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ciaor 9,IERNER VAN DE ,{OW

De scrlptle Ís gesehreven op basls van het *erkmaterlaal dat ls verkregen

uit een drleJarige stage blnnen een proJect Gezinspastoraat ln den Bosch-

0ost en Hintham-Zuld.

De scriptie bestaat uit vler delen.
In het le Deel *ordt een sÍtuatÍeschets gegeven van de stageplaats cn trordt

de keuze van deze stageplaats verantwoord. De doelstelllngen van het proJect

worden daarln aangegeven" In vogelvlucht worden de voorbereldlngcn en het

verloop van het proJect in de drle onderscheiden Jaren beschreven.

Het 2e DeeI van de scriptie geeft allereerst een plaatsbepaling met betrek-

king tot de maatschappelijke en godsdienstlge condltlonerlng van de men§ent

die zlch aandienden ln de groepen van het Gezlnspastoraat. 0eze plaatsbe-

paling heeft met name betrekking op hun geloofsbelevlng en hun groel daarln,

het omgaan met veranderingen en de daarmee samenhangende onzekerheden,

het lsolement met name ln de eÍgen relatle dat daarvan het geovolg kan z§n'

en tenslotte het gerlnge vertrouwen ln de elgen belevlngen dat het kern-

probleem vormt voor de situatie waarln de rnensen zich bevÍnden.

0mdat het project Gezlnspastoraat een proces op gang heeft wlllen brengen

dat het subJect-norden vèn mensen, öók ln rellgleus-godsdlenstlg opzlcht

op het oog heeft, rordt vervolgens dlt proces beschreven. In elk van de

drie onderschelden Jaren Has er Írlet betrekktng tot dlt proces dat mensen

doormaakten een zekere wetmatlghetd te ontdekken. Dezelfdc elementent

waarvan echter de dÍepgang varieerde, k*amen telkens naar boven. Hct pro-

ces vertoont overeenkomst met de fasering dle Andreas Burnler onderscheldt

Ín het proces van emanclpatie en bevriJdlng met betrekkLng tot het mascull-

nisme ln onze samenleving. In deze beschriivlng wordt deze fasering genuan-

eeerd.

Het fundamentele probleem ln deze procesgang blijkt het overrlnnen van dc

arnbivalentle te zijn. Het verhaal van de keuze tussen de vleespotten en

de woestiin bl.ijkt een archètyplsch karakter te hebben, dat ln elk lndlvl-
dueel levensverhaal ireer een actuele gestalte krifgt. Belangr§k ln dlt ver-

band ls de vraag, hoe rnen zl.ch verhoudt ten opzlchte van ervarlngen ln het

verleden opgedaan met betrekking tot zlngevlng en geloven. ïle constateren

dat het geringe vertrouwen Ín de eigen beleving, dat als kompas zou kun-

nen dienen om tot een nleuw zÍrigevsn6 orlëntatlekader te kunnen komènt

veela! veroorzaakt wordt doordat het elgen benustzijn fbezetr is door een

onderdrukkend zlngevend systeem uit het verledon, dat z§n uitwerklng
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hser"t craar het eigen act*ele levens*ntwerp en de opvceding van de kinderen.
èaet de hand van een drletal beschrijvlngen van het próce$ van Índlviduele
ieden ve* §raepe* uit de eirie *nderscheiden jaren beeien we, l"n hoeverre
L-'a* *eí"Ï grceiend subjeet-worden sprake is e* wat daarln ondersteunend dan

u:i:i freàemmerend heeft gewerkt. Uit deze indivtduele procesbeschrijvingen

iirÍngt lret inzicht eich op, dat de voorrvaarde voor een reliEieuze levens*

ir"rst*àÀing het thuis-ziJn bij jezelf , bii Je eigen gevoe}ens is.

l;p *asis van hetzetfde werkm*terlaal vlndt er l"* Seel Iïï een tweede (lndlen

w* de supervis*rische reflectle meetelïen een derde) reflectÍe plaats. 0eze

c";-"f]"e*tie leverde-dè volgende structurerende inzlchten op: dllereerst dat
** pr*cesgang i* de drie $aren rawel wat de sÍtuatie van de mënsen betreft,
als liet pastorale handel*n e* de bel*vlngen en visies vën de pastor, rtet

'Jri"e kernther*ats aan te dutden ziJn: vervr*emding, metanoia en autonomle.

In eik van de drie Jaren ligt het aeeent verschlllend, cok uat de drie
cp *lkaer betrakken invaishoeken betreft, nl. de m*nsen, het handelen en

,** pastar 
"

ï* h*t eerste jaar staat het ha*delen centraal", dat Í.n zijn taeninalige vormen

*Éet i:leek te *erken; tijdens het tlveede jaar llgt de nadruk op de keueen

dÍ.e c*e pastar zelf rnoet maken; in fiet derde Jaar spelen vsoral de belangen

v,=;: de sïiensen, die hun elgerr xeg eceken, een hoofdrotr"

F{i:rt geschetst kanrt deae cntwikkellng hÍerop fteer:

ln hei *erken met groepen antdekken wdi b§ nrensen een geloofsontwikkelÍng dle
si*r["; van buitenaf bepaald is en hovendien ln dlenst staat van het kerke]iJk

h*3ang.0ns eigen katecheti*che rnodel slult daar elgenlijk hetemaal bii aan.

PJe *rttdekken dat dit model niet uerkt, omdat het niet inspeelt op rat men-

sen *iqenlijk vragen. Het staat bovendien haaks op onze elge* uitgangspuntenl

#ï*risen serieus te willen nemen ln hun vragen en belangen. l{ij ontdekken leel
*nm*cht en onzekerheÍd h{i mensen ten aanzien van ringeving, *at ziin uÍtwtr-
kÍng heeft op de relatÍ.e ert de opvoeding. De ílensen stellen hun vragen ln
** va* *udsher bekende fornrul.eri.ngen en bij gebrek ëan een alternatlef ant-
s,**rden rtij vanult een zekere ldentÍfi-eatle met het hiërarchisehe overdrachts-
rr*rie3 "

G*and*weg ontdekken wlj dat er ook biJ *nszelf andere vràSen leven. Hoenel enigs-

zins *nthand, nu we het aanvankelijke werkmodel achter ons moeten laten; §ain
*e rïïet de m*nsen een prcöes aën, dat sr sp gerÍcht is, dat zij meer vërtrounen

kx:ijg*n in hun eÍgen helevingen. l"lÍerdocr Í"s het mcEeli§k, dat eii hun zi"ngevÍng

3n eÉ.q*n beheer kunnen *6rïïeír" Maar wat wij bij rnensen wi].len bewerkstelligen
r.i**'L eerst b§ onszelf' geschÍecen" l{ij moeEen vërtrounen kriigen ln onsuelf
ai* i"nstrument in het leer'preces, Índar we kunnen dat pas, als eerst ons eigen

Gcl*ven aan de tblnnenkantr is gekonren. Dit betekent voor onszelf ook een

gr.i.*,..rr** keuze; op d*re wljze werken vraagt oíli ëen bepaald pastoraatr milleu,
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{lrvaíj *ordt §e§tiÍnuleerd. Heel uitdrukkelijk werd voor dÉze wijze van pas-
r:ur.aaL gekozen en voor situaties waarln dit gestalte kan kriJgen.
iiïï seri.eu§ nemen vàn fironsen betekende naar hun vragen en behoeften toe een
';eriu'ecling van het pastorale aanbod, naar hun nrogelijkheden toe betekende het
8t:r: gedifferentieerde aanpak, 0mdat gebleken *as dat het bevorderen van on-
,:iel,linge relaties groeizaam werkt voor het proc*s van subJect-worden werd
*i: g!:oep -in haar verschillende vormgevingen- bij voorkeur als strukturerend
kader aangeboden. De vraag naar bredere kaders om de nieuwe ervaringen te
t;lit'agen werd steeds drlngender. Gerneenschapsopbourv komt steeds meer ln
rie i'ijn te llggen van deze wijze van volwassenenkatechese, die vooral veel
itlirnsÍ]e'r trekt dÍe.zich (aLlang) niet meer Ín het traditíonele pastorale
;r*tÍ+l herkennen. Ze zoeken op zelfstandige wijze een elgen weg. Dit werkt
echier bedreigend voor eie meer traditionel* vormen van pastoraat en kerk-
erjrr " §teeds duidelijker komt daarmee de samenhang tussen enerzijds visÍe en
methodieken en anderzij*is keuzen en belangen in het vizier.
Kenmr:rkend veror deze ontwtkkelingen, zo*el bij de mensen zeIf, als biJ het
pa.stoi'ale handelen en het persoonlske proces van de pastor is, dat deze
vccrt,Jurend ln confrontatJ.e verrjer qaat. rn het eerste jaar gericht op
ii*t katechese-model, in tret tweede jaar +p het pastormodel, in het derde
,ï;iar op het kerkmodel. Sovendien is er dÍe confrontatie tussen wat er
;:iclr lruÍten en binnen de persoon vön de pastor afspeelt. fn deze confron-
i;rtíe wordt het eigen gezicht steeds duidelijker, en daarmee de keuzen
iie structurering ln dit deel vÍndt plaats aan de hand van de drte genoem-
ce themata telkens onder de inva.l.shoek van de op elkaar betrokken itemst
d* mensen, het handelen en de pastor. De beschriivlng geschledt verhalender-
tliiz-e, omdat dÍt "de enige manier is die ons ter beschikking staat om zin
{--* geveft aan wat wi} in ons leven doen." (AndrLessenr Verlangen en volwassen-
heid). Dit boek heeft ons, conform aijn bedoeling, ultgedaagd ons elgen
varhaal te vertellen. DeeI III. begint dan ook met een hoofdstuk over de
ï]i3r'rs en zijn verhaal.
'ín het laatste deel bepalen we de plaats dte gezinskatechese ln het pas*
t,*i^aat van de laatste jaren inneemt. lYe schetsen Ín het kort haar ontstaans-
geschiedenls en haar relati.e tot kinderkatechese en volwassenenkatechese.
lYe gaan daarna in op de denkbeelden van degene die als een autorltelt geldt
t;ls lzet gebied van de gezinskatechese, ïlÍm Saris, wiens proJecten bovendl^en
itis de belangrijkste expcnent van de gezinskaLechetlsche ontwikkelingen kun-
n*n wcrden beschouwd. Hoewel we in menÍg opzicht de uitkomsten van ziJn ana-
iyse kunnen delen, constateren we een merkwaardige dÍscrepantie als rre zijn
uitgangspr:nten in verband brengen met z!|n praxís. ,Als oorzaak ontdekken we

rjezel-fde rode draad dÍe we al eerder hebben gesignaleerd bs de lndivÍdue1e
prac,esbeschrijvlngen, bij het belangenconflict ais b,ij ons eigen procesr
;;arnel-iik ambÍvalentle" |ïe komen tot de conclusie, dat Saris in de amblva-
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lentÍe biiift gtekenu omdat hij nÍet een fundamentele metanoia heeft
d**rgemaakt, die aíeh voltrekt ap het rtiveou vaÍï de attltude. FliJ

dreagt dan tck kenmerke* vas eeft ni.*È-geseeul*riseerde daemdenker,
dàe een ers apccalyptische {in tegenstel}.ing tot esehat*logische}
b***rdel"ing geeft van deze t.ijd.
l#e cameleren onze bevindingen tensLette aan een tweetal onderzoekingen
ep I':et gebi"ed van de gezÍ"nskatechese: van het ll"K.I. (nlet gepubliceerd)
*rt het KASKï. Zi! bevestígen onze bevindingen" Se gezinskatechetische pro*
i*cÈen bt{iken maats*happij- en kerkbevestigend te werken, zij beoordelen
ri* ';*randeríngen negatàef en verÍdeal§.ser*n lret gezÍn. Geeinskatechese
biiikt een veredelde vorrn van kinderkete*hes* te zijn en ee* slechte uitgave
vëri *YolÈtàssenenkatechese, bovendi.en leÍdt aii nÍet tot kerkopbouw, Se
ëhemata ziin erg kerkel{ik-titurgÍseh vart ëatrd. Kortom: het belang van de
iïieflseíi meet het sterk afleqgen teEen het belang vëil de kerk. ons eÍEen
gezÍnskatechetisch pro$e*t komt in het (H,K.ï.)cnderzaek niet ter sprake,
hoewel het w6l daor hen is onderzocht: het neek Ín teveetr opzichten van
de endere proiecten af. Ten*}otte g*ven we daaram zelf, -in zijn ontrlkkellngen-
*en plaatsbepaling en nadere profilerl*§ varl het elgen profect wederom Ln
**nfrontatle rnet de b,ekritiseerde vorÍneft van geeinskatecFrese.

3n een drietal preambules, vooraf,qaand aan de drte eerste deren, geven
wij een verantwoordlng van de wi§ze *aarop de refi.ectie is geschled , omdat
eii af*ijkt van het gebrui"keï"iJke model: w§ vatr"gen het f,enomenologísche be-
schrilr'Íngsmodel. De basis hierveor is ook een anderscortig leerrnodel, ttat
wsà wordt aangeduid met handellngsteren. lYij Eaan ultvoer§,g in op de totstand-
k*ming van het materÍaa.tr en hoe hiermee Ís orqegaan, dat de bron vormt
v*or het leer- en reflectlemodel,

ï§"lburg, 27 Januari 1983.


