloed van de
omgeving en ging ze voorzichtig een eigen koers varen. Vooral in de begintijd,
vanaf de gelijkstelling door de Franse bezetters in 1795 tot aan de herinvoering van
de hiërarchie in 1853, pasten de kerk en haar leden zich gevoelig aan de omgeving
aan of eigenlijk, omdat dit een voortzetting was van de tijd daarvòòr, bleven ze
aangepast. Katholieken deden mee in het verlichte en liberale discours, ze speelden
een rol in de revolutie en in het openbaar bestuur en de leiders van de kerk poogden,
in overleg met de burgerlijke overheid, de radicale, aanstootgevende tendensen te
onderdrukken. Deze opstelling werd mogelijk bevorderd door de relatief grote,
absolutistisch gekleurde invloed van de overheid en door de sociale en geografische
spreiding van de katholieken. Overigens is dit niet het hele verhaal: in deze tijd
kwam de kerk ook nu en dan in conflict met de overheid en de samenleving. Er
bestond nog steeds antipapisme, nieuwe regeringen probeerden de protestantse kerk
weer te bevoordelen en het conflict om het Collegium Philosophicum liet diepe
sporen na. Na 1853 kregen deze tendensen, door veranderingen in de kerk zelf, de
overhand. De katholieken eisten in eigen kranten hun recht op gelijkheid in sa-
menleving en politiek op en de meer verzoeningsgezinde liberale katholieken wer-
den uitgerangeerd. Nadat de hiërarchie was hersteld werd de kerk in organisatori-
sche zin opgebouwd. Tenslotte kwam er, onder invloed van internationale ontwik-
kelingen, een radicaal antimoderne wind vanuit Rome gewaaid die door de directe
benoeming van de bisschoppen vanuit Rome ook in Nederland invloed kreeg. Deze
verandering riep in versterkte mate antipapistische reacties op. Vanuit het perspec-
tief van kosten en beloningen is dit een dubbelzinnige situatie. De spanning met de
samenleving, waarin zich de kosten uitdrukken, was tot 1853 eerder laag met een
aantal uitschieters naar boven. Na 1853 werd de spanning langzamerhand opge-
bouwd. In de beloningenstructuur, zowel bij beloningen van sociale als van religi-
euze aard, waren er in deze periode weinig vernieuwingen. De katholieke kerk vroeg
dus in deze periode weinig betrokkenheid van haar leden en bood ze weinig (nieu-
we) belangen in de organisatie aan. Dit komt in de matige groeicijfers tot uitdruk-
king.

In de tweede periode (1870-1960) nam de betrokkenheid bij kerk sterk toe. In
deze periode zette de kerk zich ten eerste sterk af tegen de omgeving. Katholieken
moesten lid worden van eigen organisaties en contacten met andersdenkenden en
met de moderne wereld mijden. Deze afscheiding kreeg vorm in de apologetische
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activiteiten van verschillende organisaties en door de pogingen de contacten van de
katholieken met de buitenwereld te controleren. Ook werd er actief gewerkt aan de
vorming van een groepsidentiteit. Daartegenover stond dat de katholieke kerk
waardevolle sociale en religieuze beloningen aanbood. De kerk beloofde verlossing
van aardse zorgen in een hemels leven na de dood, mits men regelmatig contact met
de kerk had. Ook benutte ze veel methoden om deze beloningen aan te bieden en
om het vertrouwen erin te vergroten. Daarnaast werden via de kerk veel beloningen
van sociale aard aangeboden. Katholieke organisaties voorzagen in alle wereldse
behoeftes van het leven, via de kerk konden sociale contacten opgedaan worden en
kon binnenkerkelijke en buitenkerkelijke prestige verkregen worden. Bovendien
konden deze beloningen in geval van non-conformiteit weer onthouden worden.
Katholieken hadden daarmee relatief meer te winnen dan te verliezen van betrok-
kenheid bij de kerk. De kosten waren hoog, maar daardoor werden mensen intensief
bij de kerk betrokken. De opbrengsten werden daarentegen als nòg hoger voorge-
steld. Vanuit het principe van rationele keuze kan zo de hoge en groeiende betrok-
kenheid bij de katholieke kerk in deze periode verklaard worden. Deze verhouding
tussen kosten en baten bleef grosso modo tot ongeveer 1960 bestaan.

In dezelfde periode leed de kerk echter ook grote verliezen, hoewel die door het
grote succes gecamoufleerd werden. Vanaf ongeveer 1920 kwam de dalende betrok-
kenheid duidelijk aan de oppervlakte. Voor de rational choice theorie laten deze
verliezen de negatieve gevolgen van het succes zien. Want onder invloed van de zuil
zèlf werden de katholieken steeds meer tot gewone Nederlanders. In het bescha-
vingsoffensief werd hen de normen en waarden van de middenklasse bijgebracht.
Door het katholieke onderwijs steeg het intellectuele niveau en daarmee de kansen
van de katholieken op de arbeidsmarkt. Onder invloed van het succes werd de ka-
tholieke kerk steeds meer een erkende maatschappelijke organisatie. Ook werd van-
uit de kerk zelf de relatie met de buitenwereld verbeterd. Katholieken werden ge-
stimuleerd mee te doen met en zich in te zetten voor het nationale belang. De weer-
stand tegen de moderne samenleving werd genuanceerd en er werd voorzichtig
begonnen met oecumenische contacten. Ook kreeg de kerk in de overheidssubsidies
aan haar zuilorganisaties financiële en politieke erkenning van haar maatschappelij-
ke eisen. Tenslotte gebruikten de élites in de kerk in toenemende mate wereldse,
wetenschappelijke methodes en theorieën in hun dagelijkse werk. Het gevolg van
deze ontwikkelingen was dat de spanning van de kerk met de samenleving afnam,
wat betekent dat de kerk van haar leden een minder grote betrokkenheid vroeg. Een
daling van de betrokkenheid is binnen het paradigma van de rationele keuzetheorie
het logische gevolg. Overigens bleef de spanning met de samenleving zoals gezegd
op een aantal andere punten tot 1960 hoog en nam de betrokkenheid daarom niet
op alle fronten (even sterk) af.

Vanaf 1960 tot heden raakte de betrokkenheid bij de katholieke kerk in een
vrije val. In deze periode werden de grenzen van de kerk met de buitenwereld verder
gerelativeerd en de beloningen van de kerk in waarde gereduceerd. De beloningen
van religieuze aard werden in wereldse termen geformuleerd en uitgelegd. Ook in
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de ondersteuning van deze beloningen werd het meer wereldse karakter ervan dui-
delijk. De beloningen van sociale aard verdampten geleidelijk aan, niet in het minst
doordat de maatschappelijke organisaties een voor een van de kerk loskwamen.
Tenslotte werd de conformiteit van de katholieken niet meer gecontroleerd en ge-
sanctioneerd. Daarnaast, deels als gevolg van deze veranderde inhoud, paste de ka-
tholieke kerk zich aan aan de omgeving. De wereld buiten de kerk werd niet langer
veroordeeld en zelfs als aanknopingspunt genomen voor het theologisch denken.
Ook de kerkelijke structuren pasten zich aan aan de eisen van de wereld buiten de
kerk. Aan de maatschappelijke organisaties werd de vrijheid gegeven zichzelf te
positioneren in het maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke veld – wat
ze dan ook deden. Tenslotte ging de kerk verregaande contacten aan met andere
christelijke kerken en met andere godsdiensten. In termen van kosten en baten was
de katholieke kerk hierdoor een onaantrekkelijke organisatie was geworden. De
kosten waren weliswaar tot een minimaal niveau gedaald, maar daardoor konden
katholieken veel gemakkelijker ook met andere organisaties beloningen uitwisselen.
Ook werd daardoor nog maar weinig betrokkenheid van de katholieken gevraagd.
De baten van de katholieke kerk waren bovendien door hun meer wereldse karakter
in waarde verminderd voor zover ze niet, wat vooral voor de beloningen van sociale
aard geldt, verdwenen waren. Vanuit de theorie kan niet verwacht worden dat een
organisatie in zo’n geval betrokkenheid kan vasthouden en genereren, wat ook in de
data over de betrokkenheid tot uitdrukking komt.

Vanaf ongeveer 1970 is er echter een verandering in het kerkelijk beleid geko-
men die tot een hogere spanning van de kerk met de samenleving geleid heeft. Toch
is de betrokkenheid niet toegenomen en integendeel verder afgenomen. Nader on-
derzoek liet zien dat vooral geprobeerd is de spanning verder te verhogen, maar dat de
meeste voorstellen niet of niet geheel zijn uitgevoerd en in sommige gevallen zelfs
direct door de verantwoordelijken op een niet-deviante wijze werden uitgelegd. Ook
waren er enkele pogingen om de identiteit van de katholieke organisaties te verdui-
delijken, maar dit gebeurde op de manier van het ‘open katholicisme’, zodat niet
verwacht kan worden dat dit gevolgen heeft voor de spanning van deze organisaties
of van de kerk als geheel met de samenleving. Tenslotte werden veel van de pogin-
gen niet of nauwelijks door de basis van de kerk omgezet. Daardoor heeft bijvoor-
beeld de grotere nadruk op het sacramentele karakter van de kerk of de kritiek op de
maatschappelijke normen en waarden geen gevolgen voor het gedrag van het indi-
vidu. Over het geheel genomen is de spanning van de kerk met de samenleving dus
niet duidelijk en effectief toegenomen, ondanks alle maatschappelijke discussies die
de kerk heeft opgeroepen. Ook was er nauwelijks een verandering ten gunste van de
beloningenstructuur. De kerk bleef dus net zo onaantrekkelijk als ze al was en werd
door de voortdurende pogingen om de spanning te verhogen, die bovendien niet
succesvol zijn, nòg onaantrekkelijker. Daardoor kon ze geen hogere betrokkenheid
genereren en bleef die laag en dalend.

Als we de katholieke kerk in Nederland willen typeren in de definities van de
rationele keuzetheorie, dan is het begrip kerkbeweging misschien het meest toepas-
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selijk. Een kerkbeweging is een deviante beweging die gericht is op het verlagen
van spanning met de samenleving. Vanaf het begin wilde de katholieke kerk doel-
bewust integreren in de Nederlandse samenleving, werd gestreefd naar de realisatie
van de grondwettelijke rechten en de sociale acceptatie en gelijkstelling van de
leden. Door deze eisen riep de kerk deviantie op en juist daardoor kon ze succesvol
worden: de katholieken konden sterk bij de katholieke kerk en de katholieke sub-
cultuur betrokken worden, en zonder duidelijke grenzen met de buitenwereld was
het niet mogelijk geweest de sociale en religieuze beloningen die binnen deze
groepscultuur aangeboden werden te realiseren. Uiteindelijk riep ze door deze stra-
tegie de ondergang over zichzelf af. Hoe meer de eisen werden gerealiseerd, hoe
meer ze haar mobiliserend vermogen verloor. De verlaging van de spanning in de
jaren zestig, met het doel een groter en breder publiek aan te spreken, had dan ook
het tegengestelde effect. Het verlagen van de spanning cumuleerde de toch al lage
spanning van de katholieke kerk met de samenleving, en leidde tot haar verval.

8.1.3. toegevoegde waarde rational choice theorie
In 1.2.2. werden negentien verschillende theorieën over de ontwikkeling van de
katholieke kerk in Nederland in de moderne tijd gepresenteerd. Aan de hand van de
criteria van Hak kon worden geconcludeerd dat er sinds 1945 weinig vooruitgang
in het denken over de ontwikkeling van de katholieke kerk is geweest. Er was geen
overeenstemming over het onderwerp van onderzoek: de kerk of de zuil of beide, en
wat opkomst en verval is. Verder waren er theorieën die alleen de opkomst verklaar-
den en theorieën die alleen het verval bespraken. Sommige verklaringen strekten
zich uit over de gehele periode, maar gebruikten voor de periode van groei en voor
de periode van verval verschillende paradigma’s. Voor het verval in de periode
1920-1960 was weinig aandacht. Ook werd de katholieke zuil of de katholieke kerk
vaak op zichzelf gezien en nauwelijks verbonden met de ontwikkeling van andere
kerken of met de ontwikkeling van andere sociale organisaties. Tenslotte werd ge-
constateerd dat er nauwelijks nieuwe onderzoeksmethodes en data gebruikt worden
en dat er weinig (internationaal) vergelijkend onderzoek is. De verschillende theo-
rieën werden vergelijkenderwijs samengevat in tabel 1.1. Deze wordt hier herhaald
en aangevuld met de in dit onderzoek gebruikte rational choice verklaring.

Tabel 8.1.: verklaringen voor ontwikkeling katholieke kerk in Nederland

Auteur(s) Periode
Beschrijvend
of verklarend

Hulptheorie Relaties

1 Versluis 1795-[1948] Beschrijvend Geen 5,7,16

2 Rogier/De Rooy 1853-1953 Beschrijvend Geen 19

3 Ponsioen 1945-1966 Verklarend Sociologie 11,12,13,14

4 Schreuder Moderne tijd Beschrijvend Troeltsch 6,7,11

5 Thurlings 1572-[1971] Verklarend Geen 1,7,8,11,13
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Vervolg tabel 8.1.

6 Coleman 1958-1974 Verklarend
Resource

mobilization
4,7

7 Laeyendecker 1550-1980 Beschrijvend Veldtheorie 1,4,5,6,13

8 Bakvis Moderne tijd Verklarend Geen 5,16
9 Bots 1919-1981 Verklarend Geen 14

10 Stuurman 1848-1920 Verklarend
Historisch

materialisme
13,18

11 Duffhues et al. 1945-1980 Verklarend
Sociale

beweging
3,4,5,13,14,

15

12 Righart 1885-1926 Beschrijvend Geen 3,16,17

13 Hellemans 1800-1970 Verklarend
Sociale

beweging
5,7,10,11,14,

15,17

14 Roes 1840-1940 Verklarend
Sociale

beweging
3,9,11,13

15 Van Vugt [1795]-1970 Beschrijvend Geen 11,13

16 Damberg 1795-1980 Beschrijvend Geen 1,8,12,18,19

17

Secularisatie
-Becker/Vink
-Dekker et al.
-Becker/de Wit

1960- Verklarend
Moderniserings-

theorie
12,13

18
Rational choice
-Stark/Iannaccone
-Stark/Finke

Moderne tijd Verklarend Markttheorie 10,16

19 Goddijn et al. 1945-1999 Beschrijvend Geen 2,16

20 Sengers 1795-2002 Verklarend
Rational choice/
Sect-to-church

1,3,4,5,6,
8,9,10,11,12,

13,14,15,16,18

Wat voegt de rational choice theorie toe aan de bestaande theorieën over de
ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland? Voor het beantwoorden van
deze vraag grijp ik terug op de criteria van Hak (cf. 1.2.3.), waarmee ik de negen-
tien bestaande theorieën geëvalueerd heb. Ten eerste was ik met de rational choice
theorie in staat het probleem duidelijk en precies te stellen, volgens mij duidelijker
en preciezer dan tot nu toe gebeurd is. Het beeld van de katholieke kerk in Neder-
land wordt in de negentien verklaringen sterk gedomineerd door de katholieke zuil
en de organisaties in die zuil, en de ontwikkeling van de zuil werd, bij gebrek aan
gegevens, gezien als het teken voor de bloei van ‘het katholicisme’. Natuurlijk heeft
elk onderzoek zijn eigen insteek, maar in bijna alle fungerende theorieën bleef daar-
door onduidelijk wat nu precies veranderde in de katholieke kerk en wanneer in
welke mate, en werd een eenzijdig beeld van de ontwikkeling van de katholieke
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kerk gegeven. De ‘ontwikkeling’ van de katholieke kerk in Nederland werd in dit
onderzoek op theoretische gronden omschreven als de verandering in de betrokken-
heid bij die religieuze organisatie. Daardoor krijgen we een kwantitatief inzicht in
de omvang van de kerk zelf en de verandering daarin, en kunnen we nauwkeuriger
zeggen wat opgang en neergang betekent. Ook werd ik door de formulering van het
probleem in termen van betrokkenheid uitgedaagd verschillende indices te verza-
melen die betrokkenheid aanduiden, meer dan bijvoorbeeld in het secularisatieon-
derzoek gebruikt worden, waardoor de nuances in de ontwikkeling duidelijk wor-
den.

Eveneens op theoretische gronden werd de ‘katholieke kerk’ tamelijk beperkt
gedefinieerd, namelijk als de organisatie die beloningen van religieuze aard aanbiedt
en onderhoudt volgens de katholieke theologie. Het grote voordeel van deze om-
schrijving vond ik dat er daardoor een duidelijk verschil kon worden gemaakt tus-
sen de zuilorganisaties en de kerk, want het gaat hier volgens mij om twee te onder-
scheiden, doch verbonden eenheden die elk eigen verklaringen voor hun ontwikke-
ling behoeven. Binnen de rational choice theorie ligt de nadruk op de ontwikkelin-
gen in de kerk zelf, als sociale organisatie. Indien er al aandacht wordt besteedt aan
maatschappelijke organisaties dan worden deze gezien als dienstbaar aan de mobili-
satie van de kerk, als secundair dus. Overigens kunnen de veranderingen in de zuil
ook volgens andere onderzoekers niet begrepen worden zonder de veranderingen in
de kerk in de verklaring mee te nemen (Thurlings 1971; Bakvis 1981).

Verder is er volgens het model van Hak sprake van vooruitgang indien de ratio-
nal choice theorie een nieuwe en diepere verklaring voor de ontwikkeling van de
katholieke kerk in Nederland kan formuleren. Ik denk dat zo’n verklaring met de
rational choice theorie te geven is. Ten eerste omdat met behulp van deze theorie
een verklaring te geven is voor de opkomst èn het verval van de katholieke kerk in
Nederland. Dit biedt een voordeel tegenover de theorieën die slechts een gedeelte
van de ontwikkeling willen of kunnen verklaren. Ten tweede biedt de rational choi-
ce theorie een verklaring voor de gehele ontwikkeling vanuit één perspectief: het
perspectief van rationele keuze op basis van kosten en baten. Daarin staat de rational
choice theorie trouwens niet alleen: ook Thurlings (1971) en Laeyendecker (1980)
bieden één perspectief, terwijl anderen als Bakvis (1981) en Van Vugt (1994) impli-
ciet zo’n perspectief hanteren. Het belangrijkste is dat met behulp van de rational
choice theorie méér theorieën verbonden kunnen worden dan met welke andere ook.
Vanuit de rational choice theorie kunnen verbindingen gemaakt worden naar de
emancipatiethese (Versluis 1948) en naar de beschermingsthese (Righart 1986). Er
zijn verbindingen te leggen met het artikel van Ponsioen (1966), die vond dat door
de intern-kerkelijke ontwikkeling de kerk veranderde naar een pluriforme organisa-
tie, en met de these van Bots (1981), die vond dat het juist deze pluriformiteit was
die de neergang van de kerk heeft bespoedigd. De rational choice theorie legt, net
zoals Bakvis (1981), grote nadruk op de controlemechanismen van de kerk en net
zoals Stuurman (1984) besteedt ze aandacht aan de socialiserende druk van de ker-
kelijke organen. Hoewel het aspect van de invloed van de staat op de ontwikkeling
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van de kerk in dit onderzoek niet uitvoerig is behandeld zijn er hier parallellen met
Versluis (1948), met Damberg (1997) en met de markttheorie. Sterke overeenkom-
sten zijn er met Thurlings (1971), Roes (1994), Van Vugt (1994) en Hellemans
(1990) die stellen dat de emancipatie zover was voortgeschreden dat de beweging
wel moest vervallen. Bijzonder sterke overeenkomsten zijn er tenslotte met het
sterkst vertegenwoordigde perspectief van de sociale beweging (Duffhues et al.
1985; Hellemans 1990; Roes 1994) en resource mobilization (Coleman 1978). Ook
liggen er parallellen met de secularisatietheorie, hoewel ook die hier niet specifiek
uitgewerkt zijn.

De rational choice theorie is een vooruitgang ten opzichte van eerdere theorieën
als deze theorie dieper en informatiever is, wat betekent dat de theorie preciezer aan
moet kunnen geven welke ontwikkeling verwacht wordt en waarom. Binnen de
rational choice theorie circuleren een paar honderd, deels zeer uitgewerkte hypothe-
ses over religie en religieuze organisaties, waarvan er een flink aantal gebruikt zijn
om een rational choice theorie van de ontwikkeling van religieuze organisaties te
reconstrueren en te completeren. Deze hypotheses zijn hier niet getoetst, dat was
ook niet de bedoeling, maar ze zijn wel in het theoretische hoofdstuk meegenomen
en ze bleken tezamen een werkbaar kader voor de interpretatie van de katholieke
kerk in Nederland te kunnen bieden. Vervolgonderzoek zou deze hypotheses (op
deelgebieden) kunnen toetsen. Daar de theorie toch vrij abstract is gehanteerd en de
methode interpretatief van aard was, kan ik moeilijk zeggen of de rational choice
theorie werkelijk dieper en/of informatiever is dan andere theorieën, maar één aspect
wil ik toch belichten. De rational choice theorie is eigenlijk de enige theorie die een
uitspraak doet over de verwachting van de toekomstige ontwikkeling van de katho-
lieke kerk in Nederland: zolang de spanning van de kerk laag blijft en er geen we-
zenlijke wijzing van de beloningenstructuur komt, kan verwacht worden dat de
betrokkenheid bij de kerk laag zal blijven. Omdat betrokkenheid een graadmeter is
voor toekomstige groei (cf. Iannaccone et al. 1995), wordt met deze these nog eens
extra het belang duidelijk van het formuleren van het probleem in termen van be-
trokkenheid.

Verder is er sprake van vooruitgang als met de rational choice theorie een be-
trouwbare onderzoeksmethode gebruikt kan worden en/of nieuwe data gegenereerd
kunnen worden. Door keuzes vooraf werden deze verwachtingen in dit onderzoek
niet helemaal vervuld; bovendien is onduidelijk of dat iets met de theorie te maken
heeft. Ik heb gekozen voor een interpretatieve en theoretische methode, een in de
historische sociologie tamelijk veel gebruikte en voorzichtige methode die gemak-
kelijk te kritiseren is. Ook heb ik bestaande data gebruikt. Hier was wel nieuw dat
ik door de probleemstelling in termen van ‘betrokkenheid’ bestaande data in een
nieuw en vergelijkend kader heb gebruikt. Bijvoorbeeld: bij de ontwikkeling van de
kerk nà 1960 wordt vaak alleen het misbezoek in beschouwing genomen, terwijl er
een completer beeld van de betrokkenheid van de katholieken ontstaat als de deel-
name aan de andere sacramenten er ook bij betrokken wordt. Andere beschikbare
indices, zoals de deelname en de bijdrage aan kerkbalans, komen ook zelden in on-
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derzoek voor. Voor de tijd vòòr 1960 zijn er gegevens beschikbaar over kerkverla-
ting en kerkbezoek die zelden of nooit gebruikt worden om de ontwikkeling in de
betrokkenheid te onderzoeken. Door deze gegevens in dit onderzoek wèl te gebrui-
ken kon duidelijk worden dat de neergang van de kerk al vòòr 1960 begon. Ook
ben ik bewust op zoek gegaan naar persoonlijke verhalen die, in tegenstelling tot de
institutionele geschiedenis, duidelijk maken hoe sociale en institutionele controle,
met andere woorden deviantie en het belang van conformiteit, op individueel niveau
functioneren en ervaren worden. Door deze verhalen komt er ook zicht op dat de
betrokkenheid van de katholieken bij hun kerk veel pluriformer was dan de algeme-
ne verhalen doen vermoeden en dat er, ook in het ultramontaans katholicisme, eer-
der sprake was van gradaties van betrokkenheid onder katholieken. Voor de periode
na 1960 bestaan dergelijke verhalen eveneens; zij spreken over de teleurstelling en
verwondering over de koerswijziging van de kerk (Bomans/Van der Plas 1969; Car-
tens 2000), over het sluipende proces van secularisatie en welke gevolgen dat heeft
voor hun band met de kerk (Koelemeijer 2001), en vormen daardoor een zinvolle
aanvulling op de statistische en institutionele geschiedschrijving van de kerk. Het
theoretisch kader –rationele keuze wordt uiteindelijk op micro-niveau gemaakt- was
een sterke stimulans om deze verhalen te gaan zoeken en met elkaar in verband te
brengen.

Tenslotte is de rational choice theorie een vooruitgang als het met deze theorie
mogelijk wordt om historisch en vergelijkend onderzoek te doen. Ook hier konden
door keuzes vooraf de verwachtingen van de rational choice theorie niet helemaal tot
hun recht komen. Het was niet de bedoeling de ontwikkeling van de katholieke
kerk in Nederland te vergelijken met de ontwikkeling van andere kerken in Neder-
land of in Europa. Voor de mogelijkheden van de rational choice theorie op dit
gebied kan ik verwijzen naar ander, Amerikaans onderzoek dat deze vergelijkingen
wèl probeert te maken. Overigens werd in hoofdstuk 1 uit het reeds gedane onder-
zoek door Hak (1998a), Becker et al. (1997),  Verweij (1998) en Bruce (1999) al
duidelijk dat er over rational choice theorie en de toepassing in Europa nog een
stevige discussie gevoerd moet worden. Het algemene kader van de theorie, de
ruiltheorie, maakt het ook mogelijk de ontwikkelingen in de kerk te vergelijken
met andere verschijnselen in de sociale werkelijkheid, bijvoorbeeld politieke partij-
en. Dat is hier ook niet gedaan, en hoewel de theorie ook op andere maatschappelij-
ke domeinen is toegepast is een vergelijking met religie geloof ik nog niet onder-
nomen. Wel is de theorie in dit onderzoek uitgebreid toegepast op historische ver-
schijnselen en historische ontwikkelingen.

8.1.4. bedenkingen bij rational choice theorie
De rational choice theorie gaat er vanuit dat een organisatie in het begin van haar
bestaan uitermate deviant is en geleidelijk aan minder deviant wordt. De katholieke
kerk in Nederland is moeilijk in zo’n schema te passen. De katholieke kerk bestond
immers al toen er voor haar een geheel nieuwe situatie ontstond, die hier als begin-
punt van de ontwikkeling is genomen, en was verder aan het begin van de moderne
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tijd helemaal niet zo deviant als de theorie bij ‘nieuwe’ religieuze organisaties ver-
wacht. Deviantie moet dus dynamischer opgevat worden dan in de theorie wordt
voorgesteld. Deviantie kan bijvoorbeeld door interne en externe processen van bete-
kenis veranderen. Ook kunnen bepaalde aspecten van deviantie in bepaalde situaties
meer gewicht krijgen dan andere. Ik heb geprobeerd dit probleem op te vangen
door de deviantie van de katholieke kerk vanaf het begin op te vatten als een positie
op een schaal. Daardoor kon duidelijk worden dat de kerk verschoof van een minder
deviante naar een meer deviante positie en weer terug. Ook is de verandering van de
positie van de kerk op de schaal deviant-aangepast minder lineair dan door de theo-
rie wordt voorgesteld. In elke periode werd voortdurend een strijd geleverd tussen
degenen die de kerk meer en minder wilden aanpassen aan de omgeving – en deze
strijd liep dwars door alle lagen van de kerk heen. Historisch gezien is er veel meer
sprake van breuken en, in het licht van de lange geschiedenis van de katholieke
kerk, van verschillende fases van deviantie.

Bij nader inzien blijkt de rational choice theorie sterk uit te gaan van kleine
protestantse kerken. De katholieke kerk heeft echter bijzondere kenmerken en past
daardoor misschien moeilijker in de theorie. De katholieke kerk kent bijvoorbeeld
minder de neiging tot schisma. De idee van eenheid, van moederkerk en van enig
ware kerk staat sterk op de voorgrond. Daarnaast heeft de geschiedenis van deze
kerk aangetoond dat ze de flexibiliteit heeft om nieuwe vragen op te vangen en te
institutionaliseren, waardoor potentiële schismatische groepen binnen de kerk blij-
ven. Veel problemen die de theorie voorziet treden daarom niet of slechts gematigd
op. Ten tweede kent de kerk door haar internationale karakter en de invloed van
Rome een geheel eigen dynamiek die de plaatselijke context overstijgt. In het on-
derzoek hebben we daar een aantal voorbeelden van gezien: beslissende momenten
in de ontwikkeling van de katholieke kerk in Nederland -het herstel van de hiërar-
chie, het Eerste en Tweede Vaticaans Concilie, Rerum Novarum en de bijzondere
bisschoppensynode in 1980- zijn allemaal bepaald door invloed vanuit Rome. De
rational choice theorie gaat er daarentegen sterk van uit dat de ontwikkeling van
een kerk vooral door plaatselijke factoren beïnvloedt wordt. Tenslotte organiseert
het katholicisme zichzelf snel in maatschappelijke vormen. Hellemans (1990: 130-
131) noemde dit al een belangrijk kenmerk van het katholicisme. Betrokkenheid bij
de katholieke kerk uit zich niet alleen in de zondagse eredienst, maar ook in broe-
derschappen, devoties, bedevaarten en later in een keur aan maatschappelijke orga-
nisaties. Deze organisaties zijn zo belangrijk dat ik me wel eens afvraag of ze in de
beleving en ondersteuning van het katholicisme niet belangrijker zijn dan religieuze
overtuigingen. Toch legt de rational choice theorie grote nadruk op ‘religieuze’
indices.

Indien dit allemaal zo is, dan kunnen vragen gesteld worden bij de definitie van
kerk of ‘religieuze organisatie’ die de rational choice theorie hanteert en die ook in
dit onderzoek gehanteerd is. Aan de hand van de theorie heb ik de katholieke kerk
vrij formeel gedefinieerd als de organisatie die op basis van de katholieke theologie,
in de praktijk de Romeinse theologie, probeert religieuze beloningen te ruilen voor
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wereldse beloningen. Deze definitie kan moeilijk rekening houden met zoiets als
verzuiling en de sterke wisselwerking tussen seculiere en religieuze aspecten van het
katholicisme. In de praktijk blijkt het gewoon moeilijk te scheiden waar ‘de kerk’
ophoudt en waar die begint: kerk en zuil verwijzen daarvoor te vaak naar elkaar. De
rational choice theorie ziet dat zuilorganisaties wel een functie kunnen hebben voor
de kerk (bescherming, emancipatie, controle), maar de grootte en omvang ervan,
zeker in Nederland, overstijgt het theoretisch kader. Verder wordt door de theorie
niet bijzonder duidelijk waar ‘de kerk’ is. Bij een dergelijke grote en complexe or-
ganisatie als de katholieke kerk is een zo’n precisering echter wel van belang. Voor
de periode tot 1960 is ongeveer wel duidelijk wat het onderwerp van onderzoek is,
alhoewel ook daar bewegingen die eerst werden afgewezen later opgenomen en ge-
legitimeerd werden. Na 1970 wordt het, door de grote kloof en de conflicten tussen
top en basis, eigenlijk totaal onduidelijk wat ‘de kerk’ is en waar die te vinden is. Ik
heb mijn oor sterk te luisteren gelegd bij de ambtskerk, terwijl de katholieke kerk
veel breder opgevat zou kunnen worden.

In de rational choice theorie ligt grote nadruk op maatregelen van stigma en straf
om de leden van een religieuze organisatie te kunnen controleren (Iannaccone 1992).
Hoewel Van Heek (1954) en, voor Tilburg, Ter Hoeven (1957) al op het gebruik
van dit soort middelen in het Nederlands katholicisme gewezen hebben en die ver-
bonden met de groei van het katholicisme, bleken in dit onderzoek deze maatrege-
len echter weinig relevant te zijn. De officiële controlemechanismen die er waren
werden slecht uitgevoerd, zoals het huisbezoek, of niet erkend, zoals de filmcentrale
en de controle op de bibliotheken. Het integralisme maakte vooral slachtoffers on-
der de élite. Distinctieve kenmerken waren voorbehouden aan de religieuzen of
konden op vrijwillige basis opgenomen worden, zoals het dragen van een scapulier
indien men lid was van een broederschap. Dat brengt ons op een vorm van beloning
en straf die veel minder goed systematisch beschreven is, maar in persoonlijke do-
cumenten wel voortdurend naar voren komt: sociale controle. Het lidmaatschap van
katholieke verenigingen en het verkeren in eigen kring werd sterk gecontroleerd en
in religieuze en sociale zin bestraft en beloond. Blijkbaar werken stigma en straf in
het katholicisme vooral in de vorm van sociale controle, maar nogmaals: hierover is
slechts weinig systematisch bekend, evenals over de mate waarin dit door de clerus
voorgeschreven of gelegitimeerd werd. Het blijven individuele verhalen die (nog)
niet tot een systeem van sociale controle gereconstrueerd zijn. Binnen de rational
choice theorie is nog weinig nagedacht over deze vorm van stigma en straf. Dat
sociale en religieuze beloningen onthouden kunnen worden, evenals dat deze maat-
regelen betrokkenheid kunnen genereren, wordt wel ingezien maar ook hier gaan de
massale praktijk en gevolgen vèr boven het kader van de theorie uit, die eerder in
termen van individuele gevolgen en uitsluiting denkt dan in systematische termen.

Verder heb ik, vanaf het begin, kosten en beloningen van het katholicisme als
twee onderscheiden, maar verbonden aspecten van mobilisatie gezien. De theorie
gaat er, nadat geformuleerd is dat kosten en beloningen complementair zijn, impli-
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ciet van uit dat hoge kosten automatisch verwijzen naar hoge beloningen. Daarom is
er veel aandacht voor het deviante aspect van religieuze organisaties en de verande-
ring daarin. Iedereen kan echter begrijpen dat kosten en beloningen twee verschil-
lende dingen zijn die niet zo eenvoudig tegen elkaar weg te strepen zijn. De kosten
van deviantie worden pas gedragen als er beloningen tegenover staan. In de geschie-
denis van het katholicisme zijn hiervan enkele voorbeelden te geven. Opvallend is
bijvoorbeeld dat tot 1870 de kosten in de vorm van de deviantie van de katholieke
kerk wel langzaam toenamen, maar de beloningen niet. Pas nadat een nieuwe theo-
logie werd ontwikkeld, met de bijbehorende devoties, en er structurele aandacht
kwam voor de sociale behoeften van de katholieken, nam de betrokkenheid sterk
toe. Ook na 1970 was er een discongruentie tussen de toename van de spanning en
de toename van de beloningen, wat misschien voor een deel de afnemende betrok-
kenheid kan verklaren. Daarom is het nodig dat de deviantie in de theorie en het
onderzoek structureel aangevuld wordt met de beloningen van sociale en/of religieu-
ze aard die een religieuze organisatie verleent.

De rational choice theorie legt grote nadruk op de ontwikkeling van religie en ker-
ken in een vrije markt maar er wordt, behalve dat het pluralisme en dus betrokken-
heid beperkt, weinig gezegd over de ontwikkeling van een kerk in een gereguleerde
markt. Toch is in Nederland controle op de markt, die officieel tot 1983 bleef be-
staan, belangrijk geweest. Aan de andere kant moeten we die regulatie ook weer
niet zo formalistisch nemen als de rational choice theorie pleegt te doen. Sinds 1795
is bijvoorbeeld het principe van de vrijheid en gelijkheid van de kerken overeind
gebleven, maar dit grondwettelijke recht heeft niet kunnen verhinderen dat er bij
tijd en wijle scherpe controle op de katholieke kerk en op andere kerken was. Nadat
de grondwettelijke godsdienstvrijheid was afgekondigd kwam er toch een vorm van
regulatie met de wet op de kerkgenootschappen, maar volgens de literatuur was die
een papieren tijger. De subsidies aan katholieke organisaties en stichtingen vallen
formeel niet onder regulatie, maar ze hebben denk ik wel een matigende invloed
gehad op de opstelling van de katholieke kerk. Aan de andere kant bleef zoiets als
het processieverbod voor de katholieken een beperking van hun vrijheid. Regulatie
is dus veel complexer dan de grove theses van de rational choice theorie doen ver-
moeden. Regulatie is een complex geheel van regels, maatregelen en praktijk van
uitvoering dat als geheel gezien moet worden om de invloed er van vast te kunnen
stellen. De invloed van regulatie moet tenslotte ook niet overschat worden. Zonder
dat er een drastische wijziging was van de regulatie op de markt kon de katholieke
kerk zich eerst tot een uitermate deviante organisatie ontwikkelen en vervolgens tot
een veel minder deviante organisatie. Ook kon bij een gelijkblijvende regulatie de
markt in Nederland in de jaren zestig veel pluriformer worden, iets wat volgens de
theorie niet mogelijk is.

De rational choice theorie gaat uit van de stabiliteit van de vraag en verklaart de
veranderingen op de markt geheel door de veranderingen in de politiek van de ker-
ken zelf. Verondersteld wordt dat er altijd vraag is naar religie en dat deze vraag
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zich gelijkmatig verdeelt over strikte, moderate en liberale religie. Analoog aan deze
veronderstellingen heb ik de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van de
kerk geminimaliseerd en voornamelijk aandacht gegeven aan het beleid van de kerk
zelf. De geschiedenis van het katholicisme laat echter zien dat er wel degelijk veran-
deringen in de vraag kunnen optreden, waarbij ik de vraag of religie helemaal zal
verdwijnen buiten beschouwing laat. De modernisering van de samenleving, de
economische welvaart, de gemiddeld hogere opleiding, de uitbouw van de verzor-
gingsstaat, de internationalisering van de sociale contacten, de gelijkheid van man
en vrouw et cetera gaven wel degelijk een totaal ander kader aan religieuze behoef-
ten, met nieuwe zingevingvragen, wat dus wel degelijk een verandering van de
vraag betekent. Al deze effecten hebben hun invloed gehad op de betrokkenheid bij
de kerk, en de kerk kon hier alleen maar op reageren. Overigens wordt in de uitge-
breide formulering van de rational choice theorie wèl aandacht besteedt aan een
mogelijke verandering van de vraag. De invloed van secularisatie en modernisering
op religieuze instituties wordt wel erkend, maar de link met de vraag naar religie
wordt niet gelegd, zo lijkt het wel. Ook wordt voorzien dat het godsbeeld van men-
sen verandert naarmate een cultuur verder voortschrijdt op de weg van de moderni-
teit. Tenslotte is een belangrijke hypothese van de rational choice theorie dat de
behoefte aan sterke beloningen van religieuze aard groter is bij gedepriveerde groe-
pen – ergo: als de welvaart stijgt zou de markt voor sektarische organisaties kleiner
moeten worden. Deze in de theorie voorziene veranderingen van de vraag worden
echter niet goed uitgewerkt en doordacht in hun consequenties. Het is wel mogelijk
veranderingen in de vraag met de rational choice theorie te verbinden, maar dit
wordt pas in de laatste jaren theoretisch en empirisch gedaan (cf. Sherkat/Wilson
1995; Sherkat 1997; Oviedo 2001; Stark/Finke 2002; Hamberg/Petterson 2002).

In dit kader is het interessant om te vragen of de betrokkenheid niet of minder
zou zijn gedaald als de kerk niet was veranderd of in staat was gebleken om een
deviante positie te handhaven. Als het succes van de kerk inderdaad afhangt van de
kerk zelf, namelijk van de mate van deviantie van de kerk, dan zou de katholieke
kerk als de veranderingen van na 1960 niet waren doorgevoerd een hogere betrok-
kenheid moeten hebben gehouden. Een gedachte-experiment dat zich helaas histo-
risch niet laat toetsen. Ik denk dat de kerk onder deze omstandigheden wel kleiner
was geworden, maar dat de betrokkenheid hoger geweest zou zijn. Kleiner, want de
kosten voor lidmaatschap zouden voor velen te hoog zijn, ondanks dat daar mis-
schien nog steeds aantrekkelijke beloningen van sociale en religieuze aard tegenover
staan. Buiten de kerk zijn immers vele andere, deels goedkopere aanbieders van
dergelijke beloningen opgekomen, zoals andere kerken, de (verzorgings)staat en de
vermaakindustrie. Maar degenen die dan lid van de kerk zijn zouden denk ik meer
betrokken zijn bij die kerk. Ze hebben zoveel in de kerk hebben geïnvesteerd dat
het ze moeilijk zou vallen buiten de kerk te stappen. Tenslotte denk ik dat het an-
dere mensen zouden zijn dan die nu in de kerk actief zijn. Als de kerk niets had
veranderd, en onverminderd een grote aandacht aan beloningen van religieuze aard
had gegeven, dan zouden er ook mensen bij de kerk blijven die dergelijke belonin-
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gen belangrijk vinden en de sociale, binnenwereldse aspecten van religie minder
belangrijk. Overigens wijst Stark (1996b) er in een artikel op dat de spanning om
effectief te kunnen zijn niet te laag, maar ook niet te hoog moet zijn.

Bij nader inzien blijkt de rational choice theorie uit te gaan van het model van een
openbaringsreligie. Het heeft het beeld van een god die almachtig is, die de mensen
iets te bieden heeft en in ruil daarvoor iets van ze vraagt. Deze god en deze religie
zijn de basis en de bron van religieuze organisaties. Maar er zijn religieuze systemen
die geen openbaringsreligie zijn, die niet een dergelijk beeld van een persoonlijke
god hebben. Kan de rational choice theorie de ontwikkelingen in deze godsdiensten
ook verklaren? Of hebben ze het impliciet alleen maar over de christelijke religie?
Of hebben deze godsdiensten gewoon niet de mogelijkheden die een openbaringsre-
ligie wel heeft (cf. Stark 2001)? Behalve de pretentie dat de rational choice theorie
alle godsdienstige verschijnselen kan verklaren -die overigens door het ontbreken
van empirisch onderzoek naar niet-christelijke, niet-monotheïstische of niet-
westerse religieuze organisaties niet wordt waargemaakt- spreekt de rational choice
theorie zich hier niet over uit. Verder kan vanuit de christelijke theologie en theolo-
gische antropologie kritiek geleverd worden op het mens- en godsbeeld dat de rati-
onal choice theorie hanteert. Het is -overigens niet alleen vanuit theologisch oog-
punt zoals we bij de kritiek op de rational choice theorie gezien hebben- nog maar
de vraag of mensen inderdaad rationele, nutsmaximaliserende wezens zijn en of er
geen andere mensbeelden te ontwikkelen zijn (Schram 1998). Ook het beeld van een
onderhandelende god, die eisen stelt naar de mate waarin hij of zij iets geeft, wordt
niet gedekt door actuele theologische inzichten (Houtepen 1997), ook al werd door
Iannaccone (1995) beweerd dat het christelijke geloof vòl zit met dergelijke as-
sumpties.

De rational choice theorie is bij uitstek een moderne theorie van het menselijk
gedrag. De theorie gaat uit van een rationele actor, van sterke organisaties, van grote
historische, deterministische ontwikkelingen en dergelijke. Het is de vraag of een
dergelijke moderne theorie nog op kan gaan voor de verklaring van religie in deze
en de komende tijd. De verschillen tussen religie en levensbeschouwing of levensfi-
losofie worden vloeiend, nieuwe religies zijn moeilijk in te delen volgens de rigide
schema’s, gelovigen stappen makkelijker over en creëren zelf hun religie vanuit
verschillende tradities, religieuze organisaties veranderen van exclusieve clubs in
losse allianties van gelijkdenkende kerken en er blijken vele, verschillende vormen
van betrokkenheid te zijn die niet allemaal even eenvoudig te meten zijn. Misschien
moeten we eerder op zoek gaan naar een postmoderne sociaal-wetenschappelijke
theorie van religie. Zo’n theorie verwerpt juist de aspecten die een ‘moderne’ theorie
zo ongeschikt maakt voor het onderzoek naar religie in deze tijd. Postmodernisten
hebben bijvoorbeeld aandacht voor de kleine verhalen van gewone mensen en nemen
deze op in de analyse. Ze richten zich op alternatieve discoursen in plaats van op
doelen en keuzes, ze geven lezingen en interpretaties in plaats van observaties en
vondsten, en ze verwerpen de toepassing van de methoden van de harde weten-
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schappen in de sociale wetenschappen (cf. Rosenau 1992: 6-10). Hoe deze postmo-
derne sociologische theorie van religie eruit zou moeten zien weet ik (nog) niet,
maar een dergelijke theorie is voor de religie van de 21ste eeuw het overwegen waard.

8.1.5. voorstellen voor verder onderzoek
Gezien al deze opmerkingen wil ik tot slot van deze paragraaf een aantal voorstellen
voor verder onderzoek doen. Ten eerste pleit ik er voor om meer gegevens te verza-
melen over de katholieke kerk in Nederland. Er is vooral een gebrek aan gegevens
over de periode vòòr 1960. Zo is bijvoorbeeld nauwelijks bekend hoe de deelname
aan de sacramenten, vooral het misbezoek, zich ontwikkelde, zijn er geen cumula-
tieve gegevens over de religieuze ordes, zijn de gegevens over de sociale ontwikke-
ling van de katholieken slechts met moeite vergelijkbaar en weten we weinig over
de getalsmatige ontwikkeling van religieuze en maatschappelijke zuilorganisaties.
Indien deze gegevens beschikbaar zijn kan een preciezer beeld van de opkomst en
het verval van de katholieke kerk getekend worden en kan deze ontwikkeling met
behulp van deze gegevens beter verklaard of geïnterpreteerd worden. Ook kunnen
hierdoor gemakkelijker vergelijkingen met andere religieuze organisaties en kerken
in andere landen gemaakt worden (Iannaccone 2001). Hierbij aansluitend valt de
gebrekkige aandacht voor de nieuwe bewegingen -zoals de Katholieke Charismati-
sche Vernieuwing, het Opus Dei, Neocatechumenaat, en dergelijke- in de geschied-
schrijving over de katholieke kerk negatief op. Deze bewegingen worden over het
algemeen als zeer deviant ervaren, zowel binnen de kerk als, voor zover ze naar bui-
ten treden, buiten de kerk. Volgens de rational choice theorie ligt juist bij deze
organisaties een eventuele toekomstige groei van de katholieke kerk. Vanuit deze
these is het opvallend hoe weinig er historisch en sociologisch van deze bewegingen
bekend is en hoe zelden ze gebruikt worden om eventuele toekomstige ontwikke-
lingen in de betrokkenheid bij de katholieke kerk te voorspellen (cf. Dekker et al.
1997: 117-122).

Ten tweede pleit ik ervoor om bepaalde periodes in de ontwikkeling van de
katholieke kerk in Nederland meer aandacht te geven. Ten eerste wijs ik op de peri-
ode 1795-1848, de periode dat de kerk al wel publiekelijk kon optreden maar nog
niet volledig uitgebouwd was. Sommige auteurs stellen het zo voor alsof de kerk
vòòr 1853 in een soort schuilkerksituatie verbleef die terugging tot 1568, maar
niets is minder waar. In deze periode zijn denk ik een aantal keuzes gemaakt die
bepalend zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van de kerk. Recentelijk pleitte
ook Clemens (2002), door te wijzen op de grote publicistische activiteit van katho-
lieken bij gebedenboeken en periodieken, voor een herwaardering van de periode
1750-1850. Ten tweede denk ik dat er meer aandacht moet komen voor het begin-
nende verval van de kerk  vòòr 1960. Vanaf ongeveer 1920 tot 1930 begonnen een
aantal aspecten van het katholicisme te verschuiven die al in deze periode verbonden
kunnen worden met de neergang van het katholicisme. Bovendien zijn er inhoude-
lijke en persoonlijke verbindingen te leggen met de veranderingen in het katholi-
cisme en het verval van de kerk in de tijd daarna. Enkele daarvan zijn door Luykx
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(1997) uitgewerkt. Tenslotte denk ik dat er meer aandacht moet komen, zowel
historisch als sociaal-wetenschappelijk, voor de recente geschiedenis van de kerk en
haar organisaties.

Ten derde pleit ik voor een bredere toepassing van de rational choice theorie in
Europa. Zo zouden de theses op het micro- en macroniveau van religieus handelen
en gedrag veel meer onderzocht moeten worden. Ook zouden deze stellingen meer
toegepast moeten worden op andere kerken in Nederland en in Europa. Daarmee
verbonden is een pleidooi van mijn kant om het bredere religieuze spectrum in
ogenschouw te nemen, en niet alleen de drie grote kerken. Tenslotte zou er meer
(internationaal) vergelijkend onderzoek gedaan kunnen worden naar de bijvoorbeeld
de mate waarin kerken seculariseren en de gevolgen voor de betrokkenheid bij deze
kerken. Stark en Finke (2000: 179, 181) hebben daar, voor wat betreft de katholieke
kerk, interessante voorstellen voor gedaan. Met dit onderzoek kan vervolgens vanuit
Europa het gesprek met de onderzoekers in Amerika worden aangegaan.

8.1.6. conclusie
“Al zijn wij katholiek, wij zijn Nederlanders, leven met onze tegenstanders onder
dezelfde wetten, dragen dezelfde lasten en hebben dus dezelfde rechten. Wij willen
niets meer, maar ook niets minder” (De Coninck 1996b: 76) stond er in 1868 in de
oprichtingsakte van de rooms-katholieke krant De Maasbode. De katholieke kerk
streefde sinds het begin van de negentiende eeuw naar aanpassing aan en respect van
de omgeving voor haar leden en voor de organisatie. Door het daaropvolgende con-
flict kon de katholieke kerk een grote betrokkenheid te genereren. Op den duur
werd het door de gevolgde strategie echter onmogelijk om nog aantrekkelijk te zijn
voor de leden, die daarop afhaakten. Deze visie levert een positieve bijdrage aan het
denken over de ontwikkeling van de katholieke kerk. Het belangrijkste is wel dat
door de rational choice theorie één verklaring voor opkomst èn verval gegeven kan
worden die veel bestaande theorieën, meer dan andere, met elkaar kan verbinden.
Ten tweede werd het probleem van de ontwikkeling op basis van de theorie gefor-
muleerd als een ontwikkeling in betrokkenheid. Ten opzichte van de theorieën die
een dergelijke probleemdefinitie ontberen was dit een precisering, die bovendien in
het onderzoek goed bleek te functioneren. Ten derde konden -gestimuleerd door de
theorie en door Amerikaans onderzoek- bestaande, tot nu toe niet gebruikte data bij
de toepassing van de theorie opnieuw betrokken worden. Daardoor kon ook het
inzicht over de neergang van de kerk vòòr 1960 vergroot worden. Door keuzes voor-
af over methode en onderwerp is de bijdrage van de theorie niet op alle gebieden
even duidelijk aan te geven. Het sect-to-church model van de rational choice theorie
kan wel een geschikt model zijn om de ontwikkeling van de katholieke kerk in
Nederland te verklaren, het kan niet zomaar toegepast worden. Het is een tamelijk
lineair en deterministisch model, waar de kenmerken van de katholieke kerk niet
zomaar inpassen. Ook bij de vooronderstellingen van de theorie kunnen kritische
vragen gesteld worden. Het gebruik van de theorie was zo stimulerend dat aanbe-
volen kan worden (elementen) van de theorie, ook van de bredere theorie, te gebrui-
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ken in verder onderzoek. Bovendien werd uit het onderzoek duidelijk dat er een
lacune is in de data en de kennis over de periode voor 1960.

8.2.epiloog: modernisering van religie

Hoewel het voor godsdienstsociologen een gelukkige omstandigheid is, behalve
voor hun beroepsperspectieven, moet worden geconstateerd dat het onderzoeksob-
ject een buitengewoon moeilijke tijd doormaakt. De betrokkenheid bij de kerk
daalt snel en er is, extrapolerend, geen zicht op verbetering. Jongeren voelen zich
nog nauwelijks betrokken bij kerk en religie. Steeds meer kerken worden gesloten
of verkleind, terwijl er een groot tekort is aan pastoraal personeel. Binnenkerkelijk
is er een felle strijd gaande over de verhouding van de kerk tot de wereld en over de
positie van leken in de kerk. Modernisering van kerk en religie wordt gezien als hèt
middel waardoor de kerk kan blijven bestaan. Maar wat is modernisering van reli-
gie? Dat is de vraag die theologen, het pastorale kader en vrijwilligers op de lippen
brandt en waar ze graag een antwoord op willen hebben. Wetenschap dient in mijn
visie ook een maatschappelijke, praktische relevantie te hebben. Ik heb mij in dit
onderzoek echter van de praktijk verre gehouden en alleen willen analyseren wat er
gebeurd is. Toch is het niet zo dat dit onderzoek geen gevolgen zou kunnen hebben
voor de kerkelijke praktijk en het kerkelijk beleid. Elke beschrijving, elke analyse
van de geschiedenis van de kerk heeft impliciete of expliciete consequenties voor het
heden en de toekomst.

Wat kan de kerkgemeenschap van de rational choice theorie leren? Ten eerste
wijst de theorie erop dat er een blijvende behoefte aan religie is. Kerken hoeven dus
niet terneergeslagen te zijn door de gedachte dat religie en moderniteit onverenig-
baar zijn of dat door de ontwikkeling van de moderniteit de behoefte aan religie
eens op zal houden. De mens is een religieus wezen en er zal dus altijd behoefte zijn
aan religie, zoals onder andere de bloei van religie buiten de traditionele kerken en
binnen bepaalde sectoren van de kerken zelf laten zien. De periodieke onderzoeken
van God in Nederland wijzen er ook op dat sinds 1960 twee-derde tot drie-kwart van
de Nederlandse bevolking zichzelf als religieus ziet of het bestaan van tenminste
‘iets hogers’ erkent (Dekker et al. 1997: 18, 27-28, 120). Voor het voortbestaan van
de kerk is het dan ook de vraag hoe de betrokkenheid bij de kerk vergroot kan wor-
den, met andere woorden: hoe geloof en kerkbetrokkenheid belangrijk kunnen wor-
den gemaakt. Ten tweede wijst de theorie erop dat religie een sociaal proces is.
Religieuze overtuigingen en religieuze betrokkenheid worden gevoed en uitgewis-
seld tussen mensen, daar krijgen ze hun waarde en hun betekenis. Of kerken in
kwantitatieve zin succesvol kunnen zijn en daardoor in staat zijn hun boodschap in
de wereld te laten blijven klinken, hangt dan ook af van de interne kenmerken van
de organisatie die betrokkenheid genereren en vasthouden.

Vanuit de theorie worden twee aspecten aangereikt die het belang van mensen
bij een kerkgemeenschap en zo hun betrokkenheid bij zo’n gemeenschap kunnen



198

bevorderen. Ten eerste is het noodzakelijk het groepsgevoel binnen de kerk te
verstevigen. De kerkgemeenschap is een sociale groep die alleen maar kan bestaan
bij een zinvolle onderscheiding tussen binnenwereld en buitenwereld. Traditioneel
zijn rituelen en symbolen een belangrijke samenbindende factor voor een groep
maar de grenzen kunnen ook op andere manieren worden vormgegeven, zoals door
eigen communicatienetwerken, caritatieve organisaties, gedeelde
geloofsvoorstellingen en dergelijke. De creativiteit is in principe eindeloos. Ten
tweede moet de kerk aansprekende beloningen van sociale en religieuze aard
aanbieden. Het is belangrijk dat mensen weer belang krijgen bij hun
kerklidmaatschap en kerkbetrokkenheid en zo gemotiveerd worden zich in te zetten
voor hun plaatselijke kerkgemeenschap. Wat in een concrete situatie aansprekend is
kan ik niet zeggen, wel kan de onderverdeling in pleziertjes, sociale bindingen,
investeringen en geloofsvoorstellingen misschien helpen naar deze beloningen te
zoeken. Vooral de geloofsvoorstellingen en de ondersteuning van het vertrouwen
daarin -door middel van gebedsgroepen, gespreksgroepen, Bijbelgroepen en
dergelijke- zijn van belang, omdat alleen grote (religieuze) beloningen mensen
kunnen motiveren zich langdurig en toegewijd in te zetten voor de kerk.

Omdat het niet de bedoeling was een praktisch-theologische blauwdruk te
ontwerpen hebben mijn aanbevelingen noodgedwongen een algemeen karakter. Het
lijkt alsof de theorie ervoor pleit om van de katholieke kerk een uitermate sektari-
sche en deviante groep te maken, maar dat is niet het geval. De keuze -hoe zeer
deviant de kerk wil zijn, hoe groot de beloningen zijn en op welk gebied die komen
te liggen, met andere woorden, hoe succesvol de kerk zal zijn- ligt in de handen van
de kerk zelf. Want of een deviante kerk ook een wenselijke kerk is, die in overeen-
stemming is met Schrift en Traditie, daar kan ik met dit onderzoek geen antwoord
op geven. Godsdienstsociologisch onderzoek als dit kan de theologische discussie
daarover misschien temperen en de aandacht richten op andere aspecten van de
werkelijkheid die voor het voortbestaan van de kerk ook belangrijk zijn.


