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INLEIDING

GOD WOONT IN DE FOKKE SIMONSZSTRAAT

Ik hoorde het van een zeereerwaarde
en hoogbejaarde dominee:

de Here wou met onze aarde
niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij hem overstelpen
met eredienst en dankgebed

het zou geen ene moer meer helpen:
er werd een punt achter gezet.

Maar zie: daar was diezelfde morgen
zo’n rotjoch in de grote stad

een doodziek duiffie aan ’t verzorgen
dat-ie op straat gevonden had.

‘Kristus, wat mot je dan? Wat wil je?
Ja, kijk me maar eens effe an.

Godallejeisis, beest, wat tril je.
Leg nou toch effe rustig, man’.

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,
want Hij kreeg schik in het geval.
Hij spaarde dus de kleine jongen,

de zieke duif en het heelal.

Wilmink 1988: 429

De geschiedenis van de katholieke kerk in het moderne Nederland is een fascinerend
onderwerp. Ik verbaas mij er nog steeds over dat een kerk die vanwege haar eenheid,
haar grote aantal sociale en religieuze organisaties, haar trouw aan het Romeinse
leergezag, en haar hoge aantal roepingen tot voorbeeld van de wereldkerk werd
gesteld, binnen één generatie (ongeveer tussen 1960 en 1970) de verschoppeling van
diezelfde kerk werd, haar organisaties verloor, het kerkbezoek zag dalen, verscheurd
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werd door binnenkerkelijke twisten en door een gebrek aan roepingen de meest
basale pastorale zorg niet meer kon garanderen. De periode van groei wordt over het
algemeen aangeduid als de tijd van ‘het rijke roomse leven’ (Van der Plas [1964]).
Voor de periode daarna is er nog niet zo’n eenduidige term geponeerd, maar het
beeld van de woestijn (Rootmensen 1988), waar de kerk, zoekend naar haar ware
roeping zich eerst van haar overbodige ballast moet ontdoen, tekent de situatie in
velerlei opzicht treffend.

Het gaat mij er in dit onderzoek echter niet om de opkomst en het verval van
de katholieke kerk in Nederland in de moderne tijd te beschrijven, te memoreren of
te evalueren. Ik wil proberen deze ontwikkeling te verklaren. In deze poging ben ik
echter niet de eerste. Ik heb in totaal negentien van dergelijke verklaringen gevon-
den. Vooral historici en sociologen hebben sinds 1945 keer op keer geprobeerd de
opkomst en het verval van de katholieke kerk in Nederland te beschrijven en te
begrijpen. Daarvoor steunden ze op steeds nieuwe historische inzichten, gebruikten
ze nieuw ontwikkelde theorieën of probeerden ze zelf een theorie op te stellen. Dit
grote aantal van negentien verklaringen voor één en hetzelfde fenomeen, de opkomst
en het verval van de katholieke kerk in Nederland, toont aan dat de wetenschap het
er niet over eens is hoe deze ontwikkeling te verklaren. Bovendien is er weinig ver-
band tussen de gebruikte theorieën: slechts een paar auteurs werken met een ge-
deeld paradigma, andere gebruiken heel verschillende wetenschappelijke paradig-
ma’s.

De afgelopen decennia werd in de Verenigde Staten echter de zogenaamde ‘rati-
onal choice theorie’ of ‘rationele keuze theorie’ toegepast op religie, religieuze orga-
nisaties en de geschiedenis van religieuze organisaties. Deze theorie gaat er vanuit
dat mensen zich bij een religieuze organisatie aansluiten of er actief in worden als ze
er belang bij hebben. De verschillen in betrokkenheid tussen organisaties zijn daar-
door volgens deze theorie een gevolg van de verschillen tussen de inspanningen van
organisaties om mensen belang te geven bij betrokkenheid. In de Verenigde Staten
zijn de hypotheses van deze theorie uitgebreid getoetst – en bekritiseerd. In Europa
is deze theorie echter niet of zeer gereserveerd opgepakt. Vooral de deeltheorie die in
dit onderzoek centraal staat, over de ontwikkeling van religieuze organisaties, is
voor zover mij bekend nog helemaal niet gebruikt om de veranderingen in en de
verschillen tussen de betrokkenheid bij religieuze organisaties in Europa te verkla-
ren. Daarom wil ik deze theorie toepassen op de ontwikkeling van de katholieke
kerk in Nederland. En omdat Amerikaans onderzoek niet altijd een even genuan-
ceerd beeld van Europa geeft, kan de toepassing van deze theorie op een Europees
voorbeeld ook Amerikaans onderzoek verder brengen, en daardoor bijdragen aan de
toepassing van de rational choice theorie op religie als geheel.

Welke verklaring met behulp van de rational choice theorie voor de ontwikke-
ling van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 gegeven kan worden, en wat
daarvan de bijdrage is aan het reeds bestaande onderzoek, is de centrale vraag die in
dit onderzoek beantwoord zal worden.
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Het onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 worden de ontwikkeling van
de katholieke kerk in Nederland en de negentien verklaringen die voor deze ont-
wikkeling circuleren voorgesteld. De ‘ontwikkeling’ van de katholieke kerk wordt
gedefinieerd als de verandering in de betrokkenheid bij de katholieke kerk. Deze
ontwikkeling blijkt vier fasen te vertonen: een voorzichtige groei van 1795-1870,
een sterke groei van 1870-1960, de eerste tekenen van verval komen echter al op
tussen 1920 en 1960, en na 1960 zet het verval definitief door. Deze ontwikkeling
probeer ik met de rational choice theorie over de ontwikkeling van religieuze orga-
nisaties te interpreteren. Verder worden negentien verklaringen beschreven en geë-
valueerd die op dit moment al de ronde doen en eveneens pretenderen een verkla-
ring voor deze ontwikkeling te geven. In hoofdstuk 2 wordt de rational choice theo-
rie en de toepassing ervan op godsdienst en religieuze organisaties voorgesteld. Aan
het einde van dit hoofdstuk worden uit deze theorie de verwachtingen voor dit on-
derzoek gedestilleerd.

De hoofdstukken 3 tot en met 7 vormen het historische deel van dit onderzoek.
Het uitgangspunt voor de indeling van deze hoofdstukken vormen de verschillende
fasen in de ontwikkeling van de betrokkenheid bij de katholieke kerk in Nederland.
Het is daarbij de vraag of analoog aan de ontwikkeling in de betrokkenheid bij de
kerk ook een verandering in de belangenstructuren die de kerk aanbiedt gesigna-
leerd kan worden, die volgens de theorie deze ontwikkeling kan verklaren. In hoofd-
stuk 3 wordt de fase van de opbouw van de kerk geschetst (1795-1870). In hoofd-
stuk 4 staat de groei van de kerk centraal (1870-1960). Het beginnend verval van
de katholieke kerk staat in hoofdstuk 5 centraal (1920-1960). In hoofdstuk 6 wordt
dan de periode van het verval beschreven (1960-heden). Volgens de stellingen van
de rational choice theorie had de betrokkenheid bij de kerk na 1970 weer moeten
toenemen. Maar omdat dat niet gebeurd is heb ik, in afwijking van de onderschei-
den fases in de ontwikkeling, een extra hoofdstuk 7 ingevoegd waarin deze anomalie
besproken wordt.

In hoofdstuk 8 worden conclusies getrokken. Nadat de resultaten van het on-
derzoek nog eens zijn samengevat, wordt de visie van rational choice op de ontwik-
keling van het katholicisme in Nederland geconfronteerd met de bestaande verkla-
ringen voor deze ontwikkeling. Ook worden, aan de hand van de ervaringen van het
onderzoek, bedenkingen bij de theorie geformuleerd en voorstellen gedaan voor
verder onderzoek. Tenslotte wordt in een epiloog iets gezegd over de modernisering
van religie en de toekomst van de kerken in Nederland.

De doelstelling van de voorliggende studie is in eerste instantie een wetenschappe-
lijke. Het is de bedoeling de bredere toepasbaarheid van de rational choice theorie
aan te tonen en om te bekijken of de rational choice theorie iets toevoegt aan het
wetenschappelijk debat over de opkomst en het verval van de katholieke kerk in
Nederland. Ook wordt bekeken wat de bijdrage is van de toepassing op dit Europe-
se voorbeeld aan de ontwikkeling van de rational choice theorie als geheel. Eventu-
ele maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld het verbeteren van het handelen van de
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kerk in deze tijd, kunnen wel uit de studie worden afgeleid, maar zullen hier niet
expliciet worden besproken. Op andere plaatsen (Schepens 1999: 49-54) is dit wel
aan de orde gekomen. De wetenschappelijke bijdragen, voornamelijk voor de gods-
dienstsociologie, zullen in deze bijdrage centraal staan.


