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:. .. ,:tr/ledio 1976 startte in .Oen Bosch-Oost en gen on, bèlàngen. Ze beíiep zich daarbij op
Híntham eèn expeÍiment GezinspastoÍaat. àe ,,vele wegàn", maar ontdekte: er is maar
Ruim één iaaÍ later weÍd in de nieuwbouw- ,,Eén Weg". Zij maakte een pastoÍaal plan

,,,;:,.. ',; 
::, 'viik Hi1tthamleeh Wiik' èn Dieíslencenlrum conlorm de oorspronkelíjke bedoeling van

geopend, waarin ook de kerk participeert. hèt blsdom, Toen dat niel werd geaccep-
Het was de bedoeling dat hler een experi- teeÍd, stelde zii de onlstane vacalure ter

:, :, ', I menleel pasloraat tgt ontwik*eliÍrs tou kó: begchlkking'yan de andeÍe groep en zorgde
men al3 ondeÍdeel van een samenleving in zelÍ voor geld - en zonodig mensen - ,oor
oPbouw. Voor beide taken werd één kracht de continuïteit van haar elgen beweging.

. 
-, ' I benogÍnd, pastoar Hetman'ïan Vliet ss.cc. Men wlldë:zelÍs hst,compromis àiet schu-

Twee stagiaires weÍkten vanaÍ het begin wen: samen mèl de anderen inhoud geven
mee. Een yoortdurend kÍitisch bezig-zijn aan het experiment.
meteigenuitgangspunten,vlsÍesenkeuzen Alles echter levergeeís: het bisdom Oen
maakteeenintensieveontwikkelingvanhet Bosch heeft Herman van Vliet met ingang
Gezinspastoraat mogollik. - van 1 april a.s. ontslagen en weigert velOeï
Sléeds conseguenter werden vragen en elke vorm van díaloog. Voor de meer tradi-

., , .1. behoeÍteÍr..*an veelal niel:kerlbetÍokken lioneel ,ihgestelde groepen komt nu een
mensentotuilgangspuntvanhunpasloraal ,,normale" pastor. Ook wenst het bisdom

, .. '.1, handeleq gemaakl. Er groelde e€n bewe- nlèt i; tp:§àà'n op een aanbieding van PlN
glng van onderop: een vliÍtigtalgroepen van (Proiecten in Nederland), een door dè reli-
in lotaal ongeveer zeshonderd mengen die gieuzen opgeÍicht Íonds, dat gelden be-

, ,., ,i op uëer,,verschillenderwlizàn uilden bezig sghikbaarryil slellen vooreen tweede. pas-
:,; , 'iiin rnet,,hÉn. vÍagen over hun leyen, toe- torr:m;1" n",Orodom alsnog.instemi met het

komst, relaties, kinderen en samenlevlng. gehele plan. Da8Í gaat het bisdom echter
Gezinspastoraat werd al doende een wiize niet op in, zij het met een zekere angsi: ,,lk
van omgaan met mensen. Een pastoÍaal dat hoop niet dat jullie nu naar de basisbewe-
wil uilgaan van belangen van mensen. Het ging gaan" (vicaris A. Ooms).
bracht honderden mensen in beweging. Hel ontslagbesluit is in de gemeenschap
Het eipeílment \Àr[k- en Dienstencentrum EepubliceoÍd en heeft de nodige beroering
kwam niet zo van de grond, Het bisdom Den gewekt. De mensen hebben etka"r opge-
Bosch was het experimentaangegaan met ioepen om de actie Kerkbalans te OoyJot-
een vage doelstelling, een §eringe peiso- ten. Ook ia er onrust ontstaan ondeÍ dè
nelebezening,zonderbegeleldlng,evalua- pastores van alle elí zogeheten expeÍi-
tlë, zondeÍ werkbaÍe slrucluren, Zo kon een menteerparochies van het bisdom. Men
gÍoèpre kerkgetrouwen het èxpèriment al vraagt zich al: llYie van ons zal de volgende

.l: :li 'rla§.gaan.invullenalseenlradliionelepaÍo- ,ràdiedelaanuitvliegt?EdnÈiémeerbliikt,
chle. Binnen het Gezinspastoraat waÍen en vakbond een pastoÍaal-weÍkenden
ondèrlus§en endeÍe ervaringen opgedaan, broodnodig, Vooralrnog rëkent men op so-
dle meer aansloten bii de beàoefing-yan h€i lidariteit ,àn 

"na"t.n, 
ii" O"*iJ *iil"i .ii.

'.:r--:.]: r"{t..sr§€ËaIí,t'. Hst, DC P,àiitsr il*nnCn:ien qior.in rtagtatr werner
begelelder wàrd verweten àlàt gesctrlt<t È iàn Oe $louw kwamon op een studÍedag
zlin YooÍ zijn taak; het bisdom gaÍ prlorlteit over deze problematiek Oe pacióiàit wàr:
aan de yerwachtingen van een groeple lra- ker Henk Kna[en tegen en vonden in hem
ditioneel-kerkelilken en eiste ontslag of eèn gesprekspartner, die de thematiek kon
,,bekering". Geeoníronleerd met een on- helpen verbreden en hen voor mogeliike al
verefÍende rekening van de eigen manco's . te subiectleve inteÍpÍètatios kon behoeden.
zweeg het bisdom verder over het éiperi- Èet óndèrstaande ls het resultaat van deze
ment. gezamenlilke rellectie, op basis van de
De beweging van onderen pikte het niet, concrete ervaringen in Den Bosch-Oost en
organiseerde zich en gaí 3tem aan eryaÍin- Hlntham.
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In elk pastoraal handelen wordan ksu-
zen gemaakt: gewild oÍ ongewild' be-
wust oÍ onbewust. Het is een fictie te

, veronoer le-n; dat-je.í.astor,kÍnt ziln,
voor alles en iedereen. Kritische reÍlec-
tie maakt je bewu§! van de keuzen die je

maakt ende instelling die je hebt' Met de
keuzen die ie maakt worden noodzake-
liJkerwijze, maàr nlot Íiltild even bewust'
belangen gediend óÍ nageètreeÍd. En
juist deze belangen worden in een kriti-
sche refiectle,mge-rexpfioiet. ., , ,.,.

Maar ook de man§en mei'wie ie wérkt'.
streven belangen na. Het is daarom evi-
dent, dat reÍtectie gekoppeld dient te
2ijq aan eengènuaRceerd,luisteren naar .

wat de rnensen wérkg[iik bezighoudt en
wat zii daarmée.doen; :,::

r llaakse wg*eliiklieid, :

Genuanceerd luisteren naar mensen
ontdekten wii in onz€ eigen praxis een
tasten en zoeken iond vragen als: ,,t'Vat
wi I i k met m iih léven, met m iin toekoms.t ;,.
met miin relatíes, met míin kínderen,?
Wat wií ik met'de s'aménlevipg waàrin ik
mij beweeg?" ln onze uitgangspunten
hadden we de belangen van mensen
centraal gesteld. ln de reÍtectie op on§
Íeiteliik handelen óntdekten we echter,
dat wat mensen wèrkelijk bezighoudt
vaak haaks staat op wat vanuit een ker-
kelijk-liturgisch kader wordt aangèreikt,
Ja zetfs; dat het signaleren van dit soort
vragen door dit kader wordt belemrneid,'
Ook wij werkten aanvankeliik vanuit dit
kader. Reflectie maakte ons bewust, dat
wij Íeitelijk andere belangen dienden,
dan wij in onze uitgangspuntèn beoog-
den.
Kritische reÍlectie is een risicovol ge-
kreuren in tweeërlei opzicht. Het kan je-
zelf als werker danig in verlegenheid
brengen. Het maakt je bewust, datwatle'
rnet ie mond belijdt vaak verder reikt dan
wat :uheindelijk,in je handelen tot'uit.'
drukking,vvordt gebracht. En. tegeliik,
dat ie vaak (onbewust) zà vastzit aàn wat '

gangbaar en vanzelÍsprekend is, dathet
eërl BítoÍÍn: schokeftectr tewéegbrengt'
als je ontdekt dat dit kader bii mensen
eigenlijk niet meer werkL Daar houd je
een Eevoél aan oier met legerhanden te

'r staan, ter*ij I er. nauwel ij ks alternatieven
voorhanden ziin. Je $roÍdt je bewusl dat

;a die zàlt zuït moetËn oni*iffiur"il 
.-*" "*Y

Wie werkelijk, zoals in on§ geval, conse-
quent wii nàgaan, wat het betekent als
uitgangspunt voor ie pasloraal handg-
len te nemen mènsen ser/eus neme.n'ln
hun belangen, vragen en behPeften,
ontdekt, dat hii veel van de gàngbàre en
vanzeltsprekende pasto rale eieren beter
op zak kan houden; dst het bet6r is.m1?r
afstand te nemeÍr van een pastorale
praxis die bij voorbaat meent de thema'S
aan te kunnen reikèn.
Maar wie de ionsequentie van ziin
reÍlectie serieus wil nemen, merkt tegè-
lijk voor een nieuwe keuze te staan
ó.0.t. ziln handelen en de belangen die
daàrmeegedjend wor-.den:, Dat kan. het . .,, ,

iielcà i in 
tI'ictr.,bàrgen' 

van' eàh'.conÍtiót, :,,',,
' mof'degenen die ànd-ere-betangen flN-r, ', . :::r

streJbn èn,die,,van.lou solidàriteit ver-: , '.

Emancipatorisch pastoraat
Kritische reflectie is een proces dat uit-
'looptöp een s-teeds meer bèwusle keu. . ,

2e, Een ketizé die allereerst.§eworteld. '

dient te zijn in jouzelÍ als werker: ,,Wat is
net wàt:*ii;teitëlllk beweegt en bezig- '' :,

houdt?ll .'.,',i ., :

Toen wij'in'dat ploces bij onszelf ie,rade -:.
gingen, meesien:rws bèkennen' dat,het ' '

vragen,,zoeken en'tasten dat we bii ' -::

mensen signaleerdgn, datgene was wa-t ::::

ook ons bezighleld. Wie werkeliik rÍleÍl-. . ,:

sen serieus wíl nèrnen, moet ook: zich- ..::i , ' :

zelf serieus durven nemen.
Van binnenuit.konderi wealdu§ kiezèÍl . , , r;::'

voor een nieuwe weg in ons pastoraal
handeíén. Mensen serieU§,nèrneh, zo ::.

,,Ontdekten:,we, Vfaagt Om ,een enànCi- .

patorisch pastoraat'. een pastoraat dat
tracht zodanige voorwaarden te schep-
pen dat.mensen op 2elfstendige wijze in'. :,

àtaàt zijn creatieÍ àel:dezinduiding.ian ' r'

hun leven om të gaaii; een'pastoraat, dat ,

gericht is op het mondig worden van de
mens, Dal kan'wezenlijkgeen gestalte ',,
krijgen als de ene mens, oP gezag van
welk systeem of ideologie dan ook, zegt
hoe de ander moet denken of handelén.
ln deze wijze van omgaan met mensen,
hebben w[j§etrachtdadialoog centr l ..,, .,.

::,, te stèlleh, variuit€engelbof ii+,de.eigèn I ,, ''' mogalilkhedén vàn de-,méns.qm:oplijn.."-. -: 
.

eigen spoor te komen. Zo'n wijze van
:'partor:àat is,§è.liaht bp beviiiding. Want ,,. 

1
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, -,. lde yijze wàarop rnensen hun,leven in-
:! f::. :V.tltlen.en'er lin aàn geven, -gaat vaak
'r,:: ggpàard mét ean evoel van onmachl,

', :vsn:gJlvrijheid va-nuit, een beklëmmend
verleden. GeloveÀ wordt dan ook vaak
niet meer eryaÍen als een bevriidende
zinduiding van het leven, niet meer als

, ' ,,.de moeite waard,om jezelf .en anderen
,. ,(ie'kinderen)ermee vertrouwd te maken.

l(euze met conÍlicten

Wie kiestvqorwat niet gangbaaren van-
zelfsprekend ,is zal zich voortdurend
moeten verantwoorden. Nieuwe wegen
moetèn zich4elÍ voortdurend bewijzen,
zelÍs al hebben zij dat in de praktijk
reeds in toehemehde mate ge§aan, Die
verantwoording is op zichzelf een van-
zelfsprekende zaak, inhaerent aan een
kritisihe ref Íëötie. Maar zii wordt twijfel-
achtig Wanneèr daarbij gieen sprake is
van een dialoog.,De ervaring leert, dat
wat van oudsher gangbaar en vanzelÍ-
sprekend 1s,'zich nimmer hoeÍt te ver-
antwoorden. De vraag daarnaar wordt
zelÍs als brutaal en onbehoorlijk aÍge.
wezen- Maar wiè meent; dat keuzen niet
verantwöord hoeven te worden, ook al,
lijken ze vanzelfsprekend, gaat daarmee
de uitdaging van een kritische reflectie
uit de weg. Nieuwë wegen funct[oneren
tegeliik als een alibi voor het gangbare.
pastoraat, waardoor men er zich niet
terantwoordelij k'voor hoeft te. voelen.
Dít proces,bévat de wortel van een
conÍlict. Wie.reflecteert op wat nii doet,
genuanceerd luistert naar wat mensen
bezighoudt e;r van daaruit tot expÍiciete
keuzen komt tot wat niet past binnen het
patróoà van wat gangbaàr en,VanzelÍ-:
sprekend is, moet in een situatie waar
slechis varÍ éénrictltingsvèrkeer,sprake
s m.b.t. het zich veran-twoorden en het

Mensen hebben dan ook nooit geleerd
r, om spzelÍstan§ig c1§61i6ve ryljze mé! de

,zinduidiha van hun leven om,tè'Eaàn;
''.laài §taan §aar op eenzelÍderwiire in'huni handelen gestalte aan te gevefl,' "'

Waar dit wordt ingeoefend en er wordt
:. geàppelleerd op de mogelijkheden in de

,.,:: r rÍiëns zelÍ, kan deze cirkel van bnmacht
doorbroken worden. Het is onze erva-

' ring, ëat pàs in relatie met andereni,''lot*
genoten, er zoiets kan groeien als ver-

, wèrking, veranderin§, ontplooiing,'be-
, vrijding, ,al naargelang het verhaal, dat

:.rv€rteld wordt. Maar het kan niet vÓórge-
,,zegd. worden;.sleqhts verworven,..(niet

r zelden,ten koste ,van veel pijn, tiid en

.r,ln '' . meèr in.eigèn:hand kan,nemen. Niet al-
tiid, misschien soms, zal men komen tot
een gelovige verdieping ervan. Ook dat

ii;,', .,.-,,15àn,njet wórden. o[§elegd oÍ aan§e-
,r' ,.,'.. , ry at, Afs pastor,kun,ie s]3c!11j3,Í,*1;

iinoen van mensen wat ordenen ol
ooörteoioe eruaringen van jezelf oÍ an-

9: 111 ::§',L:,i I i*i::men zoeken

,:,r energÍe) zgdAt,,iemand zijn leven iets
-r,,.. '' : meèr in,eiqèn:hand kan nemen. Niet al-

.t- 
i'-,n,aàr. ëen,tgetbvlffè' betèkea is.' 

-.r' 
-' -'li. -

i.'i .t rviàí-§àn sËiiàus:ne*en'waàst d an :ö9 k
om een onbaatzuchtig pastoraat. Een

tàng 61unèn'en'andere keuzèn afgewg-
zen worden.

Ht, Èuióiurià"t atieen uiangen van men-
seÀ wil diónen en §een enig ander be-t, tan§ dat nièt emancipa{ie-bevorderend'. is. [rlaar ,,behoefte van mensén" hoeft

i niet hetzelÍde te ziln als .,behoefte aan; niet hetzelÍde te zijn als .,behoefte aan

ll een bevriidingsproces dat op emanci-
I patiè geriànt É.t' tn 1e praxis ontmoët je

ook mensen die liever willen aanleunon
.l tegen een systeem oÍ ideologie. Ge-

nuanceerd luisteren naar behoeften van

.- -. - rnensen gebeurt,iidqn .'ook ,vànuit reën',

.". = r- .-;pàsto raal kàder:.d at:hoodzakeli jk,eman..'1
:,§É; lu 'tipatorisch 

,,gekburd" is wàarbii ënkel '
dié.keuien gemàakt worden die dit be*,

t
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zich verantwoordelijk weten, wel tot een
conÍlict komen met de gevestigde
structuren. Zeker als niet invoelbaar is,
dat deze keuzen voortkomen uit erva-
ringen van mensen, die venruoord heb-
ben wat voor hen wezenlijk van belang
is; immers,,dat soort mensen komen wij
in ons pastoraat nooit tegen." Het is
geen conÍliet van.gelijklvaardige part-
ners: wani wat gangbaar en vanzelÍ-
sprekend is wordt van oudsher gedra-
gen en geschraagd door stevige
machtsstructuren, die tevens over de
middelen besèhikken die de voorwaar-
den zijn voor het bestaan van de ander.
Ook hier geldt het kapitatistische uit-
gangspunt: wie het geld heeft. heeft de

,.mocht. En daàrmee'k'àn. rnenige paro-
chie dan ook níet andèrs dan systeem-

Zo'n conÍliót kan worden ,,opgelost"
door een onaÍhankelijke opstelling van
de groep mensen die een andere weg wil
gaan. Het kind, dat de betutteling van de
ouderlijke macht teveel wordt, gaat het
huis uit en op kamers wonen. Dat kàn
zonder al te veel moeilijkheden, als je
ovór voldoànde Íinanciëlà middelen en-
uss s661''; iilrhCIw*höwll boschikt, die

o tr ooenrqmgBrzTi :ryer oe fi o6-lzaKë1iffi.
middelen bèschikte, Daarorn had.,,hbt
conÍlict met de ,,moederkerk" op de

'gang van,zàken daaibinnen'e€fi b€:
perkte invloed. 

. ,t:.. 
,:,,,: 

:

Geromme! midden in de kerk

Wat zich nu aan het ontwik.kelen is (vol-
gens somrnigen nu nog als voorhoede-
gevecht; de grote stroom moet nog be-

' gi;rnen) wijkt in, belangrijke mate hler-
van af. Het begint nu middenin de kerkte

',rommelen, ja zelÍs vaauii een onver.il
wachte hoek, die men allang had'afge-
schreven: de zgn.,,randkerkelijken"
ongetwijfeld zo stilaan de grootste
groep. Geen bovenlaag, maar een ze-
kere,,döorsnee':, wat dat ook moge:zijn.
ln ons geval behoorden tot deze groep
zelfs de zgn. kansarmen, die zishsowie-
so allang door de kerk afgeschreven
voelden; in het algemeén geen'finan-
cieel en intellec-tueel krachtige groepen'.
In tegenstelling tot de basisgroepen is
híer nauwelijks sprake van een sterk'
kerk- of gemeenschapsbewustzijn en
van de aanwezigheid van een sterk ka.

..,der. Het is onze'eruaring, dat het wel
mensen zijn, die via een bepaalde pas-
torale benadering tot een bewustzijns-
ontwikkeling kunnen komen, waarbii
het mogeliik is, dat zij voor hun eigen' belangen gaan opkomen. Het csnflict,
dat daarmee óntstaat, vindt plaats bin-
nen een. kerkgembe.nschap zétf. Màar
juist omdat men niet over voldoende
middèlgn beschikt (Íinanciën. know-
how'1 kader, §emeënschap§bewustzijn),

lad«rqfugall.x+Jg*A

s4n,. d*rystiika r*ll*ta*dlghe id ku$nen
garanderen, Meníge basisgroep l<on op
dezawllza haar elgen weg gasn. ln twee
opaishtën ls zó'n gebeuren eehter vàn
,ltaf#lÍlals,fa kanls ewssBti;:,,'#§or
alle duldollikheid: eekar niet tcn aanzien
ven da aakon waar rnan binnen de ba-
erlo§roopen mee bezÍg l*l Marginaal wol
ten sanzían vàn do-màsea ln het alge-
meen bestaan basiegroepen uit een ze-
kere bovenlaag van de bevolking en
vormen daarmee. ,,ongewild" een ze-
kere elite tegenover de bevolkingsgroe-
pen uit de vioegaia volkskerk. póoi frun
onaÍhankelijke opsrelting {men slaat
tamalíJk onvoreahllllg t60onover hat in-
etituul kork; zll wordt als mlnder rele-
udr*t-.b6!*.qfipilti,i§ï' ra hér *sfiïfi*r aàn



is men gedwongen de eigen bestaans-
voorwaàrden te ,,halen" bij strukturen
waaraan rnèn e.igen lijk geen boodschap
(meer) heeft. Dat laatste blijkt trouwens
wederziidsle zi.ih, Ook kan'deze groep
niet varen, zoàls menige basisgioep' op
het koÍnpas van,:krachtige, in'2ekere zin

charismatlsche vóortrekkers, ' aan wle
een zèkere dominantie niet'vreemd i-s'

lmmers een: krachtig leiderschap zou
wezensvreemd ziin, aan een pastoraat
dat vooral :voorwaarden-schèppend wil
ziià in zijn emancipatÖrische gericht-
heid.
Dè vraag is, uil ,welke hoek men steun
mag verwachÏen om deze ontwikkelin''
oen kansen te qeven. Want deze steun ls

iooralsnog onóntbeerl ijk' Het antwoord
hierop'haàgt wezenli.ik samen qet de

vraag, hoe verschillende geledingen
met hun ëigen praxis o.mgaan. [n hoe-

' ,verre'bèhoórt'kritische reïlectie tot de

dagelijï<se bagage van een pastoraat dat ,

veitràid vanuit wat gdngbaar en vanzelÍ-
sprekend,is? ls de'keuze die daarmee

- g'emàaH word't bewqsl' bereÍlecteerd,
öerelateerd',aàn,,een'.gentnanceerd
iuiiteren naar wat mensen'werkeliik'be.
zighoudt?
OËze ervaring is, dat steun uit deze hoek

niet zo vlug verwacht mag worden' Zo
..,rnàa rlohàl,,viIcqnlronïeren mel de zgn'

randkerkolillien (en die kom je enkel te-
gen àts je ee oPzoekt en er dus voor
ónenstaatl blijkl men in deze groepering
neuweliJks SeÏnteress€ord. Ze brengen
n116 i6 661 laatio en 26 vullen geen kerK-

banken. Ëerder werken ze bedreigend,
al was het maar door de vervelende vra-
oen die ze stellen. Men wil met rust 9e-
iaten worden in de vàrtrouwde beslo-
tènheid, waar men zich kan koesteren in

afwàchting van vermeende betére tij-
den, Ën men zorgt er wel voor, dat men
mët rust gelaten wordt.
De structuren die voorwaarden-schep-
Dend zouden kunnen ziJn (bisdom biiv')
ireliiden in hun visies wel dà l§gitimitéil
v-prl"r,!.g yqlg tïg$sÍ]"r mqqr iry tlu&hetBid -
ba structuron die voorwaarden-8cRep'
oend eouden kunnen ztjn (blsdom biiv")
'beliiden 

in hun visies wel de legitimlteit
van',,de vele wegen';, maar in hun béleid
kennen ze vooralsnog slechts ,,de Ene

Weo';. waarbii ze zich gesteund mogen
*etËn ooo, O-at Oeet van de basis' dat

-, àan -een tràditiöneb keike'liikheid,vast-'
houdt.

AÍgeleide identiteit

Kunnen we ons optimistisch opstelle.n
ten aanzien van'de hieuwe generatie
pastorale werk(st)ers? Brengen zij iets

van die hoop tot uitdrukking in hun
werk? Gebrek aan reÍlectie zou iuist
voor hen alséen fuik,kunnen gaan wer- '

ksn' waardoor ze gevangen worden of
bliiven binnen het kader van wat gang-
baàr en vanzelÍsprekend is. ln hun op-
leiding wordt vee| aandacht be§teed aan:
de ei§1n keuzen;'maar het herkennen'
van eÀ het omgaan met de consequen-
ties daarvan, is daarbinnen nog steeds
een btinde vtek' Men mist de vaardighe-'
den om''met structuren om te gaan' En

. dan zal men al vlug geneigd ziin de keu'
, zen in het werk te beperken tot datgene

waarih men zich veilig voett- - :,

Die nadruk op eigen emancipatie ver-'
klaari misschien, dat'vragen naar ln-
houd en doel van het pastoraal hande'
len endel belangen die daarmee gediend
worden, eerder vertaald worden in vra-

oen naar de eigen identiteit' Men kan de

íraag stellen of de invulling daarvan (en

daaríee ' ilnpliciet van het ,pastoraat)
weer niet wordt gezocht in'het gàngba.re

en vaÀzetÍsprèkende, zij' het in-,eqn
nieuw iasie:',,Je bent pas iernand als'ie
oe kwali6it,vàn eèn prièster" be2itll'
Vanwaar,ànders'.dat gemeiel'ove1 wat
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àèn niet xan en niet mag? Een àlgeleide
iàààtit"it duslwe vragen ons aÍ, oÍ mèn

zich daarmee ook niet ten aanzien van

nÉt 
"ig"n 

pastoraal handelen èngageert
:en idéntificeert met wat gangbaar en

vànzelÍsprekend is' ls het uit zelfbe-

houd, uii angst voor conÍlicten, omdat ie
ni"i-' ""n 

-bepaalde' verwachtingen
:Ée-àntwoordt, dat men niet tot echte'
oorsoronkeliike keuzen komt?
W"ui *" wel een hele duidelijke keuze

iien maken, gebeuft dit op een aÍstan-

deliike wiize: ,,lk laat me inhuren voor

*àn'É"p"àta" taak"' Ervan afgezien dat

iàn. *àuro"uriiheid slechts bevestigend
rËn *"tk"n voor de status guo (leerden

dat discussies op andere,terreinen ons

ËOi niet eerOe;rZ) kun ie ie hierbij de

,iàào tt"tt"n, oÍ.ie er zelf wel aan kunt
ànttómen ie eigen verwachtingen te

exoliciteren.
óe iec"nte ontwikkelingen met betrek-

lingiot de bond voor pastsraal werken- '

derizouden een goede Íunctie kunnen
'hebben, zowel in het solidariseren gn-
oàtf inà lrt in verband met de bewegin-
o"n uàn ouderen. Het liikt ons een ge-

ionde zaak als men zich kritisch gaat

;;;;il;" met de eisén (rechts)Po-

sitie]Maar als het zich daartoe zou be-

otrXu", 
"ofgt 

het weer de trend van.al-

ieen de eigen emancipatie' Wanneer nel

blikveld verbreed wordt (wat wil vurrg

hooen) tot een kritische reÍlectie.op de

oaàtorale praxis zelÍ, moet men daarDu

I*ïïà rràrs stellen, in hoeverre dit óok

weer niet ee-n zeker neoclericalisme in

de hand kan werken' Eèn zich bewust-

wordende beweging van ouderen.wordt
op deze wijze opnieuw afhankelllk ge-

maakt van vrijgestelden, want de "vrl'|-
*ittiget" heeft binnen dit kader geen

siem. De SePtuagintgroep was zlcn

hiervan bewust, toen zij haar Vraagstel-

ling maar ook het platvorm van gespreK

.g;h-g,,Viibred$n:..-', ' ''r '' ' r::' i':rir ::" "rr:"

Het zöu naïeÍ ziin te veronderstellen' da-t

de crisis in de kerk vooral een crlsls ls

van vriiqestelden oÍ iuist daar opgelost
kan oÍ-iroet worden' Het zou van een-

zelÍde paternalisme getuigen dat men

anderen verwi,it' Niettemin zit de vrllge-

iielde in een dubbel dilemma' ook at rs

hii allerqisch voor elke vorm van clen-

càlisme, toch blilft ziln rol van wezenlllK

ËËià"ó,'"ào"t ,ijn (euze zo be.lansriik
' ii Íií.ri"rnothaaikomihet,confliclnaar ' ,'' ,, ' '

bor"n. En het komt via hem of hàar naar

boven, omdat hii ot ziiqualitate qua Dta-

nen de traditionele structuren zlÏ'.zelÍsttEtr ss

"Ë 
nii of rii er onaÍhankelijk van wil zijn'

ËrJJioit'""n emancipaiolisèh 'pasto- ' ," .'r .' ',';:]

raat inhaerént is.

i,iËLcnien',rag àen §teun verwachten
;ffii ö ["iÏsue*esinàr o" oudere

zus, die zich solidair verklaart met.oe

;;*" Jià in conttict met thuis oP ka-
'À"It *if, maar (nog) niet over 99 *i9-
lJun 'Uàs"nikt 'di; noodzaketijk zij.11 '', .r '-

"àài 
o"* zelÍstandigheid, en dat reikt

verder dan de kamerhuu rl Zo'n sollda-

riteit zou echter nogal wat consequen-

ties hebben, omdat er veel inzet wordl
àËrràààa. Teseliik roept het echter de

i."us ó, of dàarmee wezenlijk wàt zou

veiàËaéren: het Con ict wordt' nitdur,- 
,I rli*íiid"'cirkelgehàald en geplaatÈt aan' ' ' 

''

de.marge.

Het conflict ligt ter plaatse en zou

iuist dààr vruchtbaar moeten wor-
'aen. Zeker in relatie tot aldie ptaat-

tàn, *uu, het nu nog ondergronds
smeult. Een voortiidige uittocht zou

wel eens kunnen verhinderen' dat

het vuur oP andere Plaatsen wezen-

liik aan de oppervlakte kan l(omen'

ti' .,.,,t-'tlt,,,',t'.,, t.'-;,,,,1,,,;,, t,r''1.,i;,.'1,,


