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VOORWOORD

The best solution is not to spend such a short time here. We have so many wonderful
religions here in the U.S. I can't believe that you only want to spend three months here. We

have Mennonites, Muslims & Mormons!  Shinto, Shiia & Santeria! Catholics, Calvinists &
Congregationalists! And almost every different kind of Jew that has ever been invented in

the history of the world and many who are still inventing themselves new every day! Coming
to the U.S. to study religion for only three months is like going to an all-you-can-eat

restaurant and saying "I can only stay for five minutes".

e-mail Jonathan van Tassel uit State College

Aan het begin van mijn studie politicologie werd ik door mijn studiegenoot Willi-
am Stokman uitgenodigd bij een bijeenkomst van de Jonge Socialisten in de Rode
Hoed. Daar sprak een man die zowel theoloog als marketingman was, en die ver-
kondigde dat het verkopen van wasmiddelen, auto’s, religie en partijboodschappen
in feite op hetzelfde neerkomt. Het is allemaal een vraag van…marketing. Ik heb mij
daar toen vreselijk over opgewonden: dat kon toch niet zo zijn, het gaat hier om
verschillende dingen, je mag ideële en materiële dingen niet door elkaar halen, dat
soort argumenten. In de loop van mijn onderzoek merkte ik echter, dat de theorie
die ik gebruikte en toepaste in feite hetzelfde zegt. Met het bestuderen van de ratio-
nal choice theorie heb ik mijn wetenschappelijke en persoonlijke horizon mijlenver
verbreed. Mijn eerste dank gaat dan ook uit naar mijn begeleider prof. Staf Helle-
mans, die mij heeft aangenomen om dit onderzoek te doen en die al die jaren ver-
trouwen heeft gehad dat ik dit onderzoek goed af zou ronden. Dat de resultaten van
het onderzoek als proefschrift verdedigd kunnen worden, toont dat zijn vertrouwen
niet is beschaamd.

Vaak wordt gezegd dat aio’s eenzaam voortploeteren, maar dat heb ik de afgelo-
pen vier jaar niet zo ervaren. Integendeel, ik heb ervaren dat wetenschap zich ont-
wikkelt in een scientific community waarin aandacht is voor de persoonlijke, metho-
dologische en inhoudelijke problemen waar iedereen mee worstelt. Vanuit deze
ervaring gaat mijn dank uit naar mijn collega-aio’s in de vakgroep, Annemiek van
Campen en Heleen Ransijn, de collega’s die gewoonlijk worden aangeduid als ‘de
bewoners van de aio-kamer’, hoewel daar niet alleen doctorandussen werken, en de
promovendi van de faculteit godgeleerdheid, die wij onder de virtuoze leiding van
Jvr. Thessa Ploos van Amstel ontmoet hebben. In bredere zin geldt deze dank ook
de leden van de vakgroep PTSW, waar ik tijdens mijn aanstelling ondergebracht
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was, en de andere collega’s van de KTU en de faculteit godgeleerdheid van de Uni-
versiteit Utrecht, die ik regelmatig om advies vroeg. Ik noem met name en in alfa-
betische volgorde prof. dr. Andries Baart, dr. Henk Burggraaff, dr. Theo Clemens,
prof. dr. Gerard Freeman, dr. (nu prof. dr.) Paul van Geest, em. prof. dr. Piet van
Hooijdonk, prof. dr. Anton Houtepen, dr. Ton Meijers, dr. Herman Noordegraaf,
dr. Theo Salemink en prof. dr. Jozef Wissink. Bij deze scientific community horen ook
de leden van het obp, waaronder vooral de medewerkers van de afdeling automatise-
ring, de vakreferenten theologie en de medewerkers van de universiteitsbibliotheek,
wier medewerking aan de literatuurlijst het uiterste van hun kunnen gevraagd heeft.

Verder heb ik ook steun van een scientific community buiten de KTU gekregen.
Op de eerste plaats tijdens de bijeenkomsten van de empirische sector van NOS-
TER, met een goed oog voor het persoonlijke aspect geleid door prof. dr. Rein Nau-
ta en prof. dr. Gerard Immink. Op de tweede plaats mocht ik deelnemen aan het
groepje buitenpromovendi van de KTU dat samenkwam en hopelijk weer samen zal
komen onder de leiding van prof. Andries Baart. Ik was een wat vreemde eend in de
bijt, maar ik geloof dat de sociologische en de meer praktisch-theologische vraag-
stellingen en discussies elkaar goed bevrucht hebben. Ten derde is mijn bredere
godsdienstsociologische belangstelling levend gebleven door de bijeenkomsten van
de werkgroep godsdienstsociologie. Met name gaat mijn dank uit naar de leden dr.
Durk Hak, die een tweetal hoofdstukken van commentaar voorzag, en prof. dr.
Hijme Stoffels. Ten vierde dank ik voor de hartelijke ontvangst, de stimulerende
gesprekken en de goede tijd die ik in Amerika mocht hebben met prof. dr. Roger
Finke, Amy Adamczyk, Phil Schwadel en Jake Felson. Zij hebben me ook laten
kennismaken met de internationale gemeenschap van godsdienstsociologen. Daaruit
noem ik met name prof. dr. Laurence Iannaccone, prof. dr. Rodney Stark, dr. Lluis
Oviedo OFM en Giuseppe Giordan. De scientific community buiten de KTU kan uit-
gebreid worden met mensen die mij met data en andere adviezen behulpzaam wa-
ren: Marjan Ossebaard (IVLOS), dr. Peter Smidt en Jan-Peter Mallekoote voor eco-
nomische inlichtingen, Frans Smit van het economencollege, Marijke van der Ou-
deraa en de administratieve staf van Responz, dr. Hans de Valk, dr. Melchior Baan
OFM, dr. Joos van Vugt en vele anderen. Tenslotte is godsdienstsociologisch onder-
zoek naar de katholieke kerk zonder de hartelijke medewerking van het KASKI
onmogelijk.

Mijn belangrijkste scientific community ligt echter toch thuis. Dr. Katja Zaich, ik
mag Katja zeggen, is mijn belangrijkste en meest intensieve wetenschappelijke
sparringpartner. Een collega vroeg me eens of mijn vrouw wèl begreep wat voor
werk ik deed, maar een feit is dat Katja door onze gesprekken de afgelopen jaren
minstens net zoveel van het Nederlands katholicisme heeft geleerd als ik. De tweede
vrouw thuis is Sophia, die door nog dichter op het beeldscherm te zitten dan ik de
wording van dit proefschrift vooral fysiek van nabij heeft meegemaakt en mij door
haar aandachttrekkerij, waar ik graag op ben ingegaan, heeft behoed voor een muis-
arm. Het boek is opgedragen aan mijn oma, die bijna één van de twee eeuwen ka-
tholicisme die hier beschreven worden heeft meegemaakt. Vòòrdat het werk naar de
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drukker ging werd het nog gecorrigeerd door Leon Derckx, Wilko van Iperen, He-
leen Ransijn en Dr. Els Rose.

Tenslotte zie ik sterke parallellen tussen de geschiedenis van de katholieke kerk en
de actuele discussies over de plaats van de islam in Nederland. Deze gedachte kwam
op bij het schrijven van hoofdstuk 5, waar gesproken wordt over de beginnende
aanpassing van de katholieke kerk aan de moderne Nederlandse samenleving in het
interbellum. De groei van de katholieke kerk en hun demonstratieve optreden in de
Nederlandse samenleving werden toen met een mengeling van wantrouwen en angst
bekeken, maar uiteindelijk zijn ze model-Nederlanders geworden. Ook de islam
wordt momenteel als een zeer van de Nederlandse cultuur afwijkende religie ervaren
en er wordt stevige druk uitgeoefend om de als onprettig ervaren kanten van deze
godsdienst te elimineren. Deze studie kan misschien, via de omweg van het katholi-
cisme, een bijdrage leveren aan het begrip over de rol van de islam en haar ontwik-
keling in de Nederlandse samenleving. Ten eerste wordt duidelijk dat de radicale of
conservatieve vorm van islam, van geen enkele religie, niet zal verdwijnen. Er zal
altijd behoefte zijn aan intensieve vormen van religie, of die nu christelijk, islami-
tisch, joods of iets anders is. Als samenleving zullen we dat moeten accepteren. Ten
tweede ben ik er op grond van de theorie en het onderzoek van overtuigd dat de
islam in Nederland zich binnen enkele jaren als vanzelf, net als de katholieken, van
hun radicale kanten zullen ontdoen. De groei van de islam en de hogere opleiding
die jonge islamieten ontvangen zullen deze godsdienst snel acceptabeler maken dan
ze nu is. Dit zal zijn weerslag hebben op de islamitische maatschappelijke en religi-
euze organisaties, die in versterkte mate hun acceptatie zullen willen vergroten.
Overigens wijzen nu al verschillende tekenen op deze aanstaande veranderingen.
Ten derde wijst het onderzoek erop dat de islam zich alleen in de Nederlandse sa-
menleving kan ontwikkelen als die op haar beurt ook openstaat voor deze religie en
haar aanhangers. De verdachtmakingen die de laatste maanden over de islam uitge-
strooid zijn, overigens vanuit godsdienstsociologisch gezichtspunt vaak slecht on-
derbouwd, dragen daarom denk ik geenszins bij aan de spoedige 'integratie' van de
islam. Wie oren heeft, die hore: de islam is, om met Thurlings te spreken, net als de
katholieke kerk een 'emanciperende  minderheid'. Ik hoop dat ze de tijd krijgt om
haar plaats in de samenleving te verwerven, en ik hoop dat ze kan blijven profiteren
van de grondwettelijke vrijheden die in onze samenleving al aan vele andere etni-
sche en religieuze groepen mogelijkheden gegeven hebben om zich te ontwikkelen.


