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Van verre voorgaan

Over de afstand tussen kerkvolk en kerkleiders

Het was tijdens een vanmijn eerste verblijven in een ver buitenland.
Ik was de hectiek van New York beu en ik besloot de trein te nemen
naar elders. Het was al avond, dus de mogelijkheden waren beperkt.
Fredericksburgwerddebestemming, een stadjedat kanbogenopeen
historische rol in deAmerikaanse burgeroorlog,maarwaar nuweinig
valt te beleven. Ik vond er goedkoop onderdak in het Colonial Motel
en bracht er enkele dagen door. Mensen begonnen me langzamer-
hand te groeten als een bekende onbekende. Ik gingme een persona-
ge in eenHollywoodfilmvoelen, een stranger, een vreemdeling. En in
die buitenstaandercategorie voelde ikme thuis.
Zolang een persoon of een verschijnsel onbekend is wordt zo ie-

mand of zoiets niet of nauwelijks waargenomen. Het valt buiten de
interpretatiekaders en kan worden genegeerd. Met het stempel
‘vreemd’ krijgt het een plaats, weliswaar aan de rand van de wereld
zoals die wordt gezien,maar het heeft een plaats.

   

De rol van voorganger is bij uitstek een beetje vreemd. In strikte zin
behelst deze rol het voorgaan in gebed.Op zijnminst is degene die dit
doet iemand die ervaring en expertise heeft in het benaderen van het
heilige – enhet heilige is het aparte, datwat geendeel uitmaakt vande
gewone gang van zaken.De voorganger staat in nauw contactmet het
heilige, en is zo zelf ook apart. Nu kan deze zweem van vreemdheid
beperkt blijven tot demomentenwaarop deze, als een primus inter pa-
res, zijn functie vervult.Maar er kan ookwordenveronderstelddat de
voorganger wezenlijk (ook) behoort tot de categorie van het heilige,
‘elders is geweest’ zoals een sjamaan, of ‘Christus representeert’ zoals
een priester. In zoverre hóórt afstand tot voorgaan, weliswaar ver-
bonden met nabijheid, want een kluizenaar of pilaarheilige is geen
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voorganger.1 De voorstelling dat de priester in eigen persoon Chris-
tus zelf vertegenwoordigt en tegelijk de kerkgemeenschap, zoals de
rooms-katholieke kerk leert, is een vrij stevig aangezette opvatting
van voorgaan. In vieringen treedt dit type voorganger door zijn wijze
van opkomen, zijn kleding, en het verrichten van speciale handelin-
gen inde rol van een figuurdie tegenoverhet kerkvolk staat, enhen zo
van de heilsmiddelen kan voorzien.
Het onderscheid tussen religieuze specialisten en het gewone volk

zit in de rooms-katholieke traditie ingebakken. Terwijl elke georga-
niseerde religie een ordening kent tussen figuren die meer mogen en
moetendoendananderen (taakstructuur) en liedenmetmeer enmin-
der religieus gezag (machtsstructuur), is de organisatorische orde in
deze organisatie ook een uitvoerig gelegitimeerde en gesacraliseerde
hiërarchie. Voorgaan gebeurt niet alleen liturgisch vanaf een zekere
afstand; ook buiten de vieringen om is er een bewust gecreëerde af-
stand tussen leiders en kerkvolk. De persoon die de rol van voorgan-
ger bij uitstek mag bekleden is door strikte, schier onverenigbare se-
lectiecriteria op afstand gezet: man, maar in principe niet gehuwd of
beschikbaar voor een intieme relatie, en binnen die beperkingen
schijnt zijn geaardheid volgens recenteVaticaanse richtlijnenhetero-
of aseksueel te moeten zijn (want niet homoseksueel).2 Verder is een
‘degelijke opleiding’ vereist.3 Hoewel er natuurlijk enige ruimte kan
zitten tussen de voorschriften en de praktijk, moge duidelijk zijn dat
het niet mee zal vallenmannen over te houden die aan al deze criteria
voldoen. Wie wel door deze zeef zijn heen gekomen, zullen wel wat
afwijken van het alledaagse, zeker in een samenlevingwaarin de bele-
ving van seksualiteit volop indepublieke belangstelling staat. Zij zul-
len deviante figuren zijn, zoals dat in de sociologie heet – een beetje
bizar.
Voorgangers, en roomse voorgangers helemaal, zijn dus enigszins

vreemde figuren. Nu lijkt de georganiseerde godsdienst, waaronder
de grootste religieuze organisatie inNederland: de rooms-katholieke
kerk, de laatste decennia zelf ook een enigszins vreemd verschijnsel
geworden in onze contreien, zoals in deze bundel uiteengezet door
Theo Schepens. Voor de katholieken in, ruwweg, het noorden bete-
kent dit trouwens een andere ontwikkeling dan voor katholieken in,
ruwweg, het zuiden.Katholieken in eenvooral protestantse of onker-
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kelijke omgeving waren vertrouwd met de positie vreemd te zijn, al
werden ze gedurende de afgelopen twee eeuwen in toenemendemate
erkendals echteNederlanders.Katholieken inhet zuidenverkeerden
op regionaal niveau in een volkskerkelijke omgeving, in de zin dat het
voor Limburgers en Brabanders bijna vanzelf sprak om katholiek te
zijn, dus: omvoor de kerk te trouwen, kinderen te latendopen,mee te
laten doen met eerste communie en vormsel, bediend te worden bij
het levenseinde, waarna de kerkelijke uitvaart plaatsvond. Hetzelfde
gold voor bewoners van katholieke enclaves als Twente en hetWest-
land. Inmiddels is ook in deze gebieden deelname aan kerkelijke ritu-
elen bijna iets merkwaardigs geworden – al zie ik als noorderling tot
mijn verbijstering nog steeds etalages met ‘communiekleding’ in de
winkelstraten van Tilburg. De brede deelname aan sommige kerke-
lijke rituelenmoet dus niet veronachtzaamdworden.
Daarnaast komenkerken, zoals de rooms-katholieke, voor velen in

beeld via demedia:mondiaal (optredens van de paus, ethische stand-
punten, uitspraken en praktijken van de kerk wereldwijd), landelijk
(vanwegehet aan-, op- of aftreden van een vandebisschoppen) en re-
gionaal (liefstmet een schandaal of een conflict) en lokaal (inTilburg
bijvoorbeeld de klokkenluider van de Ringbaan West). In de media
vertegenwoordigt de rooms-katholieke kerk doorgaans een positie
die afwijkt van de gangbare norm: vanwege haar standpunt over (ho-
mo)seksualiteit, de vrouw in het ambt, abortus en euthanasie. De
kerk verschijnt bij voorkeur als unzeitgemäß.Geluiden die je alsmeer
eigentijds zoukunnenbenoemen–het protest tegen clusterbommen,
bijvoorbeeld, of een pleidooi voor eerlijke handel – beklijven om een
of andere reden minder goed als typische uiting van de katholieke
kerk. Binnen eenwesterse context zijn haar standpunten in dezen nu
eenmaalminder exclusief.
Het is uitdrukkelijk ‘de kerk’ die een vreemd verschijnsel is ge-

worden; de katholieken zelf zijn ondertussen juist ‘normaal’ gewor-
den.Want wat is een katholiek nog in dit land?Gedoopt, te vinden in
de kerk met kerstmis, bij trouwerijen en begrafenissen, maar in ge-
loof, moraal en gedrag niet of nauwelijks te onderscheiden van een
buitenkerkelijke. Een derde van de katholiek gedoopten beschouwt
zichzelf eigenlijk niet als katholiek. Pas wanneer je hen, zoals het 

doet, het antwoordvoorlegt, komthethogewoorderuit: ‘Indat geval,
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mevrouw – enquêteurs zijn meestal vrouwelijk – noem ik mij katho-
liek.’ Zo vormen de rooms-katholieken toch nog de grootste religieu-
ze groepering in dit land, met een daarbij behorende politieke rele-
vantie: het halve  is katholiek, de huidige PvdA-voorzitter, Li-
lianne Ploumen, is openlijk katholiek, de ChristenUnie lonkt naar de
behoudende katholieken en de Socialistische Partij naar de progres-
sieve. Die vreemde katholieke kerk is verbonden met een brede, sig-
nificante bevolkingsgroep.
Vreemdzijn enkel die katholiekendiewél betrokken zijn, als kerk-

ganger, koorlid, vrijwilliger, werker en voorganger in die kerk. Er is
dus een grote afstand tussen demassa’s die slechts af en toe een kerk-
dienst bezoeken en degenen die de kerk leiden. En dat is wel anders
geweest.Omdat te onderbouwenneem ik in enkele zinnendeproces-
sen samen die in twee woorden ‘verzuiling’ en ‘ontzuiling’ zijn gaan
heten. Tot in de jaren zestig bepaalden de katholieken als krachtige,
emanciperende, goed georganiseerde religieuze minderheid mede
het beeld van de Nederlandse cultuur, na lange tijd, sinds de Refor-
matie, als achtergestelde bevolkingsgroep te hebben gegolden. Er
werdenkatholieke scholen, ziekenhuizen,welzijnsinstellingen en an-
dere collectieve voorzieningen opgericht. Katholiekenwerden volop
door hun elite gemobiliseerd. Met het doorzetten van de natievor-
ming van Nederland en de verstatelijking van zuilorganisaties, raak-
ten deze instellingen religieus ontkleurd. Het katholicisme geraakte
vaneenmedebepalende in eenondergeschikte, zij hetniet onaanzien-
lijke, positie.
Tenopzichte vanhet recente verleden laat depositie vankatholiek

Nederland zich samenvatten in de, op feiten gestoelde, beleving dat
de officiële r.-k. kerk enerzijds en het katholiek gedoopte volk ander-
zijds van elkaar vervreemd zijn geraakt.Die feiten zijn voldoende be-
kend: afnemende identificatiemetdekerk, afnemendeparticipatie en
afnemende instemming met de leer. De geloofwaardigheidsstruc-
tuur die de afstand tussen volk en leiders legitimeert is verbrokkeld –
in minder technische taal: de voorganger is geen vertrouwde ver-
schijning meer, tenzij de gelovige deelneemt aan het parochiële ver-
enigingsleven. Er heeft een afname van het aantal contactmomenten
plaatsgevonden. Het volk stapt niet meer geregeld op de geestelijke
af, zoals gebeurde bij de biecht, en de geestelijken op hun beurt ko-
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men niet of veelminder opdagen in dewereld van de gelovigen, zoals
voorheen in het patronaatsgebouw, de school, het ziekenhuis en het
verenigingsleven buiten de parochie. Gelovigen en voorganger ko-
men elkaarminder tegen en de pastoraalwerker (m/v) heeft de leem-
te in de presentie niet opgevuld. Er is een fysieke en geestelijke af-
stand ontstaan.Hoe heeft het zover kunnen komen?
De geleerden verschillen vanmening over het hoe en waarom van

deze vervreemding en over de rol die de kerkleiders daarin hebben
gespeeld. Ik bespreek twee scenario’s die naar mijn mening een een-
zijdig beeld geven van de recente ontwikkelingen, en schets vervol-
gens vanaf een wat grotere afstand de situatie van waaruit de kerk
komt enwaarin deze zich nu bevindt.

  

Het eerste scenario stelt datde leiders vandekatholiekekerk, nadat ze
lange tijd allerlei verworvenheden van de moderne tijd buiten de
deur hadden weten te houden, de deur en de ramen ten lange leste
open zetten, ofminstens op een kier.Dat ze optrokkenmet het volk –
onderweg naar een beloftevolle toekomst, maar dat vervolgens, toen
de deuren en ramen te ver dreigden open te gaan, de toenadering tot
de wereld van hogerhand een halt werd toegeroepen (Nissen, 2008).
Deverwachtingen ter plaatsewerden zodoendenietwaargemaakt, de
kerk sloot toch niet aan bij wat in dewereld leefde.Het fort werd her-
bouwd en gesloten. Het werd ‘erin of eruit’. Voor velen werd het
‘eruit’. De leegloop van de kerk zette in.
In 1988 hield de voorganger van Theo Schepens, godsdienstso-

cioloogWalter Goddijn (1921-2007), zijn afscheidscollege ‘Variaties
in kerkelijk leiderschap’.4 Lang voor de ontzuiling in Nederland in-
zette, hadhij al voorspelddat na voltooiing vande emancipatie vande
rooms-katholieken het katholieke kaartenhuis in elkaar zou storten.
Toch had hij, naast dezemacrosociologische visie, ook veel aandacht
voorhet belangvande rol vankerkleiders. In zijn afscheidscollegebe-
pleitte hij dat de katholieke kerk in dewesterse cultuur een terughou-
dend leiderschap zoumoetenuitdragen,wil er iets vanhaarmissie te-
recht komen. In werkelijkheid nam hij een bureaucratisch centralis-
me waar, dat een beloning zet op conformisme. Net zoals in het be-
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drijfsleven passen de ‘beroepsorthodoxen’ ‘zich extreem aan bij de
bureaucratische organisatie, zorgen dat zij contact hebben met de
topbeslissers en praten hen naar de mond, zijn weinig principieel en
proberen op die manier hun carrière te versnellen’. Priesters en bis-
schoppen zijn in het huidige bestel ‘getrouwd’met het instituut kerk.
Degelovigendaarentegengebruikendekerk zolangdezehunbehoef-
ten bevredigt (Goddijn, 1989, 90-93). Er dreigt dus een enorme kloof
tussen een liberaler wordend kerkvolk aan de ene kant en kerkleiders
die een door de organisatiecultuur afgedwongen orthodoxie aanhan-
gen aan de andere kant.
Goddijn keek destijds met een allerminst naïeve blik naar de toe-

komst. Als deelnemer aan en beschouwer van de vernieuwingsbewe-
ging in de katholieke kerk, had hij het échec van de demoratiserings-
tendensen aan den lijve ondervonden.De sterke positie van de eccle-
siologisch gelegitimeerde, centralistische bestuursopvatting stond
hem scherp voor ogen. Hij citeerde de toenmalige kardinaal Joseph
Ratzinger, de huidige paus Benedictus , die zich al in 1975, als
professorRatzinger dus, verzette tegende zijns inziens te ver doorge-
voerde vernieuwingsbewegingnaVaticanum ,waarbij hijmetname
Nederland en Latijns Amerika als koplopers noemde (Goddijn,
1989, 107). Al te hoog gespannen konden de verwachtingen dus niet
zijn voor een kerkdie de kudde erbij houdt, tegen secularisatie en res-
tauratie in.
Vijf jaar later schatte collega L. Laeyendecker de afstand tussen

kerkvolk en kerkleiders zo groot in dat er vanhet ambtelijk gezagwei-
nig meer kon overblijven. Tegen de achtergrond van tweeduizend
jaar kerkgeschiedenis schetste hij de erosie van het ambtscharisma in
de (post)moderne cultuur. Het gezag van priesters en bisschoppen
raakte in de tweede helft van de twintigste eeuw volgens hem uitge-
hold door culturele veranderingen (autonomie van het individu, po-
sitieve waardering van pluraliteit), door structurele (de opkomst van
de moderne media, institutionele differentiatie zoals de academise-
ring en dus verzelfstandiging van de theologie) en door veranderin-
gen in de religieuze organisatie zelf. Laeyendecker belicht hetTwee-
de Vaticaans Concilie als een direct al tegengewerkt initiatief om de
kloof tussen kerk enmodernewereld te overbruggen.De restauratie,
met name tot uitdrukking komend in de encycliekHumanae Vitae,5
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maakte de band tussen gelovigen en kerk losser, hetgeen zowel tot
kerkverlating als tot een zelfstandiger opstelling vande enkele gelovi-
ge binnen de kerk leidde (Laeyendecker, 1993, 123).
De kerkgeschiedenis laat een beeld zien van een kerk waarin al in

de jaren vijftig het verzet tegen de seksuelemoraal, tegen de gesloten
mentaliteit en het klerikalisme volop broeide. Tegemoetkomen aan
het breed levende ongenoegen en inspelen op het eveneens breed le-
vende enthousiasme voor een nieuw katholicisme leek onvermijde-
lijk, zeker vanuit de gangbare idee van deNederlandse elite ‘dat men
met zijn tijd moest meegaan’ (Kennedy, 1995). Maar is de opmars
van dit geëngageerde, wereldverbeterende katholicisme ruw gestuit?
Een probleem voor deze visie is wel dat het niet eenvoudig is aanne-
melijk te maken dat voortzetting van de progressieve kerkpolitiek de
afkalving had kunnen tegengaan.Het feit dat noch gemeenten en pa-
rochies die min of meer los van de officiële kerk hun eigen vooruit-
strevende weg zijn gegaan, noch de Acht Mei Beweging in staat zijn
gebleken het geloof aan volgende generaties over te dragen, pleit niet
in het voordeel van deze theorie. Ik zou zeggen dat de slechte verhou-
ding met het volkskatholicisme, de Mariaverering en andere niet zo
intellectueel-progressieve praktijken, daar wel iets mee te maken
heeft, evenals de geringe investering in de geloofsopvoeding van kin-
deren. Volgens Theo Schepens ligt hieronder een kerksociologische
wetmatigheid. ‘Open kerken’, stelt hij, zijn weinig succesvol in het
voortzetten van een doorgaande georganiseerde geloofstraditie.
Strikte kerken slagen er doorgaans beter in om hun gelovigen vast te
houden.Deze veronderstelling levert een andere versie op van de ge-
beurtenissen in de afgelopen decennia.

        

De vernieuwingsbeweging van de jaren zestig wordt door de nu do-
minerende diocesane kerkleiding eerder gezien als een ontsporing
waarin wezenlijke elementen van de katholieke traditie (met namen
rond ambt en sacramenten) over boord werden gezet. De rooms-ka-
tholieke theoloogHenkSchoot verwoordde deze visie ter ontnuchte-
ring in het tijdschriftTheologischDebat.Achteraf vindt hij het verbij-
sterend hoezeer Nederlandse theologen zich als de verre voorhoede
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van de hele wereldkerk beschouwden. Hij stelt de suggestieve vraag:
zijn, en hierbij steunt hij op de interpretatie dieTheo Schepens geeft
aandegegevensvanhetEuropeseWaardenonderzoek, zijnde radica-
le vernieuwingsideeën, en de logische reacties daarop vanuit de lei-
ding van de wereldkerk, niet eerder aan te wijzen als factoren die de
vervreemding van de kerk hebben bevorderd (Schoot, 2008, 21)?
Over dus naar de analyse van Theo Schepens. Hij ontwikkelt de

hypothese dat de in Europees verband bijzonder lage betrokkenheid
bij kerk en geloof van de Nederlandse katholieken te wijten zou zijn
aan de vrijzinnige opstelling van de pastores alhier.6Nu valt er op die
bijzondere positie wel wat af te dingen.Het ismaar hoe je het bekijkt.
Schepens bekijkt de zaken vanuit de in Europees verband lage score
van Nederlandse katholieken op de vraag naar het geloof in een per-
soonlijke God, en vervolgens suggereert hij een verklaring vanuit de
religieuze markttheorie van Rodney Stark en de zijnen. Maar zo ko-
menwewel erg snel bij de usual suspects uit.
De centrale these van Stark is dat religieus pluralisme verhogend

werkt op de religieuze betrokkenheid, wantwanneermensen kunnen
kiezen doen de aanbieders beter hun best, en ze zijn daarin op de lan-
ge termijn effectiefwanneer zehoge eisen aanhunbemindegelovigen
stellen. Zo halen ze alleen echt gemotiveerde belangstellenden bin-
nen, die bereid zijn zich langdurig voor de geloofsgemeenschap in te
zetten. Enkel profiteren van de diensten die de kerk aanbiedt (free-ri-
ding) wordt ontmoedigd. De algemene bevinding van het Europese
Waardenonderzoek luidt echter juist dat individuen in religieus ho-
mogene landen beter scoren op kerk en geloof dan individuen in reli-
gieus heterogene landen.7 Exit Stark dus. Leve het gewoontegeloof,
want zo blijft de kudde getrouw.Eenbelangrijk gegeven omrekening
mee te houden bij het verklaren van nationale variaties in kerkelijke
betrokkenheid in Europees perspectief is de omstandigheid dat Ne-
derland een religieus gemengd land is, in tegenstelling tot landen als
Ierland, Polen enSpanje.Voor een religieus heterogeen landdoet ka-
tholiekNederland het ongeveer zoals je binnenEuropa zou verwach-
ten. De landen met een beduidend hogere score dan gemiddeld zijn
(opNoord-Ierland na) homogeen katholiek. Nederland bevindt zich
tegenwoordig inderdaad inde lagere regionen; inBelgië enDuitsland
is het kerkbezoek van katholieken wat hoger, in Frankrijk is het nog
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lager. Zo ‘heel apart’ is de positie van deNederlandse katholieken nu
ookweer niet.
Dat neemt niet weg dat het zinvol is om te kijken naar het eigen

aandeel vanhet religieuze aanbod indeNederlandse ontwikkelingen.
Erik Sengers heeft dat gedaan in zijn dissertatie. Zijn analyse van de
recente katholieke kerkgeschiedenis in het spoor van Schepens’ per-
spectief gaat op deze vraag in: zou de betrokkenheid niet of minder
zijn gedaald als de kerk niet zowas veranderd of in staat was gebleken
een deviante positie te handhaven (Sengers, 2003, 193). Dit is een
vraag van het soort:What if… ? Op dergelijke vragen zijn geen ant-
woorden te geven die op feiten zijn gestoeld,maar intrigerend zijn ze
wel. Sengers redeneert op theoretische gronden dat de kerk ‘onder
deze omstandighedenwel kleinerwas geworden,maar dat de betrok-
kenheid hoger geweest zou zijn’. Degenen die moeite haddenmet de
strikte leer enmoraal zouden immers gestimuleerdwordende kerk te
verlaten, terwijl de betrokken kerkleden zouden overblijven. Naar
verwachting zou de katholieke kerk dan kleiner zijn geworden, met
inderdaad een hogere participatie. Dus ja: de betrokkenheid zou zijn
gestegen, van een overigens (nog) kleiner aantal katholieken.
Met de bisschopsbenoemingen vande laatste decennia, de nieuwe

generatie priesters, de handhaving van de traditionele standpunten
over ambt, seksualiteit en leergezag wordt, zou je vanuit dit scenario
kunnen zeggen, de Nederlandse kerkprovincie alsnog gevoegd in de
koers van de wereldkerk. Geen restauratie dus, maar eerder een aan-
passing aan ‘elders’, meent Henk Schoot. Hoe deze strategie ook
wordt genoemd, de uitkomst is onzeker. In het perspectief van Stark
bewandelt de kerk hiermeede ‘church-to-sect’-weg.Deze kan vanuit
kerkelijk perspectief gunstig uitpakken, vanwege de voordelen die
sektarisme kan opleveren: een hoge betrokkenheid bij de waarden en
praktijken van de religieuze organisatie. Maar de spanning moet ook
weer niet te hoog oplopen. De Gijsen-strategie jaagt ook mensen de
kerk uit, met name degenen die kwesties van moraal en geloof meer
verbindenmet onzekerheid danmet zekerheid (Knibbe, 2008). Zelfs
geredeneerd binnen deze economische benadering is voordeel te ha-
len bij een opstelling waarbij er verschillende graden van striktheid
en betrokkenheid worden toegelaten (Stark en Finke 2000, 215).
Kerken die zo meerdere marktsegmenten bedienen, zoals de rooms-
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katholieke, doen het dan ook in internationaal perspectief behoorlijk
goed, vergeleken met allerlei afzonderlijke protestantse kerkgenoot-
schappen (Auping, 2003).
Schepens kant zich vanuit zijn perspectief op de recente geschie-

denis tegen het denkbeeld dat de boodschap van de kerk gemoderni-
seerd zoumoetenworden.Onder verwijzingnaar organisatiekundige
overwegingen stelt hij dat de centrale vraag is: ‘hoe kunnen we een
traditionele boodschap, het Evangelie, op eenmodernemanier bren-
gen?’ Mij lijkt dat inderdaad een goede vraag, maar wie hem zo stelt
maakt slechts een begin met het vinden van een adequaat antwoord.
De Kerk getuigt dat God de wereld liefheeft, wat een uitnodiging is
om op onze beurt God en elkaar lief te hebben. Dat lijkt me een mo-
gelijke verwoording van die traditionele boodschap. Maar het gaat
hierin wel om deze, (laat)moderne wereld, en mensen van nu die
daarin leven.Het zal in die boodschapdus omhun levenmoeten gaan
in een taal die zij kunnen verstaan. De continuïteit van de traditie is
immers gelegen inde impact die deze in verschillende tijden enplaat-
sen heeft, niet in dewoordelijke herhaling ervan. Voor zover centrale
katholieke leerstellingen door ‘vrijzinnige’, of door ‘orthodoxe’, ka-
tholiekenoverboordwordengezet,wordt gezondigd tegendeorgani-
satiekundige beginselen van verstandige vernieuwing. Voor zover
vernieuwing echter een voortzetting van de traditie beoogt, zoals in
de nouvelle théologie van de jaren vijftig en in vele andere stromingen
sindsdien, is op voorhand geen sprake van een breuk. Het is ook de
uitkomst van een definitiestrijd over wat uiteindelijk wel en niet als
voortzetting vande traditiewordt gezien (Simons enWinkeler, 1987,
331-332). Door te doen alsof wel duidelijk is wat tot het traditionele
geloofsgoed hoort (geloof in een persoonlijke God) en wat niet of
minder (Jezus als voorbeeld en metgezel) wordt de theologische dis-
cussie over welke verkondiging als traditioneel moet gelden enwelke
niet, kaltgestellt.

 

Al zijn er grote verschillen inwaardering vande ontwikkelingen in de
afgelopendecennia, deze scenario’s zijn opmerkelijk eensgezind over
wat er is gebeurd.KatholiekNederland heeft in de jaren vijftig en ze-
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stig een vernieuwingsbeweging doorgemaakt zodat ze zich in korte
tijd ontwikkelde van volgland naar gidsland. Daarvóór bloeide het
katholicisme; erna vond de neergang plaats. Voor een verklaring
wordt, natuurlijk niet alleen, gekeken naar het aandeel van de kerk
zelf. De gevolgde logica is eender, al wordt de ‘schuldvraag’ net iets
verschillendbeantwoord.Raaktehet kerkvolk vandekerkvervreemd
doordat de plaatselijke voorgangers van hogerhand werden terugge-
floten? Of waren zij al van de kerk vervreemd geraakt onder invloed
van deze voorgangers? Beide scenario’s denken vanuit het ‘voorgan-
ger-gelovige’-model. De voorgangers hebben het gedaan. Inderdaad
is die vreemde figuur van wie het heil wordt verwacht een geschikte
kandidaat om het onheil aan toe te schrijven. Aandacht voor de rol
van de clerus moet echter in een breder perspectief staan. Er is geen
schuldige, geen ‘verraad der clercken’. Het is de kunst om met onze
verklaringen niet zozeer de vadermoord te voltrekken, als wel oog te
krijgen voor de dynamiekwaarbinnen voorgangers en gelovigen ope-
reren en inzicht te winnen in de wijdere verbanden van natie en we-
reldkerkwaarvan deze figuratie deel uitmaakt.Het is de vraag in hoe-
verre er, zowel in de vernieuwingsjaren als in de restauratiefase,
ruimtewas voor een andere koers (Dobbelaere 2003, 26-29).
Uit oral history zoals de door Marga Kerklaan opgetekende per-

soonlijke verhalen inVan huis uit rijst een levendig maar meerduidig
beeld op vande rol die de katholieke godsdienst in het leven vanmen-
sen heeft gespeeld. Een en dezelfde religieuze leer blijkt voor sommi-
gen een steun, voor anderen een kwelling te zijn geweest, en soms ook
het een, dan weer het andere in een zelfde leven. Welke richting het
opging, kon afhangen van het gezinwaarinmen groot werd, de plaats
waarmenwoonde, de instelling vandeplaatselijke pastoor, het beleid
vanhet bisdom, enniet te vergetenhet eigen karakter.Het belang van
de omstandigheden betekent echter niet dat de leer zelf er niet meer
toe zou doen. Toen daar eind jaren zestig verschuivingen in werden
aangebracht, had dit grote gevolgen.
Een vrouw herinnert zich wat haar bejaarde vader haar vertelde

toen hij op een keer zichtbaar aangeslagen thuis kwam van de kerk.
‘Er stond nu iemand op de preekstoel die zei: “Beminde gelovigen, of
er eenGod is, ik zouhet u niet kunnen zeggen.” (...)Na een korte stil-
te hoorde ik mijn vader zeggen: “Wat doet die klootzak dan op de
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preekstoel?”’ (Kerklaan, 1994, 296).De naderhanddoor vooruitstre-
vende katholieken nogal eens verheerlijkte jaren van hetTweedeVa-
ticaans Concilie en vooral het landelijke Pastoraal Concilie komen er
in veel interviews niet gunstig van af. Maar dat wil bepaald niet zeg-
gen dat het daarvoor zoveel beter was. Levens die afgestemd waren
geweest op een ferm geloof en een strikte moraal kwamen door de li-
beralisering in een schril licht te staan.Niet zo vreemd dus dat de ge-
boden geestelijke vrijheid meestal benut werd om de kerk de rug toe
te keren. Dat veranderingen gevaarlijk zijn voor het behoud van de
kudde klopt. Maar ook dat ze riskanter worden naarmate er langer
mee wordt gedraald. Uit de interviews komt bovendien naar voren
dat de vernieuwingen die werden doorgevoerd, te zeer op religieuze
virtuozen waren gericht om bij het gewone kerkvolk aan te kunnen
slaan.Het idee vandekerk alsGods volk onderwegging aan eengroot
deel van het gewone kerkvolk voorbij.
Welke zijn dannude kansen voor de kerk? Internationaal vergelij-

kende studies wijzen uit dat de omstandigheden in Nederland niet
erg gunstig zijn voor grote kerkelijke belangstelling: religieus hete-
rogeen, een feminiene cultuur, een betrekkelijk sterke verzorgings-
staat (Verweij, 1998) en eenhogemate vanbestaanszekerheid (Norris
en Inglehart, 2004).Aldeze factorenblijken samen tegaanmet een la-
ge kerkelijke betrokkenheid.Met louter het uitdragen van het Evan-
gelie wordt in brede lagen van de bevolking dan nog steeds geen hoge
betrokkenheid bij kerk en geloof gegenereerd. Tenzij de katholieke
kerk zich verbindt met een maatschappelijk breed gedragen zaak, is
niet te verwachten dat er veel groei staat aan te komen.
Intussen vormt de spannende verhouding tussen kerkleiders en

volk een interessante uitgangspositie voor het optreden van de
rooms-katholieke kerk in de huidige samenleving. Met een begrip
van Zygmunt Bauman typeer ik deze graag als liquid modern, vloei-
baarmodern.Grenzen liggennietmeer eenduidig vast.Mensenkun-
nenkiezen,maar zoekenookgeborgenheidomdeveelheid aankeuze-
mogelijkheden buiten te sluiten. Een zekere profilering, waar de hui-
dige generatie kerkleiders mee bezig is, inclusief de scherpe kanten,
helptwel ombinnen deze context in beeld te komen.Tegelijkertijd is
het nodig om voeling te houden met het bredere publiek, goed uit te
dragen waar het in de kerk om gaat, zodanig open te zijn naar de ver-
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langens van de mensen dat er een uitnodiging tot participatie vanuit
gaat.
Uitgebreid onderzoek naar groeifactoren bij geloofsgemeen-

schappen in de Verenigde Staten wijst uit dat orthodoxie niet de
voornaamste krachtbron is. Belangrijk is dat er vrijwilligers zijn (die
moet je dus nietwegjagen (Janssen enZuidberg 2008)), dat er kinder-
en jeugdwerk is en dat er openheid is jegens nieuwe leden (Brouwer
e.a., 2007, 111). In de Amerikaanse cultuur spreektmen van een con-
gregation, een groepwaar je bij hoort. ‘Openheid’ slaat hier dus op de
toegankelijkheid voor nieuwe leden. In de Europese cultuur spreekt
men van een kerk – waar je naartoe gaat. ‘Openheid’ is hier des te be-
langrijker, en wel in de vorm van toegankelijkheid van de kerkelijke
dienstverlening (De Groot, 2006). Veel mensen zien de kerk als een
nuttige instelling, vooral omdat ze rituelen biedt bij huwelijk, ge-
boorte en dood. Mede op grond van parochieonderzoek dat ik in sa-
menwerking met het Kaski uitvoerde (De Groot, Kregting en Borg-
man, 2005), meen ik dat er vooral kansen voor de kerk zijn wanneer
profilering en toegankelijkheid samengaan. Deze opstelling levert
geen terugkeer naar hetmassakatholicisme op,maar welmogelijkhe-
den tot dienstverlening aan grote groepenmensen en actieve partici-
patie van de kant van een minderheid van de bevolking, wellicht ge-
durende bepaalde perioden in hun leven.
De antropologe Kim Knibbe heeft in haar onderzoek naar geloof

in Zuid-Limburg laten zien dat mensen in de kerk een voortzetting
vanhet vertrouwdezoeken; ze zijn zelf echternietmeergelijk aanhun
roomse voorouders en stuiten op een kerk die bepaald niet naadloos
wil aansluiten op de verlangens van de gelovigen. Binnen dat ver-
trouwde stuiten ze dus op vreemde elementen: het vasthouden aan
kerkelijke regels die niet overeenstemmen met wat cultureel gang-
baar is. Erwordt verlangd naar het vertrouwde,maar het vertrouwde
blijkt hen vreemd te zijn geworden. Men wenst zich een religiositeit
die zich laat voegen in het domein van het vertrouwde, maar deze
wens botstmet een sterk ambivalente houding ten opzichte vande re-
ligieuze autoriteit. Haar vertegenwoordigers worden ervaren als
‘vreemde’ figuren die zich ook nog eensmet hun persoonlijke wereld
willen bemoeien (Knibbe, 2007, 194). De lokale gemeenschap waar
zij veldwerk verrichtte, valt praktisch samenmet de gemeenschap in
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kerkelijke zin. Hier treedt de vreemdheid van de voorganger scherp
naar voren.
Een zekere afstand tussen kerkleiders en kerkvolk hoort erbij. In

de huidige context, waarin diverse aanbieders van zin en ritueel zich
met allerhande vreemde waren op de religieuze markt melden, ver-
schijnt deze afstand wellicht zo: priesters en andere pastorale be-
roepskrachten opereren als religieuze virtuozen, met groepen van
sterk religieus geïnteresseerden om hen heen, of achter hen. Op deze
virtuoze leidslieden, op deze vreemde vertegenwoordigers van een
uit het verleden vertrouwde traditie, wordt bij gelegenheid een be-
roep gedaan doormensen die op enige afstand van de kerk staan.



Afstand tussen kerkvolk en kerkleiders is normaal. Voorgangers zijn
perdefinitie eenbeetje vreemd. Inde rooms-katholiekekerkbetekent
leiding voorgaan, waarbij de ‘vreemdheid’ van de leiding structureel
wordt gecultiveerd.Ditmodelwerkt voor zover envoor zolang alshet
omgeven is met een behoorlijke mate van vanzelfsprekendheid. In
Nederland is de geloofwaardigheidsstructuur van dit katholieke, kle-
rikale kerkmodel echter zodanig aangetast, dat gesproken kan wor-
den van een kloof tussen een flink deel van het kerkvolk en de kerklei-
ding.
Volgens sommigen heeft de centrale kerkleiding hierin een eigen

aandeel gehad: de veelbelovende progressieve ontwikkelingen werd
eenhalt toegeroepen,waardoor velende kerk gefrustreerd verlieten–
fysiek ofmentaal. Volgens anderenwas de vrijzinnige ontsporing van
lokale pastores juist een oorzaak van afnemende kerkelijke betrok-
kenheid en vervolgens van hun geloof.
Voor beide scenario’s valt iets te zeggen, maar het relatieve ge-

wicht vandeze factorenmoetnietwordenoverdreven.Het ismoeilijk
voorstelbaar dat binnen de Nederlandse context van de jaren zestig
kerkleiders niet zouden hebben meebewogen met de veranderingen
in de maatschappij als geheel. En gegeven het geringe belang van de
Nederlandse kerkprovincie binnen de rooms-katholieke kerk we-
reldwijd is het evenmin verwonderlijk dat haar invloed niet heeft ge-
leid tot radicale bijstellingen van de kerkelijke leer,moraal en organi-
satiestructuur.
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Nuzittenwemet een kerk diemetmoeite overeindblijft als geves-
tigd instituut,maar die het temidden van kleinere kerken, andere re-
ligies enminder bepaalde aanbieders van zin en ritueel, redelijk goed
doet als een vreemd vertrouwd verschijnsel. Vandaag de dag dient de
rooms-katholieke kerk zich aan als een verband van religieuze specia-
listen en liefhebbers, van biddende en zingendemensen, die ook om-
zien naar anderen, en waartoe zij die zich daarmee verwant voelen
zich kunnen wenden in geval van nood of uit een verlangen naar de
troost van het ritueel.Het vreemde van deze kerkmaakt haar herken-
baar. Daardoor is en blijft zij in ieder geval een optie die gekozen kan
worden, terwijl ze tegelijkertijd een sterke binding houdt met de ge-
schiedenis en de wereld buiten Nederland. Ook de vertrouwdheid
met die vreemde kerk en haar voorgangers dient te worden gekoes-
terd.
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noten
1. Wanneer aan degenen diemen in het gebed voorgaat eveneens de eis wordt gesteld
om afstand te nemen van het zondige volk, kan de schare erg klein worden. In extremis
draagt de priester demis alleen op en houdt daarmee in feite op voorganger te zijn, een
ontwikkeling die in de tiende eeuw opgang deed (Wegman, 1991, 228).
2. Zie Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to
Persons withHomosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to
Holy Orders (Congregatie voor Katholieke Educatie, 2005)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con
_ccatheduc_doc_20051104_istruzione_en.html [geraadpleegd 26-6-2008]
3. ‘In de Latijnse katholiekeKerk worden slechts tot de priesterwijding toegelaten zij
die man zijn, een degelijke opleiding hebben genoten en bereid zijn tot het
onderhouden van het celibaat’ (Bisschoppelijke Brief Kerk, Eucharistie en Priesterschap,
Utrecht: , 2008, 10). Zie
www.katholieknederland.nl/documents/2008/Kerk,%20Eucharistie%20en%20Pri
esterschap.pdf [geraadpleegd 26-6-2008].
4. Opgenomen inGoddijn, 1989, 89-114.
5. Hierin werd – tegen een alhier levende verwachting in – het verbod op kunstmatige
geboortenbeperking gehandhaafd en aangescherpt.
6. De volgende stap zou zijn om deze hypothese te toetsen in een vergelijkend
onderzoek: zijn katholieken in overigens vergelijkbare landen of bisdommen geloviger
enmeer betrokken naarmate pastores eenmeer traditionele boodschap verkondigen?
7. ZieDraulans enHalman, 2005; Halman, Luijkx en Van Zundert, 2005. Een
verklaring voor deze samenhang is wellicht gelegen in de omstandigheid dat religieus
pluralisme hier gepaard gaat met een traditie van religieuze tolerantie en die bevordert
eerder een lage dan een hoge kerkelijke betrokkenheid (Halman enDraulans, 2006,
285).
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