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‘To enter into a practice is to enter into a relationship not only with its contem-
porary practitioners, but also with those who have preceded us in the practice, 
particularly those whose achievements extended the reach of the practice to its 
present point.’

‘[N]o practices can survive for any length of time unsustained by institutions. 
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the competitiveness of the institution. In this context the essential function of 
the virtues is clear. Without them, without justice, courage and truthfulness, 
practices could not resist the corrupting powers of institutions.’

(Alasdair MacIntyre, A!er Virtue, Notre Dame 1981, p. 194)
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INLEIDING

Mijn belangstelling voor persoonlijke autonomie en authenticiteit werd eind 
jaren negentig van de vorige eeuw gewekt door een zorgvisie. In het dorp waar 
ik als pastoraal werker in de parochie werkte, bevond zich een van oudsher 
Rooms–Katholiek woonzorgcentrum. Onder leiding van een interimmanager 
stelden de werkers van dat zorgcentrum, met inbreng van de vrijwilligers, een 
zorgvisie op. Het daarin voorgestelde mensbeeld verwonderde me gezien de 
bewoners die ik in het het huis ontmoette1:

‘Wij gaan ervan uit dat elk mens recht hee� op privacy en zel~eschikking, 
een potentie tot groei, ontwikkeling en handhaving in zichzelf hee�, recht 
hee� op informatie. Wij zien de oudere als een zelfstandig individu dat 
prima in staat is zijn eigen leven richting te geven. Tegelijkertijd bese]en 
wij dat de oudere van nu zich bij het formuleren van de hulpvraag vaak snel 
lastig of overbodig voelt. Wij stimuleren hem zijn leven, ondanks beper-
king of handicap, zo gewoon mogelijk voort te zetten en ook zijn netwerk te 
blijven aanspreken. Hij wordt door ons gestimuleerd voor zijn rechten op te 
komen. Kennis van iemands levensloop met name op het moment dat een 
cliënt de coördinatie van zijn eigen leven verliest, is van groot belang. Onze 
doelgroep betre� die ouderen, die in een bepaalde levensfase somatisch, 
psychisch en/of sociaal uit hun evenwicht zijn geraakt.’

Het benadrukken van de individualiteit en zelfredzaamheid van ouderen ervoer 
ik als in tegenspraak met hun feitelijke morele werkelijkheid die mij eerder leek 
te worden gekenmerkt door kwetsbaarheid en door de wens als mens te worden 
gerespecteerd, ook als men niet meer zo goed mee kan komen. Ik ging op onder-
zoek uit in de literatuur en ontdekte dat deze zorgvisie bepaalde opvattingen 
over wat wezenlijk is voor mensen, waar het in de zorg om gaat en wat in de zorg 
respect voor autonomie inhoudt, als achtergrond hee�. Ik ontdekte ook dat er 
zeer diverse opvattingen zijn van autonomie en respect voor autonomie en dat 
het beginsel van respect voor autonomie in verschillende contexten — in de zorg, 
in het onderzoek op mensen, in de ordening van de samenleving — op verschil-
lende manieren, met verschillende inhouden en om verschillende redenen 
wordt gehanteerd. Omdat ik me sterk aangesproken voelde door de gedachte 

1 Zorgvisie van Huize Sint Joseph te Achterveld, 1998/99.
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dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn leven, maar me ook ongemakkelijk 
voelde bij de sterke nadruk op een individualiserende opvatting van autonomie, 
besloot ik me verder te verdiepen in autonomie en respect voor autonomie. Al 
snel ontdekte ik dat ik me niet kon beperken tot autonomie, maar dat ik ook het 
begrip authenticiteit bij mijn onderzoek moest betrekken.

Paragraaf 1: Autonomie en authenticiteit

De moderne tijd, zeker sinds de Verlichting, wordt gekenmerkt door een fasci-
natie — in denken en handelen — voor het subject–zijn van de mens: de enke-
ling als initiator, auteur en verantwoordelijke instantie van het eigen handelen, 
spreken, denken, ondergaan en wedervaren2. Werden in de voormoderne tijd 
uitspraken en gedragsnormen getoetst aan gezag dat de enkeling te boven 
gaat — de traditie, de natuurlijke orde, God, menselijke overheden, de Kerk — in 
de moderne tijd gebeurt dat aan wat men veronderstelt aanwezig te zijn in het 
eigen innerlijk — het eigen inzicht, de eigen intuïtie, het eigen geweten. Twee 
begrippen thematiseren deze fascinatie voor het subject–zijn van de mens: 
autonomie en authenticiteit. Beide begrippen worden ook gebruikt voor andere 
zaken dan mensen, maar de aandacht ervoor in relatie tot mensen kan men, 
historisch en conceptueel gezien, terugvoeren op enerzijds de Verlichting en 
anderzijds de Romantiek3. Verlichting staat voor een bepaalde tijdsperiode, 
globaal gesproken de 18e eeuw, maar ook voor een manier van denken die de 
redelijke vermogens van mensen benadrukt. Twee prominente, onderling zeer 
onderscheiden vertegenwoordigers van deze manier van denken zijn René 
Descartes — eigenlijk een wegbereider van de Verlichting — en Immanuel Kant. 

2 Ik gebruik hier en in het vervolg het woord ‘enkeling’ i.p.v. ‘individu’. Eigenlijk is enkeling 
(Enkelte) een term van Kierkegaard, die bij hem een heel bepaalde betekenis hee�: ‘die mens 
die zijn ziel hee� gered (…) uit de tirannie der jaloezie die heerst in elke kritiekloos-aanvaarde 
gevestigde orde. De enkeling is bij Kierkegaard dus de bij uitstek sociaal-volwassen mens die 
zich met heel zijn pathos prijsgee� aan het ‘enig-noodzakelijke’: zichzelf te kunnen zijn in alle 
aspekten van menselijkheid’, Wim Scholtens, Kierkegaard: ‘enkeling’ als protest tegen nivelle-
ring, in: Speling 82/4, 52-57, hier 53.
3 Autonomie is van oorsprong een politiek-juridisch begrip dat in de Griekse oudheid betrek-
king had op stadsstaten binnen een statenbond of onder vreemde overheersing. Vandaag de dag 
spreken we bijvoorbeeld over de autonomie van regio’s binnen staten, van landen binnen unies 
en van instellingen binnen samenwerkingsverbanden. Authenticiteit is een begrip dat, behalve 
op mensen, ook betrekking kan hebben op kunstwerken, op teksten en tekstuitleg en op de 
ontwikkeling van de mensheid. In dit onderzoek gaat het om autonomie en authenticiteit in 
relatie tot menselijke actoren, in het bijzonder over wat persoonlijke autonomie en authenticiteit 
kan worden genoemd. In hfst. 4 ga ik verder in op deze en andere aspecten van autonomie betref-
fende menselijke actoren, zoals morele autonomie en politieke autonomie.



3inleiding

Kant was de eerste die het begrip autonomie, oorspronkelijk een politiek–juri-
disch begrip, in relatie tot mensen gebruikte. Hij voorzag het van een bepaalde 
inhoud en plaatste het in het centrum van zijn ethiek. Romantiek staat even-
eens voor een bepaalde periode, van ongeveer 1780 tot 1848, maar ook voor een 
manier van denken die, deels in reactie op de Verlichting, de intuïtieve vermo-
gens van mensen benadrukt. Drie vertegenwoordigers van deze manier van 
denken zijn Jean–Jacques Rousseau — eigenlijk een wegbereider van de Roman-
tiek — Johann Gottfried Herder en Søren Kierkegaard. Bij deze stroming hoort 
het begrip authenticiteit4.

Sinds Verlichting en Romantiek zijn de beide begrippen, autonomie en 
authenticiteit, een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het denken over 
mens–zijn. Daarbij zijn verschillende denkers en verschillende stromingen van 
denkers in de loop van de tijd aan beide begrippen verschillende betekenissen 
gaan hechten. Autonomie bijvoorbeeld hee� in de loop van de tijd een heel 
andere betekenis gekregen dan dat begrip bijvoorbeeld bij Kant had. Auto-
nomie en authenticiteit zijn containerbegrippen geworden die weliswaar een 
bepaalde kern hebben, maar waaronder allerlei verschillende betekenissen 
worden geschaard. Bovendien overlappen die containerbegrippen elkaar. Auto-
nomie verwijst dan naar zoiets als dat mensen een idee hebben van wat ze van 
belang vinden en in en met hun leven willen, dat ze in staat zijn daarnaar te 
handelen en daartoe ook in staat gesteld worden, en dat ze hun verlangens, 
waarden en voorkeuren ook kritisch kunnen bezien en zonodig bijstellen. Auto-
noom zijn betekent dus zoiets als: zichzelf regeren. Authenticiteit verwijst naar 
zoiets als dat mensen een idee hebben van wie ze zijn en willen zijn en met wie 
ze verbonden zijn, zich daar goed bij voelen, trouw zijn aan hun eigen unieke 
oorspronkelijkheid en daar, spontaan en natuurlijk, naar handelen. Authentiek 
zijn betekent dus zoiets als: zichzelf zijn.

Beide begrippen, autonomie en authenticiteit, fungeren niet alleen binnen 
het geleefde leven en het zelfverstaan van mensen, maar ook binnen de ethiek, 
de systematische bezinning op het goede leven en het juiste handelen. In veel 
van hun betekenissen hebben ze de connotatie van vrijheid, een centraal 
begrip in elke niet–deterministische ethiek. Zonder vrijheid is er immers 
geen verantwoordelijkheid. Kant, zoals gezegd, plaatste het begrip autonomie 
in het centrum van zijn ethiek. In de hedendaagse toegepaste ethiek, vooral 
in de gezondheidsethiek, is het beginsel van respect voor autonomie een van 

4 Mark Heirman beschrij� de spanning en strijd tussen Verlichting en Romantiek in: Verloren 
millennium: De vergeten wortels van het moderne Europa, Antwerpen 1996.
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de belangrijkste beginselen geworden. In dit onderzoek worden autonomie 
en authenticiteit opgevat als morele goederen, dat wil zeggen, als nastrevens-
waardige waarden die mensen in de werkelijkheid aantre]en en die ze kunnen 
afwegen tegen andere nastrevenswaardige waarden die ze eveneens in de werke-
lijkheid aantre]en, en waarop ze zich in hun handelen kunnen oriënteren5. 
Vooruitlopend op het vervolg, moet hier al worden gezegd dat dit onderzoek 
plaatsvindt in het kader van de moraaltheologie, de systematische bezinning 
op het goede leven en het juiste handelen in het licht van het christelijk geloven 
in de drieëne God. In het bijzonder gaat het hier om een niet–consequentialis-
tische, heuristisch–teleologische moraaltheologie, die handelingen altijd in hun 
geheel — met alle elementen: de lichaamshouding en lichaamsbeweging, de 
intentie, de situatie, de gevolgen, het aan de betre]ende soort handeling inhe-
rente doel enzovoort — en in het kader van de levensvoering van de handelende 
persoon beziet, en bij de beoordeling en rechtvaardiging van handelingen in 
het bijzonder overwegingen betrekt betre]ende doeleinden van handelingen en 
het uiteindelijke doel van mens–zijn6.

Paragraaf 2: Probleemstelling

Autonomie en authenticiteit behoren tot de sleutelwoorden van het zelfverstaan 
van moderne mensen en respect voor autonomie en authenticiteit tot de belang-
rijkste beginselen in de hedendaagse toegepaste ethiek7. Beide zijn vooral ook 
politiek–ethische begrippen die door de enkeling ingeroepen kunnen worden 
om zich teweer te stellen tegen beknellend paternalisme en vervreemdende 
globalisering. Tegelijkertijd zijn het containerbegrippen die allerlei beteke-
nissen zijn gaan omvatten. Deze betekenissen kunnen zeer genuanceerd en rijk 
gevuld zijn, maar ook zeer eenzijdig en versmald. In het laatste geval kan — in 

5 Ik geef de voorkeur aan het ethische begrip van een (moreel) ‘goed’, dat iets is dat in de 
werkelijkheid wordt aangetro]en, boven het van oorsprong economisch-sociologische begrip 

‘waarde’, dat is verbonden met een herroepbare waarderingshandeling. Zie hfst. 1, par. 1.5.
6 Ik kom hierop uitvoerig terug in hfst. 1, par. 1.1 en 1.2.
7 De protestantse ethicus Frits de Lange beschrij� in aansluiting bij de �losoof Charles Taylor 
het hedendaagse, breed gedeelde ethos als een veld opgespannen door zes individualiteits-
waarden: de waardigheid van het individu, zel~epaling, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing, 
uniciteit en privacy. Dit netwerk van waarden vertegenwoordigt voor hem, zoals voor Taylor, 
een krachtig ideaal, waarvoor we ons in het Westen dienen in te zetten, De Lange 2007, 58-59. De 
Lange ontleent deze zes individualiteitswaarden aan de �losoof Bert Musschenga, die deze zes 
noemt als eerste-orde waarden en daarnaast spreekt over tweede-orde waarden zoals authentici-
teit, trouw aan zichzelf en integriteit (in: Van Harskamp & Musschenga (ed.) 2001, 2-23 hier 9-10). 
In zijn boek over integriteit noemt Musschenga privacy juist een afgeleide waarde en authentici-
teit een van de zes individualiteitswaarden, Musschenga 2004, 64-66.
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een cultuur waarin het denken in termen van rechten sterk opgeld doet — auto-
nomie bijvoorbeeld worden opgevat als het recht op absolute zel~eschikking 
zonder inmenging van anderen en authenticiteit als het recht op onbeperkte 
zelfexpressie zonder rekening te hoeven houden met anderen. Een dergelijke 
verabsolutering van autonomie en authenticiteit komt echter al gauw in con^ict 
met het gegeven dat mensen sociale wezens zijn, die onvermijdelijk zijn gevormd 
door, rekening hebben te houden met en a�ankelijk zijn van de mensen om hen 
heen. Tegenover de omhelzing van het ideaal van individuele autonomie door 
hedendaagse neo–liberale denkers staat dan ook de verwerping ervan door neo–
conservatieve denkers8. Maar ook wanneer men het sociale karakter van mens–
zijn wil verdisconteren, kan men een absolute aanspraak proberen te maken 
op (een versmalde opvatting van) autonomie en authenticiteit. En wel door een 
strikt onderscheid tussen het openbare en het private in te voeren en zo een 
ruimte te creëren, namelijk dat van het zogenaamde privé–leven, waarbinnen 
men kan zeggen: ‘Ik bepaal zèlf wat ik met mìjn leven (lichaam, geld, vrije 
tijd, kinderen enzovoort) doe; daar hee� niemand iets mee te maken!’9. Ook 
als autonomie en authenticiteit genuanceerder worden opgevat, kan de nadruk 
erop binnen de hedendaagse cultuur worden bekritiseerd — en wordt ze ook 
bekritiseerd10. Tegenover de moderne omarming van beide waarden staat een 
toenemend bewustzijn van de beperkingen daarvan — niet in de laatste plaats 
naar aanleiding van negatieve ervaringen met de gevolgen van de praktische 
doorvoering van die nadruk op beide waarden, in het bijzonder in de gezond-
heidszorg11. Als een keerzijde van de maatschappelijke nadruk op het mogen en 

8 Rein Heijne, in: Wit e.a. (red.) 2007, 163. In een kritische bespreking van deze uitgave van het 
Humanistisch Verbond n.a.v. haar zestigjarig bestaan constateert #eo de Wit dat de auteurs een 
remedie zoeken tegen de ‘verglijding van autonomie naar enerzijds ascetische zelfgenoegzaam-
heid en anderzijds assertief egotisme’. De meeste auteurs delen volgens hem ‘de opvatting dat 
een vorm van zelfrelativering en zel�ranscendering ten gunste van gedeelde waarden noodzake-
lijk is, wil het autonomie-ideaal en de morele notie van het humanum een toekomst hebben’ (De 
Wit 2007, 92, curs. in origineel).
9 Herman Meininger gebruikt daarvoor het beeld van de omheinde tuin, een afgesloten 
ruimte die buitenstaanders alleen met toestemming danwel op uitnodiging van de eigenaar 
mogen betreden. Hij zet daarnaast het beeld van autonomie en authenticiteit als weg, een weg 
van a�ankelijkheid naar ona�ankelijkheid, en als verhaal, een continu proces van het vinden, 
verstoord raken en hervinden van authenticiteit, Meininger 1999.
10 Zie bijvoorbeeld Taylor 1994, Kunneman 2006 en: De grenzen van de autonomie, thema-
nummer van Zin in Zorg: Tijdschri! van CVZ/KVZ over zorg, ethiek en levensbeschouwing 4/3 
(september 2002).
11 Bijvoorbeeld de ‘Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen’ (Wet Bopz, 
ingediend in 1971 en van kracht geworden in 1994) die het weliswaar mogelijk maakt iemand 
gedwongen op te nemen, maar strenge criteria stelt aan dwangbehandeling. Mede naar 
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dus moeten kiezen, wordt gewezen op het toenemend aantal mensen dat lijdt 
aan depressie, ofwel de ‘vermoeidheid van het zichzelf zijn’12.

Deze omarming enerzijds en het toenemend bewustzijn van de risico’s 
daarvan anderzijds in de samenleving hee� als het ware haar spiegelbeeld in 
het kerkelijke morele onderricht13. Het kerkelijk leergezag hee� grote moeite 
(gehad) met de moderne waarden vrijheid, autonomie en authenticiteit. Ze 
werden en worden geassocieerd met secularisering, individualisering, subjec-
tivering en democratisering van de waarheid en in de verbinding daarmee 
afgewezen14. Tegelijk zijn er binnen de katholieke morele traditie ook bronnen 
aan te boren voor een positieve benadering van bovengenoemde waarden. Elke 
mens is immers, volgens Paulus, geroepen tot vrijheid, waarbij hij met vrijheid 
een door Christus geschonken mogelijkheid bedoelt die de enkeling alleen kan 
aangrijpen door het over–zichzelf–willen–beschikken op te geven (Galaten 
5,1.13). Er zijn ook goede argumenten om de ‘ontdekking’ van de vrije menselijke 
wil te situeren in de vroeg–christelijke theologie15. In het antieke denken was er 
voor de vrijheid van de enkeling geen plek, aangezien de goden in hun onder-
linge wedijver alles bepaalden. Om God te vrijwaren van verantwoordelijkheid 
voor de zonde van de mens en deze geheel bij de mens te leggen — en zo de 
tegenspraak tussen Gods almacht en Gods goedheid op te lossen — werd in de 
eerste eeuwen van het christendom, in het bijzonder door Origines en de vroege 
Augustinus, de menselijk wil als het eerste beginsel van het menselijk handelen 
naar voren geschoven. Met name Augustinus denkt de radicale subjectiviteit 
van de mens, die is gefundeerd in het niet–te–omzeilen–zijn van de menselijke 
wil, op een in de �loso�e tot dan toe ongekend consequente wijze tot een einde. 
De vrije wil wordt bij hem tot de zelfveroorzakende, initiërende beslissing van 
een autonoom wilssubject, waarachter niet meer te vragen is. Hoewel vooral 

aanleiding van de derde evaluatie van wet, in 2007, wordt bekeken of een nieuwe wet nodig 
is. Een kritiek op de dichotomie dwang-autonomie als behorend tot hetzelfde taalspel oefent 
Jeanette Pols uit in Pols 2006.
12 Desmet & Grommen 2005. Voor hun cultureel-maatschappelijke diagnose baseren Desmet 
en Grommen zich op Ehrenberg 1998. Volgens Alain Ehrenberg is depressie een kant van de 
ziekte van het handelen in de laatmoderne tijd, terwijl de andere kant wordt gevormd door 

‘ziekelijk initiatief ’, dat zich uit in ziekelijke drukte, allerhande verslavingen en (zelf)doding.
13 Ik spreek hier en in het vervolg, als katholieke moraaltheoloog, over de Rooms-Katholieke 
Kerk.
14 Zie m.b.t. de mensenrechten, een bepaalde uitwerking van politieke autonomie: Hulshof 
1992.
15 Schockenho] 2007, 24-41 en 288-295. Op geleide van Hegel beweert ook Ludwig Heyde dat 
met het christendom de overtuiging doorbreekt, dat vrijheid en subjectiviteit tot het wezen van 
de mens als mens behoren, Heyde 2000, 20-33.
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Origines door het kerkelijk leergezag niet altijd goed is begrepen16, hebben 
het zelf maken en dragen van morele keuzes en waarachtigheid wel degelijk 
een plek in het morele onderricht van de Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962–1965) hee� onderkend dat het autonomieverlangen van de moderne mens 
in de christelijke boodschap kan worden gefundeerd. Het Concilie spreekt niet 
alleen van de autonomie van de verschillende cultuurgebieden, in het bijzonder 
de wetenschappen, maar ook van de onvervreemdbare waarde van de mense-
lijke persoon en zijn vrijheid (Gaudium et spes, nrs. 36 en 41). De autonomie van 
de mens plaatst het Concilie daarbij echter uitdrukkelijk binnen de betrekking 
tussen God en mensen (nr. 36)17.

De omarming van de begrippen autonomie en authenticiteit binnen de 
moderne cultuur enerzijds18 en de terughoudendheid ten aanzien daarvan 
bij het kerkelijk leergezag anderzijds, plaatst moderne gelovigen in een lastige 
positie. Zij zien zich voor het dilemma geplaatst ofwel het kerkelijke morele 
onderricht zoals dat door hen wordt ontvangen en begrepen, naast zich neer te 
leggen, ofwel zichzelf binnen de moderne cultuur te isoleren. Het vermoeden 
lijkt gerechtvaardigd dat velen, althans in Nederland, voor het eerste hebben 
gekozen. Dit geldt zowel voor gewone gelovigen als voor degenen die ‘van hun 

16 Schockenho] 2007, 295: ‘Der Mensch sieht sich vor die Frage gestellt, ob er sich als zu einer 
absurden Freiheit verurteilt oder als zu jener Liebe befreit verstehen will, deren siegreiche Kra! 
im Kreuz Christi o"enbar wurde. Obwohl er diese erste Unterscheidung, auf der das Christentum 
beruht, mit aller nur erdenkliche Klarheit zum Angelpunkt seiner Freiheitskonzeption machte, 
wurde das Anliegen des Origenes in der Folgezeit nicht mehr verstanden. Selbst ein so scharfsin-
niger Denker wie #omas von Aquin vermochte den Häresievorwurf gegen Origenes nich zu 
durchschauen, (…)’.
17 Met betrekking tot godsdienstvrijheid laat Erik Borgman zien dat het document waarin 
Vaticanum II deze erkent, de ruimte voor religieuze vrijheid presenteert als zelf een religieuze 
ruimte: ‘Zo is Dignitatis Humanae niet alleen revolutionair omdat het document het afscheid 
markeert van de katholieke aanspraak op bescherming op basis van haar vermeende bezit van 
de waarheid. Het document stelt dat het uiteindelijk de ongehinderde zoektocht naar de waar-
heid is die bescherming toekomt, juist in naam van de religieuze waarheid die gezocht wordt (nr. 
7)’, Borgman 2008, 53.
18 Zie bijvoorbeeld de uitkomsten van het onderzoek naar sociaal-culturele ontwikkelingen in 
Nederland, dat in 1979, 1985 en 1990 is uitgevoerd: ‘… een fundamentele verschuiving van collec-
tief, in traditie verankerd gezag naar individuele autonomie (…) Traditionele betekenissystemen 
en waarden boeten aan belang in ten gunste van persoonlijke overwegingen en besluiten (…) 
het individu [kan het ergens bij willen horen] thans, binnen historisch gegroeide voorwaarden, 
zelf bepalen, in tegenstelling tot voorheen toen men simpelweg ergens bij hoorde of men dat nu 
wilde of niet’, M. van Elteren, in: P. Ester en L. Halman (red.), De cultuur van de verzorgingsstaat, 
Tilburg 1994, 271-272. Het Europese waardenonderzoek, uitgevoerd in 1981, 1990 en 1999, beves-
tigt deze verschuiving voor heel Europa, zie L. Halman, #e European Values Study, Tilburg 
2001. In 2008 vond dit onderzoek voor de vierde keer plaats.



8 gezien de ander

geloof werk gemaakt hebben’: de pastorale beroepskrachten19. Nu binnen de 
moderne cultuur de beperkingen en grenzen van de nadruk op (onevenwichtige 
opvattingen van) autonomie en authenticiteit steeds duidelijker worden, wordt 
het wellicht mogelijk om binnen de katholieke morele traditie de met Vati-
canum II ingezette waardering voor menselijke waardigheid en vrijheid door te 
zetten en uit te bouwen en van daaruit het gesprek tussen het kerkelijke morele 
onderricht en de moderne cultuur te bevorderen. Daarvoor is het belangrijk 
om onevenwichtige opvattingen van autonomie en authenticiteit te vervangen 
door meer genuanceerde opvattingen. Het probleem van de onevenwichtige 
inhoud van autonomie en authenticiteit speelt immers niet alleen een grote rol 
in veel hedendaagse ethische en moraaltheologische re^ectie, maar ook in het 
geleefde leven zelf. We zijn daarmee terug bij de boven genoemde aanleiding tot 
dit onderzoek: de vermoedelijke discrepantie tussen de benadrukking van zelf-
redzaamheid door ouderen enerzijds en hun feitelijke morele werkelijkheid die 
meer door kwetsbaarheid en de wens gerespecteerd te worden lijkt te worden 
gekenmerkt. De verworvenheid van zel~epaling en zelfsturing strijdt met 
andere morele waarden, zoals betrokkenheid op en verantwoordelijkheid voor 
anderen. Ook is in het geleefde leven telkens weer de vraag actueel van waaruit 
iemand zichzelf kan zijn, met inachtneming van het eigen verlangen in betrek-
kingen te leven en anderen lief te hebben en ten overstaan van, in het eigen 
leven ingrijpende systemen en instellingen. Een relativering — dat wil zeggen 
relatering aan andere nastrevenswaardige waarden — en een hernieuwde waar-
dering van de onopgee~are moderniteitswaarden persoonlijke autonomie en 
authenticiteit lijken daarom wenselijk, ja zelfs noodzakelijk.

Paragraaf 3: Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is bij te dragen aan een genuanceerde 
waardering én relat(iv)ering van persoonlijke autonomie en authenticiteit als 
morele goederen. In eerste instantie wordt dat beoogd binnen de katholieke 

19 Zie voor pastoraal werkenden het onderzoek van Gerard Zuidberg: ‘Er ligt nadruk op 
persoonlijke integriteit en autonomie. Het gaat erom dat je uitnodigend leert leven, waardoor 
je noch jezelf noch anderen beklemt of inperkt, maar waarachtig dur� leven. Dat veronderstelt 
volgens de interviews dat men zich oefent in eenvoud en echtheid, en vooral in overeenstem-
ming tussen dat wat men zegt en doet’, Zuidberg 1997, 139. Zie voor catecheten het onderzoek 
van Moniek Steggerda: ‘Het meest voelen cursusleiders zich aangesproken door cursisten die iets 
van zichzelf laten zien, bijv. een echt, doorleefd geloof uitdrukken, echt verdriet of echte vreugde 
uiten. Dit nu wijst volgens mij op waardering van authenticiteit. Een begrip dat past binnen een 
opvatting van individualisering, waarin subjectwording en zelfontplooiing de kern vormen’, in: 
Steggerda & Zondag (red.) 2002, 98.
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moraaltheologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die binnen de 
Rooms–Katholieke Kerk, haar leer en praktijk, zijn aan te boren. De plaats waar 
in dit onderzoek wordt gezocht, is de pastorale praktijk van pastorale beroeps-
krachten. Een veronderstelling en uitgangspunt voor onderhavig onderzoek is 
dat de pastorale praktijk zelf een bron is van morele kennis, in eerste instantie 
voor de pastor zelf, maar vervolgens ook voor anderen20. In de ontmoetingen 
van pastores met pastoranten, in hun handelen, in hun het–uithouden–met 
mensen en in hun eigen bewustwording ontdekken pastores, in wisselwerking 
met wat ze aan — gelovige en theologische — bagage ter beschikking hebben, 
wat moreel van betekenis is, wat moreel waardevol is21. In dit onderzoek is met 
behulp van kwalitatief–empirische methodes bij een beperkt aantal pastorale 
beroepskrachten in het parochiepastoraat binnen de Nederlandse Kerkpro-
vincie gezocht naar wat zij in hun praktijk van persoonlijk pastoraat kenne-
lijk doen ten aanzien van persoonlijke autonomie en authenticiteit, opgevat als 
morele goederen.

Paragraaf 4: Vraagstelling

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Wat valt er te leren uit de praktijken van een beperkt aantal parochiepas-
tores ten aanzien van autonomie en authenticiteit als morele goederen?

Pastorale beroepskrachten werken — of ze dat nu in een parochie, een instelling of 
een oude stadswijk doen — binnen het kader van kerk–zijn met zijn verschillende 

20 Strikt genomen hebben de Nederlandse bisschoppen de term ‘pastor’ voorbehouden aan 
priesters, in overeenstemming met de ‘Instructie over enige vragen betre"ende de medewerking 
van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters’, van de Congregatie voor de Clerus, de 
Pauselijke Raad voor de Leken e.a. (15 augustus 1997). In de praktijk en in het dagelijks spreken 
wordt de term pastor echter gebruikt voor iedere professionele theoloog die in het pastoraat (in 
een parochie, in een instelling of voor een bepaalde categorie) is aangesteld. Ik zal kortheids-
halve de term pastor gebruiken voor elk van de aan mijn onderzoek deelnemende pastorale 
beroepskrachten. In de samenvattingen van de casussen heb ik direct aan het begin aangegeven 
of de pastor in kwestie priester, pastoraal werkster of pastoraal werker is (zie bijlage 5.6).
21 Ik gebruik de term ‘pastorant’ voor de mensen met wie de pastor optrekt. Pastorant is 
daarmee het pastorale equivalent van begrippen als patiënt (in de gezondheidszorg), cliënt (in de 
hulpverlening en de advocatuur) of klant (in de handel), zonder me daarmee kritiekloos aan het 
taalveld van deze soorten activiteiten over te willen leveren. Pastoranten kunnen parochianen 
zijn (voor parochiepastores), buurtbewoners (voor oude wijkenpastores), gedetineerden (voor 
justitiepastores), bewoners (voor pastores in zorgcentra). Parochiepastores trekken ook op met 
mensen die geen parochiaan zijn of zichzelf als niet-gelovige typeren. Ook in dat geval kan men 
over pastoranten spreken, waarbij dan nog wel moet worden nagedacht over wat dat betekent 
voor het pastoraat dat dan gebeurt.
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werkvelden van verkondiging, liturgie, catechese, diaconie, persoonlijk pastoraat, 
gemeenschapsopbouw en missie. In dit onderzoek gaat het bij de te onderzoeken 
praktijken om het pastoraal handelen van pastorale beroepskrachten in wat 
meestal individueel of persoonlijk pastoraat wordt genoemd: het optrekken met 
en begeleiden van pastoranten rondom de eigen levens– en geloofsvragen van 
die pastoranten. Nu zijn, aan het begin van de 21e eeuw, pastoraat en de taakstel-
ling van pastores onderwerp van menig discussie, zowel binnen de praktische 
theologie als binnen de Kerk22. Allerlei maatschappelijke en kerkelijke ontwik-
kelingen hebben de vanzelfsprekendheden rondom pastoraat op losse schroeven 
gezet. Er worden van verschillende kanten kritische vragen aan pastores gesteld: 
waartoe dient pastoraat, wat is het eigene van pastoraat, wat levert het op, hoe is 
de verhouding tot allerlei vormen van hulpverlening, is pastoraat nog wel kerke-
lijk handelen? Volgens de katholieke morele traditie moet het moreel goede van 
een handeling niet worden beoordeeld naar de gevolgen voor bepaalde begin-
selen die extern zijn aan dat handelen, zoals het beginsel van respect voor auto-
nomie, maar aan de hand van de interne doelen van die handeling. In een situatie 
waarin die interne doelen van alle kanten onder druk staan, wordt het proble-
matisch te onderkennen en te waarderen waarin het goede van het pastoraal 
handelen ligt. Bovendien bevinden ook de pastorale beroepskrachten zelf zich in 
het spanningsveld tussen de culturele omarming van autonomie en authentici-
teit en de kerkelijke terughoudendheid ten aanzien ervan.

Bovenstaande hoofdvraag leg ik uiteen in vijf empirische subvragen die alle 
vijf tegelijk empirisch zijn en op morele theorieën steunen, en die op elkaar 
voortbouwen. Gestuurd door de probleem– en doelstelling van dit onderzoek 
worden ze in toenemende mate en in steeds complexere zin normatief–evaluatief 
van aard en cumuleren ze, de eerste vier subvragen als het ware samennemend, 
in de laatste subvraag. Ik moet daar iets over uitleggen. De onderstaande vragen 
zouden kunnen worden gelezen alsof het zou gaan om vier descriptieve vragen 
gevolgd door een normatieve vraag. Dit zal des te meer het geval zijn naarmate 
de lezer bij goederen denkt aan waarden, ofwel dat wat de pastor belangrijk zegt 
te vinden, en bij doelen denkt aan doelstellingen, ofwel de doelen die de pastor 
zichzelf stelt. Dit is echter niet de manier waarop het type ethiek dat ik bedrijf, 
er tegenaan kijkt. Ik kom hierop nog uitvoerig terug23. Gebruikmakend van 

22 Zie bijvoorbeeld het project ‘Pro%leren in het Parochiepastoraat’ van het Aartsbisdom 
Utrecht, dat is gestart in 2001, en het project ‘Beroepspro%el Parochiepastor’ van de Federatie 
VPW Nederland, dat in 2005 leidde tot een door de Federatieraad vastgestelde formulering van 
dat beroepspro�el.
23 Zie hfst. 2, deel A.



11inleiding

de terminologie van onderwijsevaluatie, lijkt het tre]ender te spreken van vier 
formatief–evaluatieve vragen gevolgd door een summatief–evaluatieve vraag:

a. Welke morele goederen zijn voor de betre]ende pastores voor hun pasto-
raal handelen kennelijk van belang?

b. Welk doel of welke doelen streven zij in hun pastoraal handelen kenne-
lijk na?

c. Hoe verhouden zich de geïdenti�ceerde morele goederen kennelijk tot 
elkaar en tot wat de betre]ende pastores kennelijk als doel(en) van hun 
handelen nastreven? Met andere woorden, welke concrete morele afwe-
gingen maken de betre]ende pastores en hoe vallen die uit?

d. Welke van de geïdenti�ceerde morele goederen zijn, in kritische dialoog 
met de literatuur, in verband te brengen met de concepten autonomie en 
authenticiteit en welke inhoud krijgen deze concepten dan?

e. Hoe draagt de pastor op basis van de gevonden inhoud van autonomie 
en authenticiteit bij aan de morele kracht van de pastorant en wel op een 
wijze die past bij de geïdenti�ceerde doelen van pastoraat?

Paragraaf 5: Relevantie

Door middel van dit moraaltheologisch onderzoek, met gebruikmaking van 
zowel literatuuronderzoek als kwalitatief–empirische methodes, wordt deelge-
nomen aan twee debatten. Het ene is het moraaltheologische debat over auto-
nomie en authenticiteit als morele goederen, bezien vanuit het pastoraat. Het 
andere is het debat binnen de praktische theologie en (tot nog toe heel beperkt) 
de moraaltheologie over de eigen aard en de doelen van pastoraat. De uitkomst 
van het onderzoek bestaat uit bouwstenen voor een moraaltheologische theorie 
met betrekking tot het bevorderen van persoonlijke autonomie en authenticiteit 
in het pastoraat, gerelateerd aan de doelen van pastoraat. De relevantie van dit 
onderzoek volgt uit het bovengenoemde belang van de begrippen autonomie 
en authenticiteit in de hedendaagse cultuur, de bovengenoemde urgentie van 
discussies betre]ende pastoraat en de verbinding van beide thema’s — auto-
nomie en authenticiteit enerzijds en pastoraat anderzijds.

Paragraaf 6: Methode

In dit moraaltheologisch onderzoek naar pastorale praktijken heb ik 
gebruik gemaakt van kwalitatief–empirische methodes, overgeheveld van 
een gedragswetenschappelijke discipline, geïnteresseerd in gedrag, naar een 
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moraaltheologische discipline, geïnteresseerd in handelen. Van de in die 
gedragswetenschappen ontwikkelde en beproefde kwalitatief–empirische 
methodes en technieken heb ik in het bijzonder het uitlokken van gevals-
beschrijvingen, het houden van interviews met praktijkbeoefenaren en het 
kwalitatief analyseren van teksten gebruikt. Methodologisch en epistemolo-
gisch heb ik me daarmee aangesloten bij wat in de gedragswetenschappen de 
gefundeerde–theoriebenadering is gaan heten. In de meest rigoureuze variant 
ervan wordt een bepaalde praktijk, bijvoorbeeld de pastorale praktijk van alle 
pastorale beroepskrachten binnen een bepaalde pastorale eenheid, vanuit 
het perspectief van allerlei handelende personen en op allerlei niveaus en op 
diverse manieren in kaart gebracht en geanalyseerd. Binnen het kader van 
een promotieonderzoek is dat echter ondoenlijk, ook als die pastorale praktijk 
wordt beperkt tot persoonlijk pastoraat. Daarom zijn in dit onderzoek van een 
beperkt aantal pastores twee schri�elijke gevalsbeschrijvingen gevraagd, die 
met bovenstaande vragen tegemoet zijn getreden. Dit is eerst gebeurd in een 
inhoudsanalyse van de betre]ende schri�elijke gevalsbeschrijving, vervolgens 
nader uitgezocht in een themageleid kwalitatief interview naar aanleiding van 
de gevalsbeschrijving en ten slotte uitgewerkt in een kwalitatieve analyse van 
het interview. Het onderzoeksproces bestond uit de volgende stappen:

1. formuleren van probleemstelling, doelstelling en vraagstelling

2. expliciteren van de methodologie en kiezen van methodes

3. ontwikkelen van attenderende begrippen

4. selecteren van deelnemers

5. verzamelen van gevalsbeschrijvingen

6. analyseren van verzamelde gevalsbeschrijvingen

7. interviewen van deelnemers

8. analyseren van gevalsbeschrijving plus interview

9. voorlopige integratie en opstellen van hypotheses

10. theoriegerichte gegevensverzameling

11. de�nitieve integratie door terugkoppelen naar probleem–, doel– en 

vraagstelling en formuleren van bouwstenen voor theorie

12. rapporteren van resultaten

Dit proces ontvouwde zich niet recht–toe–recht–aan, maar over allerlei omwegen 
en via allerlei dwarsverbanden, terugkoppelingen en cirkelbewegingen. In 
het bijzonder bleek het nodig om in stap 9 terug te gaan naar de theoretische 
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literatuur ten behoeve van het op begrip brengen van wat uit het empirische 
materiaal naar boven kwam. Ten slotte was er bij elke stap aandacht voor:

13. valideren van het proces.

Paragraaf 7: Onderzoeker

In een kwalitatief–empirisch, theorievormend onderzoek naar praktijken 
vervult de onderzoeker een belangrijke rol. Niet alleen is hij of zij degene die 
de onderzoeksstappen zorgvuldig dient te zetten en te verantwoorden, maar 
het zijn precies zijn of haar subjectiviteit, sensitiviteit en creativiteit die van 
belang zijn voor het welslagen van het onderzoek. Dit geldt in allerlei fases en 
op allerlei niveaus: bij het formuleren van doel– en vraagstelling (wat beweegt 
de onderzoeker en waar is hij of zij op uit?), in het contact met degenen wiens 
praktijk wordt onderzocht (hoe vertrouwd is de onderzoeker met die praktijk 
en met de deelnemende praktijkbeoefenaren?), bij de verzameling en analyse 
van het onderzoeksmateriaal (hoe sensitief, theoretisch en praktisch, en op 
welke manier, is de onderzoeker?) bij de formulering van theorie (hoe creatief is 
de onderzoeker?). Vandaar kort iets over mezelf. Ik ben een rooms–katholieke 
theoloog en werk als pastoraal werker in het parochiepastoraat in het Aarts-
bisdom Utrecht. Na mijn afstuderen in de natuurkunde ben ik theologie gaan 
studeren. In 1995 studeerde ik af in de dogmatiek, met sociologie als bijvak. Mijn 
doctoraalscriptie lag op het raakvlak van fundamentele theologie, ecclesiologie 
en theologische methodologie24. Van 1996 tot 2004 werkte ik als pastoraal 
werker in de Sint Jozefparochies te Leusden en Achterveld. Tot mijn pastorale 
opdracht behoorde persoonlijk pastoraat25. In deze hoedanigheid kwam mij de, 
onder leiding van de interimmanager opgestelde zorgvisie van het plaatselijke 
woonzorgcentrum onder ogen. Mijn verwondering over het daarin voorge-
stelde mensbeeld bracht mij uiteindelijk bij de vraagstelling van dit onderzoek. 
De toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, Adrianus kardinaal Simonis, was 
bereid mij aan te stellen als pastoraal werker met dit onderzoek als opdracht. 

24 A.B. Timmerman, Omwille van het hart van geloof en theologie: Een onderzoek naar de 
reconstructieve hermeneutiek in ‘Foundational #eology’ van Francis Schüssler Fiorenza, Docto-
raalscriptie #eologische Faculteit Tilburg, augustus 1995. Hfst. 4 hiervan heb ik bewerkt tot: 
Guus Timmerman, #eologie zonder fundamenten? Francis Schüssler Fiorenza en de opvatting 
van rationaliteit in het pragmatisme, in: Tijdschri! voor #eologie 36/1 (1996) 18-38.
25 Van de voortgaande, samen met collega’s uitgeoefende theologische re^ectie op het pastoraat 
getuigt: Erik Borgman, Cobi van Breukelen, Henk Brussel, Anne-Marieke Koot, Titus Schlat-
mann, Guus Timmerman en Gerard Zuidberg, Ambachtelijkheid en Toewijding: Pastoraat als 
voorgaan in het delen en vieren van leven, in: Kontaktblad VPW 2002/2 (maart 2002).



14 gezien de ander

Paragraaf 8: Opzet van het proefschri*

Het proefschri� bestaat uit drie delen, waarin verslag wordt gedaan van achter-
eenvolgens het theoretische en het methodologische voorwerk (deel I), het 
empirische onderzoek (deel II) en de terugkoppeling (deel III). In het eerste 
deel bereid ik de lezer voor op de rapportage van het empirisch deel van mijn 
onderzoek. Het volgende beeld kan daarbij wellicht helpen: toen ik van de Sint 
Jozefparochies te Leusden en Achterveld afscheid nam om ‘onderzoek te gaan 
doen’, kreeg ik van Sanne en Martijn Kleter, 10 en 7 jaar, een door hen gemaakte 
en versierde papieren kijker mee. Deze hee� al die jaren op mijn bureau op 
de Uithof, het universiteitsterrein in Utrecht, gestaan. In dit beeld gesproken, 
introduceer ik in deel I hoe mijn kijker eruit ziet (zo, dat ik moraaltheolo-
gisch, empirisch en open kan kijken), waarop ik mijn kijker richt (pastoraat) en 
waarop ik daarbinnen probeer scherp te stellen (autonomie en authenticiteit). 
Daartoe bespreek ik de literatuur ten aanzien van moraaltheologie, praktijken 
en goederen (hoofdstuk 1), van empirie en moraaltheologie en van kwalitatief–
empirisch onderzoek (hoofdstuk 2), van persoonlijk pastoraat (hoofdstuk 3) en 
van persoonlijke autonomie en authenticiteit (hoofdstuk 4). Ik beoog daarmee 
mijn onderzoek te positioneren, het probleembesef te verdiepen en de lezer te 
sensibiliseren voor datgene waarnaar ik in het empirisch onderzoek op zoek ben 
gegaan. In het tweede deel bespreek ik de opzet en uitvoering van het empirisch 
onderzoek (hoofdstuk 5) en de resultaten ervan (hoofdstuk 6 en 7). In dit deel 
zoek ik, omdat het empirisch onderzoek daarom vraagt, op drie punten naar 
theoretische verdieping, namelijk gecon�gureerde goederen, stuurmanskunst 
en ruimte. In het derde deel koppel ik de resultaten van het empirische deel van 
het onderzoek terug naar de literatuur en trek ik conclusies ten aanzien van 
autonomie en authenticiteit als morele goederen in het pastoraat (hoofdstuk 8).

Paragraaf 9: De beoogde lezers en een leeswijzer

Het onderwerp van dit proefschri� ligt op het eeuwenoude raakvlak van 
moraaltheologie en pastoraaltheologie. Op de weg die ik heb afgelegd en 
waarvan ik hier verslag doe, ben ik op bezoek geweest bij de wijsgerige ethiek 
en de onderzoeksmethodologie. Als een grensganger tussen deze vier disci-
plines heb ik, vanuit een bepaalde discipline, de moraaltheologie, krachtige 
denkimpulsen willen ontwikkelen. Daarbij heb ik niet de pretentie op deze 
vier gebieden meester te zijn, maar wel dringende vragen tot ontwikkeling te 
brengen. Beoefenaren van moraaltheologie, praktische theologie, wijsggerige 
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ethiek en onderzoeksmethodologie die open staan voor impulsen en vragen 
uit andere disciplines, zullen ze willen vernemen. Voor deze vier groepen van 
lezers geef ik hieronder aan welke hoofdstukken en paragrafen — na deze inlei-
ding, de vooruitblik in deel I en het afsluitende hoofdstuk 8 — lezers met een 
bepaalde interesse in ieder geval zouden moeten lezen, te beginnen met de 
betre]ende paragrafen uit hoofdstuk 7. Uiteraard blij� het aanbevolen kennis 
te nemen van het hele proefschri�.

Leeswijzer

Na de inleiding, de vooruitblik in deel I en hoofdstuk 8:

Lezers met een voornamelijk moraaltheologische en/of wijsgerig–ethische 
interesse leze:

hoofdstuk 7, paragraaf 7.1 tot en met 7.4

hoofdstuk 1

hoofdstuk 2, deel A

hoofdstuk 4

hoofdstuk 6, theoretische verdieping 1

zo mogelijk hoofdstuk 6, paragraaf 6.3 tot en met 6.5 

Lezers met een voornamelijk praktisch–theologische interesse leze:

hoofdstuk 7, paragraaf 7.1 tot en met 7.4

hoofdstuk 3

hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 en 5.6

hoofdstuk 6, theoretische verdieping 2 en 3

zo mogelijk hoofdstuk 6, paragraaf 6.3 tot en met 6.5

Lezers met een voornamelijk onderzoeksmethodologische interesse leze:

hoofdstuk 7, paragraaf 7.5

hoofdstuk 2, deel B

hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 tot en met 5.4

 hoofdstuk 6





DEEL I

POSITIONEREN EN SENSIBILISEREN: THEORETISCH 

EN METHODOLOGISCH VOORWERK

VOORUITBLIK

Als grensganger begeef ik me vanuit een bepaalde discipline, de moraaltheo-
logie, naar andere disciplines, de wijsgerige ethiek, de onderzoeksmethodo-
logie en de praktische theologie, en weer terug. Ik beweeg me op het gebied 
van die andere disciplines omdat ik daar meen te kunnen vinden wat ik voor 
mijn onderzoek nodig heb, maar in mijn eigen discipline niet vanzelfsprekend 
aantref. Ik kan echter wat ik in die andere disciplines aantref niet zomaar naar 
mijn eigen discipline mee terug nemen en daar eenvoudigweg toepassen. Ik 
moet het eerst tegen het licht houden, op vooronderstellingen onderzoeken, 
omvormen en toespitsen voordat ik er in mijn eigen discipline op een verant-
woorde wijze mee kan denken en onderzoeken. In deel I verricht ik dat werk. 
Het levert een aantal grondige verkenningen op die helpen mijn onderzoek te 
positioneren, het probleembesef te verdiepen en te sensibiliseren voor datgene 
waarnaar ik op zoek ben gegaan en dat ik heb gevonden. Van de lezer vraagt 
deze tocht door de literatuur enig doorzettingsvermogen. Deze vooruitblik 
moge daarop voorbereiden, zoals een gids de deelnemers aan een bergtocht van 
tevoren uitlegt wat ze onder zijn of haar leiding gaan doen, daarvoor beslist mee 
moeten nemen en mede daardoor te zien zullen gaan krijgen.

In de eerste etappe van de tocht, om in de beeldspraak te blijven, gaat het 
om de discipline waarin ik werk, de moraaltheologie, en de positie die ik daar-
binnen inneem. Als theologische discipline denkt de moraaltheologie vanuit 
de betrekking van God met mensen over het menselijk handelen. Omdat zij 
echter niet over een soort clubmoraal voor rooms–katholieken nadenkt maar 
het doen en laten van alle mensen als object van bezinning hee�, zal ik in deze 
etappe vooral in gesprek zijn met de wijsgerige ethiek. Binnen de wijsgerige 
ethiek sluit ik aan bij een bepaald type ethiek en niet bij andere. Ik doe dat om 
recht te doen aan de moraaltheologische inzichten dat alle menselijke vermo-
gens een moreel oriënterende kracht hebben, en dat de bezinning op goed en 
kwaad zich rekenschap dient te geven van wat terugkijkend — en lettend op de 
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morele strekking van het handelen — in het handelen zelf goed danwel kwaad 
is gebleken. De technische term voor het type ethiek dat ik in dit onderzoek 
bedrijf is: niet–consequentialistische, heuristisch–teleologische moraaltheo-
logie. Deze uitdrukking leg ik in hoofdstuk 1 uit.

In dit onderzoek ben ik geïnteresseerd in een bepaalde praktijk, zelfs een 
bepaalde beroepspraktijk, namelijk die van persoonlijk pastoraat zoals door 
parochiepastores wordtbeoefend. Ik kijk daarbij niet naar afzonderlijke hande-
lingen, maar naar handelingen in de grotere samenhang die aan die hande-
lingen betekenis en waarde geven. Ik gebruik daarvoor het concept ‘praktijk’. 
In de ethiek zijn over dit concept allerlei theoretische en praktische discussies 
gaande. Ik neem als uitgangspunt voor mijn denken over praktijk een bepaalde 
opvatting ervan, namelijk die van Alasdair MacIntyre, die ik vervolgens aanvul 
en toespits, dóórdenkend op de kritische vragen en inzichten van andere 
denkers. Een helder omschreven opvatting van wat een praktijk is heb ik nodig 
omdat ik geïnteresseerd ben in de morele inzichten die praktijkbeoefenaren 
in hun beroepspraktijk opdoen en omdat ik meen dat die hun aannemelijk-
heid in belangrijke mate ontlenen aan het feit dat ze zijn opgedaan in een prak-
tijk. Ik ken dus in het soort onderzoek waarvan ik in dit proefschri� verslag 
doe, aan praktijken een bevoorrechte positie toe als vindplaats van moreel 
relevante inzichten. Praktijken kunnen als vindplaats van moreel relevante 
inzichten fungeren dankzij het moreel besef van praktijkbeoefenaren zoals dat 
in de praktijkbeoefening zelf gevormd raakt. De traditionele term daarvoor is: 
praktische wijsheid. Ik heb het dan niet eenvoudigweg over praktische kennis: 
weten hoe een apparaat werkt, maar over een praktisch weten–te–handelen in 
de betre]ende, concrete en vaak complexe situatie, zonder geheel en al expliciet 
te kunnen maken waarom men op dat moment op precies die manier en niet op 
een andere manier handelt. Een andere technische term in dit verband is: taciet 
weten, in onderscheid tot expliciet weten.

In het gewone taalgebruik wordt, onder invloed van de taal van de gedrags-
wetenschappen, moraal vaak verbonden met het begrippenpaar normen en 
waarden. Ik spreek in dit onderzoek echter over (morele) ‘goederen’, omdat 
ik ervan uitga dat wat vanuit moreel perspectief ertoe doet, niet wordt toege-
voegd aan een in zichzelf moreel neutrale wereld, maar wordt aangetro]en in 
een moreel reeds geladen wereld. Een goed kan worden omschreven als: dat 
wat ik als een vriend een ander toewens opdat hij of zij tot voltooiing komt. 
Om dit hanteer te maken in een onderzoek naar morele inzichten, maak ik 
gebruik van de opvattingen van Charles Taylor over sterke waardering. Ik kan 
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daarmee de verbinding denken tussen morele goederen, die we aantre]en, en 
het erkennen en onder ogen zien daarvan door handelende personen. Volgens 
Taylor reageren we in ons dagelijks leven — in handelingen, gemoedsaandoe-
ningen, wilsbesluiten, intuïties — alsof sommige zaken goed en andere slecht 
zijn, sommige hoger en andere lager, enzovoort. Deze reacties zijn volgens hem 
niet enkel uitdrukkingen van subjectieve sentimenten, maar echte oordelen 
betre]ende goed en kwaad, hoger en lager, enzovoort. Ik volg Taylor hierin en 
sluit me aan bij de interpretatie en uitwerking van Taylors opvattingen door 
Arto Laitinen. Kort gezegd: iemands reageren onthult de goederen die voor de 
betre]ende persoon aan de orde zijn, dat wil zeggen, die hij of zij in de werke-
lijkheid aantre�, waar hij of zij op stuit. De technische term voor deze opvatting 
is cultureel moreel realisme.

In een bepaald soort ethiek wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen 
het morele en het niet–morele. Het morele wordt opgevat als een uniforme 
verzameling van morele verplichtingen, die alle niet–morele overwegingen en 
afwegingen altijd overstemmen. Op geleide van Taylor en Laitinen hanteer ik 
een meer genuanceerde opvatting. Naast morele goederen — zoals rechtvaar-
digheid, respect voor de waardigheid van de persoon en verantwoordelijk-
heid — zijn er ook allerlei goederen die in een bepaalde concrete context of 
situatie vanuit moreel opzicht hoogst relevant kunnen worden. Voorbeelden 
van dergelijk goederen zijn leven, gezondheid en denkvermogen. Deze kunnen 
niet door ons vrij handelen worden bewerkstelligd, maar maken wel vrijheid 
van handelen mogelijk of, bij het ontbreken ervan, onmogelijk. Ik introduceer 
hiervoor de term moreelrelevante goederen. In een concrete context of situatie 
kunnen we ons, in ons in–vrijheid–ertoe–verhouden, gaan ervaren als geplaatst 
voor het onderscheid tussen goed en kwaad. Ook dit leg ik in hoofdstuk 1 uit.

De tweede etappe van de tocht door de literatuur dient eveneens ertoe mijn 
onderzoek te positioneren. Zowel vanuit de theologie als vanuit de ethiek, op 
een bepaalde manier opgevat, wordt de moraaltheologie gedrongen naar de 
werkelijkheid te kijken. Vanuit de theologie wordt naar voren gebracht dat God 
zich meldt in de werkelijkheid van mensen en niet in een buiten die werke-
lijkheid plaatshebbende openbaring. Vanuit de ethiek, althans de ethiek die 
uitgaat van een vorm van moreel realisme, wordt naar voren gebracht dat goed 
en kwaad zich melden in de werkelijkheid en niet pas in de bezinning achteraf 
op die werkelijkheid. In deze lijn ben ik in dit onderzoek geïnteresseerd in wat 
beoefenaren van een bepaalde praktijk, die van persoonlijk pastoraat, zelf in 
hun praktijk kennelijk opdoen aan moreel relevante inzichten. Ik heb daarom 
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gekozen voor een onderzoeksopzet die gebruik maakt van empirische onder-
zoeksmethodes zoals die in de gedragswetenschappen zijn ontwikkeld. Het 
gebruik van empirische methodes is in de moraaltheologie — net zoals in de 
wijsgerige ethiek overigens — echter niet vanzelfsprekend en dat vraagt dus 
om enige toelichting en rechtvaardiging. Bovendien brengt het onbere^ec-
teerd overnemen van methodes uit andere disciplines het gevaar met zich mee 
de strekking van de eigen discipline uit het oog te verliezen. Gedragsweten-
schappen zijn immers geïnteresseerd in het gedrag van mensen met zijn bewer-
kende oorzaken en gevolgen. In de moraaltheologie daarentegen — in ieder 
geval van het type dat ik in dit onderzoek beoefen — zijn we geïnteresseerd 
in het handelen van mensen, de inherente doelen van die handelingen en de 
beweegredenen van degenen die handelen. Uiteindelijk is de moraaltheologie 
geïnteresseerd in de oriëntatie op het moreel goede dat in dat handelen zelf 
aanwezig is.

Mijn onderzoek is een voorbeeld van wat ik empirisch gegronde normatieve 
ethiek noem. Ik grens mijn opvatting af van empirische ethiek die niet norma-
tief is, en van empirisch geïnformeerde ethiek die niet empirisch is. Empirisch 
gegronde normatieve ethiek vat de werkelijkheid op als moreel geladen: goed 
en kwaad melden zich in de werkelijkheid en niet pas in de bezinning achteraf 
op die werkelijkheid. Bovendien vat ze de praktische rede op als receptief en 
concreet: in concrete situaties onderkent de praktische rede wat een goed is en 
wat een kwaad. In deze opvatting van empirisch gegronde normatieve ethiek 
houdt het uit de 18e eeuw stammende onderscheid tussen wat feitelijk is en wat, 
normatief gezien, zou moeten zijn wel een serieus te nemen waarschuwing in, 
maar hoe� dit onderscheid niet als een strikte scheiding te worden opgevat. 
Elk onderzoek — en elke presentatie van onderzoeksbevindingen overigens 
ook — kent descriptieve, normatieve en strategische aspecten die wel onder-
scheiden maar niet strikt gescheiden kunnen worden. Ik onderscheid mijn 
opvatting van empirisch gegronde normatieve ethiek eveneens van zogenaamde 
geïntegreerde empirische ethiek omdat het mij gaat om wat er aan moreel rele-
vante inzichten kan worden opgedaan uit een zorgvuldige empirisch–ethische 
bestudering van het dagelijks handelen van praktijkbeoefenaren in concrete 
instanties van hun praktijk en niet primair om hun opvattingen. Ik leg dit alles 
in hoofdstuk 2, deel A, uit.

Als theologische discipline richt de moraaltheologie — althans zoals ik haar 
hier opvat — zich op de ervaringen van concrete, levende en belichaamde 
mensen in de wereld van deze tijd als de plek waar God zich openbaart als 
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actief bij mensen aanwezig en op mensen betrokken. Tegelijk neemt zij de histo-
rische ervaringen serieus die onze voorgangers in het geloof in het leven met 
het Evangelie hebben opgedaan. Met ervaring bedoel ik niet alleen ervaring 
die is gebaseerd op verwerkte zintuiglijke waarnemingen, maar vooral ervaring 
die is gebaseerd op verwerkte belevenissen van intens door bepaalde gebeur-
tenissen of situaties worden geraakt en ontmoetingen met anderen die op de 
een of andere manier indruk op ons maken. Dietmar Mieth noemt de laatste 
soort ervaring experiëntiële ervaring, in onderscheid tot empirische ervaring 
waarmee hij de eerste soort bedoelt. Experiëntiële ervaring wordt volgens 
Mieth bemiddeld door het goede voorbeeld te geven, de eigen levenservaring 
te vertellen, te herinneren of te laten zien dat die helpt problemen op te lossen. 
De toegang tot deze soort ervaring kan geen andere zijn dan een betrokken, 
leefwereldlijke en hermeneutische benadering. Op twee punten breid ik Mieths 
opvatting van experiëntiële ervaring uit. Ik ben geïnteresseerd in de ervaring 
die praktijkbeoefenaren opdoen in hun praktijk en ik maak voor het onderzoek 
naar deze praktijkervaring gebruik van kwalitatief–empirische methodes en 
strategieën. Deze methodes en strategieën lenen zich namelijk bij uitstek voor 
een betrokken, leefwereldlijke en hermeneutische benadering.

Kwalitatief–empirische onderzoeksmethodes, technieken en strategieën 
hebben hun �loso�sche wortels vooral in het micro–interactionisme, de feno-
menologie en de hermeneutiek. Van deze inspiratiebronnen hee� kwalitatief–
empirisch onderzoek de aandacht voor mensen als individuele actoren die met 
andere actoren in interactie staan, de leefwereld als horizon voor elk ervaren, 
denken en kennen en het interpreterend begrijpen als manier waarop mensen 
in het leven staan. In het handelen, beleven, aangaan van betrekkingen, zelf-
verstaan en zichzelf uitdrukken van mensen vervullen betekenisverlening en 
communicatie tussen mensen een onontbeerlijke rol. Kennisverwerving is 
nauw verbonden met handelen en met maatschappelijke processen. De alle-
daagse, concrete leefwereld is de werkelijkheid waarmee mensen vertrouwd zijn 
en waarvan ze echte ervaringskennis hebben. Deze leefwereld wordt intersub-
jectief, maatschappelijk en communicatief geproduceerd en gereproduceerd, en 
staat onder invloed van maatschappelijke structuren en systemen die er een 
zeker belang bij hebben onzichtbaar te blijven. Menselijk handelen is inherent 
betekenisvol en vraagt om een interpreterend begrijpen. Kwalitatief–empi-
risch onderzoek is een vorm van interpreterend begrijpen van de leefwereld 
van maatschappelijke actoren en wat zij zeggen, doen en wedervaren. Daarbij 
moet aandacht zijn voor het voorverstaan van de onderzoeker. Elk onderzoek is 
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tegelijk ook een morele onderneming. Met deze �loso�sche wortels hee� kwali-
tatief–empirisch onderzoek echter ook een problematische kant, namelijk waar 
de aandacht teveel of zelfs exlusief naar individuele mensen en naar menselijke 
betekenisverlening en constructie uitgaat. Ik wil oog hebben voor machtsonge-
lijkheid tussen mensen en groepen van mensen en voor de belangen van geves-
tigde groepen en instituties. En ik wil overeind houden dat de werkelijkheid 
wel degelijk weerstand biedt aan betekenisverlening en constructie en dat het 
mogelijk is onderscheid te maken tussen verschillende interpretaties in termen 
van slechter en beter.

In dit onderzoek sluit ik me min of meer aan bij een bepaalde stroming 
binnen kwalitatief–empirisch onderzoek: de zogenaamde gefundeerde–theo-
riebenadering. Deze benadering is namelijk erop gericht verder te gaan dan 
het beschrijven van bepaalde situaties of praktijken. Zij wil empirisch gefun-
deerde theorieën, telkens met betrekking tot bepaalde situaties of praktijken, 
ontwikkelen. Deze benadering laat gegevensverwerving en gegevensverwer-
king gelijk op lopen, analyseert het empirisch materiaal met het oog op theore-
tische concepten en niet alleen met het oog op een adequate beschrijving, trekt 
doelgericht steekproeven en vergelijkt constant situaties, aspecten, processen, 
wisselwerkingen, contexten enzovoort. Een belangrijke kwestie in onderzoek 
volgens de gefundeerde theorie–benadering is de rol van de theoretische litera-
tuur. Ik volg een variant van de gefundeerde–theoriebenadering die een vooraf 
ontworpen theoretisch kader een belangrijke rol laat vervullen, echter wel op 
een open manier. Daarvoor zal ik, in hoofdstuk 4, een aantal attenderende 
conceptuele kaarten ontwikkelen.

De kwalitatieve onderzoeksmethodologie levert een hele hoop begrippen 
waarmee mijn onderzoek kan worden gekenmerkt. Zo is mijn onderzoek een 
voorbeeld van een meervoudige gevalsstudie waarbij de gegevens verworven 
worden door bij praktijkbeoefenaren documenten uit te lokken en hen daar-
over te interviewen. Deze gegevens, in de vorm van gevalsbeschrijvingen en 
uitgeschreven interviewteksten, heb ik verwerkt door middel van kwalitatieve 
inhoudsanalyse, gebruikmakend van een computerprogramma, en het opstellen, 
verdichten, aanvullen, herordenen en verder verdichten van gegevensmatrices. 
Mijn onderzoek is een kennisgericht onderzoek, waarbij een zekere veralgeme-
niseerbaarheid is beoogd, primair naar de praktijk van persoonlijk pastoraat 
van parochiepastores en vervolgens ook naar bijvoorbeeld de praktijk van gees-
telijke verzorging in instellingen. Het gaat daarbij om een vorm van variatie-
dekkende veralgemeniseerbaarheid en om receptieve veralgemeniseerbaarheid. 
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Voorzover ik met dit onderzoek objectiviteit nastreef, is dat vooral in die zin dat 
de bevindingen en de manier waarop die worden bereikt moeten passen bij het 
object van mijn onderzoek. Het is daarom van belang zo zorgvuldig mogelijk 
de afgelegde weg en de daarin genomen beslissingen te rapporteren. In hoofd-
stuk 2, deel B, leg ik dit allemaal uit. In deel II van dit proefschri�, hoofdstuk 5 
tot en met 7, volgt de rapportage.

Terwijl de eerste twee etappes van de tocht door de literatuur ertoe dienen 
mijn onderzoek te positioneren, dienen de laatste twee etappes, hoofdstuk 3 
en 4, ertoe het probleembesef te verdiepen en te sensibiliseren voor datgene 
waarnaar ik op zoek ben gegaan en heb gevonden. Mijn onderzoeksinteresse 
brengt me ertoe dat te doen ten aanzien van een bepaalde praktijk, namelijk 
pastoraat en in het bijzonder persoonlijk pastoraat door parochiepastores, en 
ten aanzien van bepaalde morele goederen, namelijk persoonlijke autonomie 
en authenticiteit. Om te sensibiliseren voor wat er zich binnen het pastoraat 
allemaal afspeelt, bespreek ik om te beginnen de laatmoderne context van het 
pastoraat vandaag de dag in Nederland. Deze context is het voorlopige eind-
resultaat van een geradicaliseerd moderniseringsproces, waaraan ook geloven, 
kerk–zijn en pastoraat zich niet hebben kunnen onttrekken. Vervolgens 
bespreek ik pastoraat en opvattingen van pastoraat door de geschiedenis heen 
en een aantal hedendaagse opvattingen. Ik probeer daarmee te voorkomen dat 
ik op een verkokerde of zelfs vertekenende manier naar pastoraat kijk. Ik ben 
in het bijzonder geïnteresseerd in opvattingen die recht doen aan de laatmo-
derne context van hedendaags pastoraat, oog hebben voor de gebrokenheid in 
het leven van mensen en die een zekere openheid hebben voor morele goederen. 
Omdat ik een moraaltheologische onderzoek naar pastoraat doe en geïnteres-
seerd ben in de praktische wijsheid van pastores besteed ik aandacht aan ethiek 
in en van het pastoraat en de moraaltheologische benadering van pastoraat van 
Frans Vosman en aan de historische verhandeling over zelfgestuurde zielzorg 
van paus Gregorius de Grote. Uit de bespreking van pastoraat komt een beeld 
naar voren van pastorale begeleiding als een procesmatig gebeuren met een 
grote openheid voor wat zich aandient. Er oefenen allerlei krachten invloed op 
uit en er kunnen zich onder invloed daarvan verschillende processen voordoen, 
voor, naast en na elkaar. Het is niet van tevoren duidelijk wat er allemaal speelt, 
waarop de pastor zich dient te richten en waarop het zou moeten uitlopen. Dit 
maakt narratieve opvattingen van pastoraat en kwalitatief–empirische onder-
zoeksmethodes en strategieën in het bijzonder aangewezen om onderzoek te 
doen naar pastoraat in de laatmoderne context. In ieder geval is in het pastoraat 
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de pastorale betrekking wezenlijk. Zij staat ten dienste van alle andere betrek-
kingen waarin de pastorant staat, in het bijzonder ten dienste van diens betrek-
king tot God. Over persoonlijk pastoraat gaat hoofdstuk 3.

Op de laatste etappe van mijn tocht door de literatuur bespreek ik een reeks 
van opvattingen van autonomie en authenticiteit. Of beter gezegd: ik bespreek 
een reeks van �loso�sche, praktisch–ethische en theologische gedachtegangen 
met betrekking tot verschillende problematieken waarin autonomie en authen-
ticiteit een rol vervullen, woordelijk of naar de zaak genomen. Dit is nodig om 
goed in beeld te krijgen dat het bij autonomie en authenticiteit om begrippen 
gaat die heel breed zijn en tegelijkertijd heel contextueel. In verschillende 
gedachtegangen en in verschillende contexten komen verschillende aspecten 
van autonomie en authenticiteit, in verschillende verhoudingen tot elkaar, naar 
boven. Ik begin met de oorsprong van de woorden autonomie en authentici-
teit in de klassieke oudheid en de wijze waarop ze zich qua betekenis hebben 
ontwikkeld tot aan het begin van de moderne tijd. We zullen zien dat met 
betrekking tot beide begrippen de tendens aanwezig is het grotere geheel uit het 
oog te verliezen. Vervolgens bespreek ik de ontwikkeling van beide begrippen 
tot sleutelwoorden van de moderniteit. Met betrekking tot autonomie bespreek 
ik een drietal ontwikkelingslijnen. Ten eerste, de cruciale rol die het begrip 
autonomie, vooral door Immanuel Kant, hee� gekregen in het funderen van 
een moderne opvatting van moraliteit. Ten tweede, de wording van de moderne 
identiteit met autonomie als persoonlijk ideaal. En ten derde, de a~akening van 
de wederzijdse rechten en plichten van burgers enerzijds en de staat anderzijds 
waarbij uiteindelijk een defensieve opvatting van autonomie een centrale rol is 
gaan vervullen. De contextualiteit van autonomie komt nog beter in beeld door 
twee concrete contexten te bespreken namelijk de discussie over autonomie en 
paternalisme en de praktijk van de gezondheidszorg. Hierbij zal blijken dat het 
begrip authenticiteit soms langszij komt. Op dat begrip ga ik nog wat verder in 
door een aantal laatmoderne opvattingen van authenticiteit te bespreken waar-
onder die van Charles Taylor.

Aangezien het onderzoek waarvan dit proefschri� verslag doet, een moraal-
theologisch onderzoek is, zullen we ook gaan kijken waar in de theologie wordt 
nagedacht over de zaak die in de �loso�e met behulp van de begrippen auto-
nomie en authenticiteit aan de orde wordt gesteld. De woorden autonomie en 
authenticiteit behoren niet tot de gangbare terminologie binnen de katholieke 
theologie, althans niet met betrekking tot mensen. De zaak die in autonomie 
en authenticiteit aan de orde is wordt binnen de theologie wel besproken, 
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maar dan in termen van vrijheid, waarheid, geweten, verantwoordelijkheid 
enzovoort. Ik bespreek een drietal moraaltheologische tradities waarin wordt 
nagedacht over de menselijke actor (m/v) die ‘ik’ kan zeggen, zich verhoudt 
tot zichzelf en de wereld om hem heen, handelt en daarover rekenschap a^egt. 
Met behulp van de eerste traditie, die ik ‘theologisch–autonome moraaltheo-
logie’ noem, kan ik de overgang maken van de �loso�sche discussies over 
autonomie en authenticiteit naar de moraaltheologie. De andere twee tradities, 
theologisch personalisme, respectievelijk theologische cultuurkritiek, maken 
attent op de verhouding persoon en gemeenschap, respectievelijk de bewuste, 
re^ectieve spanning tussen innerlijkheid en maatschappelijke structuren en 
tendensen in de laatmoderne cultuur die de mens zijn vrijheid en verantwoor-
delijkheid dreigen te ontzeggen. Om in het empirische deel van mijn onderzoek 
gefocust en toch zo open mogelijk te kunnen kijken naar wat er in de casussen 
gebeurt, bespreek ik ten slotte een �loso�sche traditie die uiterst kritisch staat 
ten aanzien van het menselijk subject en diens autonomie en authenticiteit. Dit 
alles bespreek ik in hoofdstuk 4. Uiteindelijk loopt dit hoofdstuk uit in vier 
conceptuele kaarten die, erop doordenkend, het voorgaande samennemen en 
die in het empirische deel van mijn onderzoek moeten helpen om gesensibili-
seerd naar de casussen te kijken.

In de komende hoofdstukken zal heel wat literatuur de revue passeren. Ik 
probeer daarbij steeds dicht bij de bron te blijven ook waar dat, ter wille van 
de leesbaarheid, niet altijd in precieze citaten of met precieze verwijzingen 
naar bepaalde bladzijdes wordt vermeld. Welke de bron precies is, vermeld ik 
uiteraard wel.





HOOFDSTUK EEN: EEN KRITISCHE, NIET

CONSEQUENTIALISTISCHE, HEURISTISCHTELEOLOGISCHE 

MORAALTHEOLOGIE 

Dit proefschri� doet verslag van een ethisch onderzoek naar de praktijk van 
persoonlijk pastoraat, dat ik heb gedaan als moraaltheoloog. In dit hoofdstuk 
leg ik uit welk type ethiek het is waarop ik mij oriënteer en van waaruit ik 
mijn onderzoek doe. Mijn interesse, denkend over en vanuit de betrekking van 
God met mensen, in een praktijk als geheel, en niet primair in normatieve 
handelingsaanwijzingen, in alledaagse situaties, meer dan in ideale of extreme 
situaties, in keuzes tussen grijs en grijs, meer dan in keuzes tussen zwart en 
wit, maakt niet elk type ethiek voor mijn onderneming geschikt. Het is als 
met voorsorteren in het verkeer: wie naar rechts wil, doet er goed aan tijdig 
voor te sorteren en niet eerst naar links te gaan om daarna alleen nog maar 
met kunst– en vliegwerk rechtsaf te kunnen slaan. In dit hoofdstuk zal ik eerst 
(in paragraaf 1.1) uitleggen in welke zin de ethiek die ik bedrijf, theologische 
ethiek is — het katholieke woord is moraaltheologie — en wat ik versta onder 
een niet–consequentialistische, heuristisch–teleologische normatieve ethiek 
(1.2). Ik laat me daarbij in belangrijke mate leiden door de opvattingen van de 
moraaltheologen Eberhard Schockenho] en Frans Vosman. Om mijn positie 
nog wat te preciezer aan te duiden, zoek ik aansluiting bij de morele theorie van 
de �losoof Paul Ricœur en diens opvatting van situationele praktische wijs-
heid. Op verschillende manieren komt daarbij het begrip narrativiteit in beeld 
(1.3). Vervolgens zal ik de twee, voor mijn onderzoek wezenlijke begrippen 
praktijken en goederen introduceren en verantwoorden, op kritische wijze 
dóórdenkend op de opvattingen van de �losofen Alasdair MacIntyre, Paul 
Ricœur en Michael Polanyi (paragraaf 1.4), respectievelijk Charles Taylor en 
Arto Laitinen (paragraaf 1.5). In de conclusie zet ik de consequenties van wat 
ik in dit hoofdstuk heb besproken en geëvalueerd bij elkaar en schets ik mijn 
eigen positie, die ik karakteriseer als een kritische, niet–consequentialistische, 
heuristisch–teleologische moraaltheologie, geïnteresseerd in cultureel–moreel-
realistisch opgevatte goederen en situationele praktische wijsheid belichaamd 
in een bepaalde beroepspraktijk. Ethici zullen bij het woord ‘teleologisch’ 
denken aan ofwel de klassiek–aristotelische opvatting van ethiek als bijdrage 
aan het verwerkelijken van een hoogste, voorgegeven, metafysisch doel ofwel 
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aan de utilistische opvatting van ethiek als bijdrage aan het realiseren van 
de grootste hoeveelheid geluk voor het grootste aantal mensen. Het eerste 
is niet geheel terecht, vandaar: heuristisch–teleologisch; het tweede is geheel 
onterecht, vandaar: niet–consequentialistisch. Ik neem in dit en het volgende 
hoofdstuk met het oog op de problemen en vragen die mijn soort van onderne-
ming oproepen, bewust een tamelijk lange, tamelijk methodologische aanloop. 
Ik denk het belang ervan ook door de methodologisch gemarkeerde onder-
zoeksbevindingen te laten zien. In die zin is deze aanloop, met het oogsten uit 
diverse theoretische discussies, zowel van betekenis voor mijn onderzoek als 
voor ander soortgelijk onderzoek.

Paragraaf 1.1: Moraaltheologie als theologische ethiek

De christelijke boodschap, het Evangelie, bestaat in de eerste plaats uit de 
onvoorwaardelijke verkondiging van het heil, de openbaring van Gods liefde 
en de toezegging van vergeving, redding en verlossing van de mensen. Uit dit 
eerste woord volgt een tweede, dat mensen oproept tot een bepaalde levensvoe-
ring als enkeling en een bepaalde gemeenschappelijke praxis als volk Gods1. Al 
lang geleden is in het denken van de mens de sceptische vraag opgekomen of het 
morele handelen misschien voor de samenleving nuttig, maar voor het geluks-
streven van het individu toch vooral een belemmering is. Met de verdenking 
dat de moraal slechts de machtigen tot legitimatie dient, is de ethische bezin-
ning begonnen2. In de theologische ethiek gaat deze bezinning een verbinding 
aan met het denken over en vanuit God, die zich aan ons mensen openbaart als 
‘oorsprong, dragende grond en doel van het bestaan’3. Over deze verbinding en 
over wat daaruit volgt voor de opdracht en de aanpak van de moraaltheologie 
gaat deze paragraaf.

In de moraaltheologie, opgevat als theologische ethiek, gaan dus twee disci-
plines een verbinding aan die ook min of meer zelfstandig functioneren. Of 
beter gezegd: in de moraaltheologie zijn nog met elkaar verbonden wat in de 
geschiedenis van het westerse denken uiteen is gegaan in twee verschillende 
disciplines: theologie en ethiek. Onder theologie versta ik het wetenschap-
pelijk spreken over God–mens–en–wereld vanuit het christelijk geloven in 
de drieëne God. In de theologie gaat het, om met de middeleeuwse theoloog 

1 Vgl. Schockenho] 2007a, 16. Zie voor het woord enkeling Inleiding, voetnoot 2.
2 Schockenho] 2007a, 17: ‘Die ethische Re*exion entsteht demnach als Antwort auf die Krise, 
in die Sitte, Moral und Gesetz durch den Verdacht geraten, sie dienten nicht dem Menschen als 
solchem, sondern nur den Mächtigen zur Scheinlegitimation ihrer Herrscha!’.
3 Erik Borgman, Wortelen in vaste grond, Zoetermeer 2009, 15.
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#omas van Aquino te spreken, over alles ‘onder het opzicht van God, ofwel 
omdat het God zelf betre�, ofwel omdat het op God als op zijn beginsel en 
doel is geordend´4. In beginsel staan er voor de theoloog twee wegen open. Hij 
of zij kan zijn of haar theologiseren beginnen door ofwel uit te gaan van de 
werkelijkheid van God en de alles bepalende macht van Gods liefde, waarvan 
de bijbelse openbaringsgeschiedenis verhaalt, ofwel uit te gaan van de mensen 
die de geadresseerden van de goddelijke openbaring zijn en door Gods liefde 
tot voltooiing worden geroepen5. Ik vat theologie op als een wetenschap in die 
zin dat ze kritisch op zichzelf en de eigen vooronderstellingen re^ecteert, de 
eigen methode expliciteert en het gesprek aangaat en volhoudt met de andere 
wetenschappen. Als wetenschap veronderstelt theologie een gemeenschap van 
beoefenaren waarbinnen het werk van haar leden kritisch wordt getoetst aan 
de hand van bepaalde, openbare, door de betre]ende gemeenschap dynamisch 
erkende geldigheidscriteria. Voorzover theologie zich niet alleen tot gelovigen 
maar tot alle mensen wil richten, en voorzover ze erkent dat de menselijke rede 
tot werkelijke, zij het altijd voorlopige, kennis en inzicht kan komen, moet de 
theologie in gesprek gaan met andere wetenschappen die de mensen en hun 
wereld tot object hebben, waaronder de gedragswetenschappen. In dit gesprek 
hee� ook wederzijdse kritiek, amendering en omvorming een plek. Dit geldt 
des te meer voor de moraaltheologie die immers geen ‘clubmoraal’ van rooms–
katholieken bere^ecteert, maar het doen en laten van alle mensen en groepen, 
in het licht van het katholieke geloof, als object van bezinning hee�.

Onder ethiek versta ik de systematische en kritisch–normatieve bezinning 
op het handelen van mensen — zowel het handelen van personen in het kader 
van hun levensvoering, als het handelen van maatschappelijke instituties in het 
kader van een ordening van de samenleving — onder het opzicht van goed en 
kwaad, juist en verkeerd, menswaardig en mensonwaardig6. Ethiek gaat dus 
niet alleen over de vrijheid van de mens en de voorwaarden van zijn handelen, 
maar ook over het gelukken van zijn leven; niet alleen over het juiste handelen, 
maar ook over het goede leven; niet alleen over wat verplicht is, maar ook over 
wat nastrevenswaardig is; niet alleen over de ethische kwaliteit van handelingen, 

4 Summa theologiae I 1,7: ‘Omnia autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei, vel 
quia sunt ipse Deus; vel quia habent ordinem ad Deum, ut ad principium et %nem’.
5 Vgl. Schockenho] 2007a, 21-22. Schockenho] typeert de eerste weg met het programma van 
%des quaerens intellectus — geloof dat naar inzicht vraagt — en de tweede weg met de ‘antropo-
logische wending’ in de theologie. Voor de tweede weg, zie Karl Rahner, #eologie und Antropo-
logie, in: idem, Schri!en zur #eologie VIII, Einsiedeln 1967, 43-65.
6 Vgl. Vosman 1997, 16-30.
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maar ook die van personen; niet alleen over menselijke personen, maar ook 
over maatschappelijke instituties en de samenleving als geheel. Ethiek wordt 
bedreven als onderdeel van de �loso�e, we spreken dan van �loso�sche of 
wijsgerige ethiek of ook wel van praktische �loso�e, en als onderdeel van de 
theologie, we spreken dan van theologische ethiek, een begrip dat in het protes-
tantse denken van de 19e eeuw is opgekomen, of van moraaltheologie.

Onder theologische ethiek, als discipline binnen de katholieke theologie 
moraaltheologie genoemd, versta ik de systematische en kritisch–normatieve 
bezinning op het handelen van mensen — zowel het handelen van personen in 
het kader van hun levensvoering, als het handelen van maatschappelijke insti-
tuties in het kader van een ordening van de samenleving — onder het opzicht 
van goed en kwaad, juist en verkeerd, menswaardig en mensonwaardig, in het 
licht van het christelijk geloven in de drieëne God. Deze toevoeging op het eind 
gee� de theologische ethiek een eigen pro�el ten opzichte van de �loso�sche 
ethiek. #eologische ethiek is immers, om met de Freiburgse moraaltheoloog 
Eberhard Schockenho] te spreken7:

‘niet alleen een theorie van de menselijke levensvoering waartoe het Evan-
gelie oproept, maar ook de hermeneutische inspanning van het christelijk 
geloof om tot begrip (van zichzelf) te komen, met het doel de eigen conse-
quenties van het christelijk geloof voor de menselijke levensvoering en het 
menselijk handelen naar voren te laten treden’.

Deze dubbele opgave van de moraaltheologie binnen de theologie vertoont 
volgens Schockenho] een innerlijke a�niteit met de tweede van de bovenge-
noemde twee denkwegen die de theologische re^ectie kan gaan, namelijk die 
welke begint met een analyse van het mens–zijn8. In het bijzonder de katholieke 
moraaltheologie hee� altijd een relatieve eigenstandigheid van de menselijke 
rede erkend, namelijk dat deze in staat is om uit zichzelf tot kennis van morele 
beginselen, waarden en normen te komen. #eologische ethiek verstaat zichzelf 
als een cognitivistische ethiek, die aan morele oordelen een status toeschrij� 
die voor waarheid of dwaling vatbaar, voor rationele instemming toegankelijk 
en intersubjectief bindend is. Morele oordelen hebben een gelding voor alle 

7 Schockenho] 2007a, 20: ‘#eologische Ethik ist nämlich nicht nur eine #eorie der menschli-
chen Lebensführung unter dem Anspruch des Evangeliums, sondern zugleich die hermeneutische 
Selbstverständigung des christlichen Glaubens mit dem Ziel, seine eigenen Konsequenzen für die 
menschliche Lebensführung und das menschliche Handeln hervortreten zu lassen. Sie dient damit 
wie alle #eologie dem intellectus %dei, der vernün!igen Einsicht, die der Glaube von sich selbst 
gewinnt’.
8 Schockenho] 2007a, 22.
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mensen, ona�ankelijk van religieuze of levensbeschouwelijke vooronderstel-
lingen. Anderzijds kan de moraal ook niet worden opgevat als een afgesloten 
grootheid, die tot de veranderende religieuze of levensbeschouwelijk contexten 
in een uitwendige verhouding treedt. Ook de praktische rede betrekt zich in 
haar bezig–zijn op een moreel voorverstaan. Deze gesitueerdheid geldt elke ethi-
sche bezinning, maar constitueert de joods–christelijke ethiek op een karakte-
ristieke wijze. Het bijbelse geloofsbegrip verstaat immers het instemmen van 
de gelovige en van de geloofsgemeenschap als een binnentreden in een over-
eenkomende levensvorm en als een op zich nemen van een gemeenschappe-
lijke levenspraxis van het volk Gods. De theologische ethiek vereist daarom 
een tweevoudige intellectuele basishouding, die ruimdenkendheid en openheid 
voor al het goede en waardevolle in de eigen cultuur verbindt met de waak-
zaamheid en de kritische distantie die wordt ingegeven door wat voorgaande 
generaties reeds hebben opgedaan aan het optrekken van God met de mensen9.

Om de opgave te kunnen vervullen de consequenties van het christelijk geloof 
voor het leven en handelen van de gelovige en van het volk Gods methodisch 
gecontroleerd uiteen te zetten, hee� de moraaltheologie een grondige analyse 
nodig van de menselijke levensomstandigheden en van de historische erva-
ringen die onze voorgangers in het geloof in het leven met het Evangelie hebben 
opgedaan. Moraaltheologie kan zichzelf daarom, volgens Schockenho], niet 
als een puur deductieve wetenschap opvatten, die rechtstreeks uit de bronnen 
van het geloof concrete handelingsaanwijzingen voor de desbetre]ende situa-
ties kan a^eiden10. De Tilburgse moraaltheoloog Frans Vosman zegt het nog 
sterker. Hij pleit voor een benadering van goed en kwaad die zich rekenschap 
gee� van wat goed blijkt te zijn, kwaad blijkt te zijn in onze re–^ectie, in het 
terugbuigen op onze morele ervaringen11. In de moraaltheologische traditie 
hebben immers alle menselijke vermogens een moreel oriënterende kracht. Het 
onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad is niet een vermogen van de 
menselijke rede alleen, maar van het verstand, de wil, het gemoed en de gewaar-
wordingszin in wisselwerking met elkaar. Het terugbuigen op onze morele 
ervaringen vraagt om een inductieve kenweg12:

‘Wanneer wij, terugblikkend op handelingen, kunnen zeggen dat ze goed 
zijn gebleken, stuiten wij steeds op het eigene van dat goede én op het 

9 Schockenho] 2007a, 25.
10 Schockenho] 2003, 172.
11 Vosman 1997, 45-46, aansluitend bij Giuseppe Angelini, La virtù e la fede, Milaan 1994.
12 Vosman 1997, 12-13.
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doorverwijzende karakter van dat goed, een doorverwijzing naar andere, 
verderstrekkende goederen. (…) Wanneer wij het hebben over een concreet 
praktisch goed, ontdekken wij via de noodzakelijke gang van de terugblik 
(Wat is mij, tot hiertoe gekomen, een goed gebleken?) de verwijzingen naar 
wat dat concrete goed tot een goed maakt, en een dieperliggende orde van 
goederen. Deze orde is een orde die mensen zelf kunnen ontdekken door te 
handelen en zich bewust tot elkaar te verhouden. (…) In de moraliteit, ons 
leven en handelen bezien onder het opzicht van goed en kwaad, heerst de 
inductieve kenweg’.

Hoe dat precies moet, in de ethiek de inductieve kenweg gaan, daarover gaat het 
in hoofdstuk 2. Ik moet eerst nog iets meer zeggen over welk type ethiek ik met 
dit onderzoek bedrijf.

Paragraaf 1.2: Niet–consequentialistische, heuristisch–teleologische 
normatieve ethiek

Een tegenwoordig gebruikelijke opdeling van het terrein van de ethiek is die 
tussen normatieve ethiek en meta–ethiek13. Normatieve ethiek gaat over de 
vraag welk handelen juist is en wat bijdraagt aan het goede leven. Het ontwik-
kelen, rechtvaardigen, toetsen en bekritiseren van beginselen, plichten, prak-
tijkregels, normen en criteria behoort tot het domein van de normatieve 
ethiek. Meta–ethiek gaat over de betekenis van ethische of morele begrippen, 
de status van morele uitspraken en de herkomst van ethische beginselen en 
morele goederen of waarden. Het nadenken over de taal, de methode en het 
doel van ethiek behoort tot het domein van de meta–ethiek. De vraag of morele 
uitspraken al dan niet voor waarheid of dwaling vatbaar zijn, bijvoorbeeld, is 
een vraag die in de meta–ethiek een antwoord krijgt. Meta–ethiek verhoudt 
zich tot normatieve ethiek als het fundament tot het gebouw. Elke speci�eke 
normatieve ethiek veronderstelt een bepaalde meta–ethiek; niet bij elke speci-
�eke meta–ethiek is een bijbehorende normatieve ethiek ontwikkeld14. In dit 
onderzoek ben ik niet primair geïnteresseerd in meta–ethische kwesties, maar 
houd ik me bezig met normatieve ethiek en wel met een bepaald type norma-
tieve ethiek. Bij de keuze voor dat type ethiek heb ik me laten leiden door het 

13 Salzman 1995, 7-13. De meta-ethiek is in de geschiedenis van de ethiek een vrij jonge disci-
pline, die aan het begin van de 20e eeuw in Engeland onstaat met het onderzoek naar praktische 
argumentaties met de middelen van de moderne taalanalytische �loso�e (G.E. Moore). Het is 
niet altijd eenvoudig om normatieve ethiek en meta-ethiek van elkaar te onderscheiden, Düwell 
et al. 2002, 3.
14 Salzman 1995, 11-12.
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moraaltheologische inzicht dat alle menselijke vermogens een moreel oriënte-
rende kracht hebben en dat de bezinning op goed en kwaad zich rekenschap 
dient te geven van wat, terugkijkend en lettend op de morele strekking van het 
handelen, in het handelen zelf goed danwel kwaad is gebleken.

Ten aanzien van normatieve ethiek is het onderscheid teleologie–deontologie 
invloedrijk15. Het is afgeleid van de Griekse woorden τέλος (télos), dat ‘voltooiing, 
doeleinde, vervulling, strekking’ betekent, en τό δέον (tó déon), dat ‘het passende, 
het geschikte, het nodige’ betekent. Ik wil hier duidelijk maken in welke zin 
moraaltheologie teleologisch opgevat dient te worden. In teleologische recht-
vaardigingen van handelingen vervullen overwegingen met betrekking tot een 
doeleinde een belangrijke, vaak doorslaggevende rol16. In de geschiedenis van de 
ethiek is hiervan een invloedrijk voorbeeld de theorie van Aristoteles, volgens 
welke elk handelen een eigen strekking hee�, en dat handelen goed is, dat zijn 
eigen doelen naderbij brengt en een bijdrage levert aan het verwerkelijken van 
het hoogste en omvattende doel van εὐδαιμονία (eudaimonía): het geordende 
samenleven van vrije mannelijke burgers in de gemeenschap van de stadsstaat. 
De middeleeuwse theoloog #omas van Aquino neemt deze eudaimonistisch–
teleologische gedachtegang van Aristoteles over, maar beschouwt als hoogste 
en omvattende doel de niet op eigen kracht te verwerven, door God geschonken, 
gelukzaligheid voor allen, de beatitudo: het schouwen van God, het als vrienden 
verkeren met God, het deelhebben aan Gods goedheid17. In deontologische 
rechtvaardigingen van handelingen daarentegen vervullen overwegingen met 
betrekking tot bepaalde, absolute of prima facie plichten een belangrijke, zo niet 
doorslaggevende rol. In de geschiedenis van de ethiek is hiervan het voorbeeld 
bij uitstek de morele theorie van Immanuel Kant, volgens welke dat handelen 
goed is, waarin een mens uit vrije wil handelt in overeenstemming met de plicht 
die wordt geformuleerd in de categorische imperatief: ‘handel alleen volgens een 
beginsel waarvan je tegelijkertijd kunt willen dat het een algemene universele 
wet is’. In de praktijk bevatten de meeste, enigszins uitgewerkte normatief–ethi-
sche theorieën zowel teleologische als deontologische elementen18.

15 Dit onderscheid is a`omstig van de Britse analytische �losoof C.D. Broad, Five Types of 
Ethical #eory, London 1930, en in de moraaltheologie geïntroduceerd door de Duitse moraal-
theoloog Bruno Schüller, in een artikel uit 1971. Zie Salzman 1995 en Christoph Hübenthal, 
Teleologische Ansätze, en Micha H. Werner, Deontologische Ansätze, in: Düwell et al. 2002, 
61-68, resp. 122-127.
16 Midgley 1988.
17 Vosman 1997, 31-38.
18 Salzman 1995, 94-95; Midgley 1988, 549.
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Het onderscheid teleologie–deontologie is echter niet zonder problemen. 
Het wordt vaak gebruikt om normatief–ethische theorieën op te delen in twee, 
elkaar uitsluitende klassen19. Een theorie is dan ofwel teleologisch ofwel deon-
tologisch. Dit lukt echter alleen door uit te gaan van een beperkte de�nitie van 
ofwel deontologie ofwel teleologie en de andere klasse te de�niëren door de 
ontkenning ervan. Volgens een dergelijk beperkte de�nitie, bijvoorbeeld, zijn 
‘deontologische’ theorieën die theorieën volgens welke sommige handelingen 
intrinsiek juist of verkeerd zijn, ongeacht de gevolgen, en ‘teleologische’ theo-
rieën theorieën die niet–‘deontologisch’ zijn, dus volgens welke de juistheid 
of verkeerdheid van handelingen altijd ook a�angt van hun bijdrage aan het 
realiseren van bepaalde (niet–morele) doeleinden. Volgens een andere, maar 
eveneens beperkte de�nitie zijn ‘teleologische’ theorieën die theorieën volgens 
welke elke handeling dient te worden beoordeeld enkel en alleen op het geheel 
van de gevolgen van die handeling, en ‘deontologische’ theorieën theorieën die 
niet–‘teleologisch’ zijn, dus volgens welke sommige handelingen niet enkel op 
het geheel van de gevolgen dienen te worden beoordeeld. In dergelijke, beperkte, 
de�nities zijn een aantal verschuivingen opgetreden. Ten eerste, de aandacht is 
verschoven van het geheel van een leven en het karakter van een persoon die 
ondergaat, waarneemt en handelt, naar afzonderlijke handelingen. Ten tweede, 
in ‘teleologische’ theorieën is de gedachte dat elk handelen een eigen strek-
king hee�, losgelaten: handelingen als zodanig worden beschouwd als moreel 
neutrale grootheden, die hun morele kwaliteit ontvangen van de (voorzienbare) 
gevolgen. Ten derde, de beslissende categorie wordt gevormd door de (voor-
zienbare) gevolgen, waarvan de morele waarde of onwaarde wordt afgemeten 
aan hun bijdrage aan ofwel een zelf vastgesteld doel ofwel de verwerkelijking 
van bepaalde beginselen of waarden die extern zijn aan de handeling ofwel de 
(verondersteld berekenbare) som van nut en schade, vreugde en smart. In het 
eerste geval wordt ook wel gesproken van ‘teleologie’, maar daarbij wordt télos 
opgevat als doelstelling, voornemen of motief. In het tweede geval spreken we 
van consequentialisme, dat een verbijzondering is van ‘teleologie’, en in het 
derde geval van utilisme, dat weer een verbijzondering is van consequentia-
lisme20. Deze verschuivingen hangen samen met de opkomst van de moderne 
natuurwetenschappen — met hun voorkeur voor causale verklaringen in de 

19 Zo is het door Broad geïntroduceerd, Salzman 1995, 64-95.
20 Vosman 1997, 53-54, signaleert een ‘verbastering van de categorie doeloorzaak (telos, causa 
%nalis) tot (zelf vast te stellen) doel’ en een ‘verwisseling van doelen en gevolgen’.
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vorm van oorzaak–gevolg–relaties21 — het begripsmatige onderscheid tussen 
‘het juiste’ (handelen) en ‘het goede’ (zijn) en de prioriteit van het juiste boven 
het goede en van verplichting boven het moreel goede.

De �losoof Robert Spaemann spreekt over een anti–teleologisch denken 
sinds de vroege moderniteit, dat zich volgens hem afzet tegen een karikatuur 
van teleologie22. Hij stelt voor bij de vertaling van Aristoteles’ télos–begrip te 
onderscheiden tussen doeleinde (Ziel) en doelstelling (Zweck)23. Doeleinde 
is het omwille–van dat we aantre]en en waarbinnen we ons pas als levende 
wezens kunnen begrijpen. Doelstelling is dan het zich bewust ten doel gestelde 
en in een concrete gerichtheid op handelen omgezette doeleinde. In ons stellen 
van doelen (Zwecke) zien we tegelijkertijd uit naar middelen, terwijl het doel-
einde (Ziel) als mogelijkheidsvoorwaarde aan het doel–middel–dualisme voor-
afgaat. Het doeleinde maakt zich aan ons oorspronkelijk bekend in een ‘moeten’ 
(Sollen), dat niet door ons is gesteld, maar dat allereerst ona�ankelijk van ons 
‘willen’ optreedt en ook weer kan verdwijnen. Spaemann gee� als voorbeeld: 
honger, dorst, pijn, behoe�e aan liefde. Deze hebben het karakter van waarne-
mingen en het in dit ‘moeten’ tot uiting komende doeleinde kan niet zomaar 
worden weggeïnterpreteerd. Hierin onderscheiden mensen zich niet van dieren. 
Mensen kunnen echter naar het waartoe van deze aansporing (Nötigung) vragen 
en zich ervan distantiëren. Het antwoord op deze waartoe–vraag verwijst naar 
het doeleinde dat een begrepen ‘moeten’ is.

Met de begripsbepaling in de vorige paragraaf en de in deze paragraaf 
besproken onderscheidingen kan ik het type ethiek dat ik in mijn onderzoek 
praktiseer, karakteriseren als een niet–consequentialistische, heuristisch–teleo-
logische normatieve ethiek. Teleologisch in die zin, dat bij het beschrijven, 
beoordelen en rechtvaardigen van handelingen overwegingen met betrekking 
tot het doel of de strekking van die handelingen een belangrijke rol vervullen. 

21 Uitgezonderd de biologie, waarin teleologische verklaringen weliswaar worden betwist 
maar toch onontbeerlijk lijken te zijn, Midgley 1988, 542. Voor een discussie over teleologie in de 
natuurwetenschappen en in het bijzonder in de biologie en de stelling dat causale verklaringen, 
om zinvol te zijn, noodzakelijkerwijs zijn ingebed in een teleologische horizon, zie Spaemann/
Löw 1981.
22 Spaemann/Löw 1981. Spaemann oefent een tegenkritiek uit op wat hij het ‘antiteleologische 
programma’ in evolutietheorie en wetenschapstheorie noemt, 240-260, resp. 260-270.
23 Spaemann/Löw 1981, 261-262. Dit onderscheid komt volgens Spaemann overeen met het aris-
totelisch onderscheid tussen %nis quo en %nis cui. #omas van Aquino maakt een vergelijkbaar 
onderscheid met betrekking tot menselijke handelingen, namelijk dat tussen %nis operis, het 
doel dat intern is aan het handelen, en %nis operantis, het doel dat de handelende persoon met 
dit handelen nastree�.
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Onder het doel of de strekking van een handeling versta ik niet de intentie, het 
motief of de doelstelling van degene die handelt, maar een doeleinde dat, niet 
per se op een evidente wijze, inherent is aan de handeling. Niet–consequentia-
listisch in die zin dat ik me bij de beschrijving, beoordeling en rechtvaardiging 
van handelingen niet beperk tot de bijdrage van de (voorziene) gevolgen van 
die handelingen aan de verwerkelijking van bepaalde beginselen of waarden 
die extern zijn aan de betre]ende handelingen. Heuristisch–teleologisch in die 
zin, dat onder het doel of de strekking van een handeling niet wordt verstaan 
een metafysisch, van tevoren vast te stellen, bijvoorbeeld uit de natuur van de 
mens af te lezen, ‘eigenlijk’ doeleinde. In die zin volg ik de klassiek–aristotelisch 
teleologische opvatting van ethiek niet. De strekking van een handeling is enkel 
in de praktijk te ontdekken: wat is in dit handelen aan de orde? Waartoe strekt 
het? Op welk goed is het gericht? In die zin vat ik teleologie formeel op, als een 
open, heuristisch concept24. Bij het beschrijven, beoordelen en rechtvaardigen 
van handelingen dient een veelheid van factoren te worden betrokken: het doel 
of de strekking van het (soort van) handelen, de eventuele plichten van degene 
die handelt, de gewenste, voorziene gevolgen, de ongewenste en de onvoorziene 
gevolgen, het nut (voor degene die handelt, voor anderen, voor de samenle-
ving als geheel), de intentie van degene die handelt, enzovoort. Alleen zo kan ik 
recht doen aan de moraaltheologische inzichten dat alle menselijke vermogens 
een moreel oriënterende kracht hebben, en dat de bezinning op goed en kwaad 
zich rekenschap dient te geven van wat, terugkijkend, en lettend op de morele 
strekking van het handelen, in het handelen zelf goed danwel kwaad is gebleken.

Paragraaf 1.3: Situationele praktische wijsheid en narrativiteit

In de vorige paragraaf lijk ik te kiezen vóór teleologie en, dus, tegen deontologie. 
Dat is echter niet het geval. Met behulp van de opvattingen van de Franse �lo-
soof Paul Ricœur over ethiek en moraal kan ik mijn positie preciezer aanduiden. 
Daarbij introduceer ik op geleide van Ricœur de begrippen situationele prakti-
sche wijsheid, praktijk en narrativiteit. Situationele praktische wijsheid is waar-
naar ik in dit onderzoek op zoek ben. Daarvoor is het nodig om handelingen 
niet op zichzelf en los van de actor, de handelende persoon, te beschouwen maar 

24 Vosman 2002, 95-96, met een verwijzing naar Midgley 1988, 545. Heuristisch komt van het 
Griekse werkwoord εὑρίσκω (heurískoo) dat vinden, aantre]en, ontdekken, verwerven betekent, 
maar ook uitvinden, bedenken. Een kritische, heuristische teleologie is in het bijzonder van 
belang voor een theologie die werkt met een open opvatting van Gods aanwezigheid in en guber-
natio van de wereld.
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als onderdeel van een groter geheel van handelingen, gesteld door mensen die 
op hun beurt in een gemeenschap zijn ingebed. Ik gebruik daarvoor het concept 
van praktijk, niet zozeer een ding dat er in de werkelijkheid eenvoudigweg 
is, maar een complexe, interpretatieve, hermeneutische prestatie. Over prak-
tijken kom ik in de volgende paragraaf uitvoeriger te spreken. Volgens Ricœur 
moeten we om een handeling te kunnen toerekenen aan een actor een beroep 
doen op narrativiteit. Met Ricœur maak ik onderscheid tussen het vertelde en 
het geleefde leven. Het laatste is in strikte zin alleen via de narratieve omweg 
benaderbaar. In het geval van de pastorale praktijk loopt die narratieve omweg 
ook nog over meer dan één trede.

1.3.1. Paul Ricœurs morele theorie en situationele praktische wijsheid

Ricœur onderscheidt bij het ontwikkelen en toepassen van zijn morele theorie 
drie lagen25. De ingang tot de ethische problematiek ligt op de laag van wat hij 
‘de ethische gerichtheid’ (la visée éthique) noemt: het zicht op en het verlangen 
naar het vervulde leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties. Hier 
neemt hij de aristotelische traditie op, die ethiek karakteriseert door haar teleo-
logisch perspectief. Deze ethische gerichtheid hee� als re^ectief moment zelf-
waardering, als dialogisch moment bekommernis om de naaste en als politiek 
moment rechtvaardigheidsbesef ten aanzien van iedereen. Het kwaad en het 
geweld in al zijn vormen dwingt ons echter om van deze eerste laag over te gaan 
naar een tweede laag, waar de ethische gerichtheid wordt getoetst aan de morele 
norm. Hier neemt Ricœur de kantiaanse traditie op, die moraliteit de�nieert 
door een deontologisch gezichtspunt. In deze traditie wordt de morele norm 
volgens Ricœur gevonden in een proces van formalisering door het uitsluiten 
van het onbere^ecteerd handelen uit neigingen op het re^ectieve niveau, van 
het gebruik van anderen enkel als middel op het dialogische niveau en van 
utilisme op het institutionele niveau, en worden als funderende beginselen 
genomen: de autonomie van het zelf, de idee van personen als doelen in zichzelf 
en de �ctie van het samenlevingscontract. In de praktijk worden we echter altijd 
geconfronteerd met tragische con^icten tussen plichten, zoals con^icten tussen 
achting voor de universele wet aan de ene kant en respect voor unieke personen 
aan de andere kant. De complexiteit van het leven en samenleven maakt dat we 

25 Ricœur 1990a/1992, 170-171; Ricœur 1995, 51-52. Voor een samenvatting en bespreking van 
Ricœur 1990a, zie De Boer 1999. Voor een toepassing op het dilemma tussen de universele wet en 
het gesitueerd geweten, zie Ricœur 1995/2000. De nummers tussen haken in de tekst verwijzen 
naar bladzijdes in Ricœur 1992, de geautoriseerde vertaling van Ricœur 1990a.
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vaker moeten kiezen tussen grijs en grijs dan tussen zwart en wit. Hier leidt het 
eenvoudigweg toepassen van morele normen tot praktische impasses. Om uit 
deze impasses te komen, stelt Ricœur voor om, op de derde laag, terug te gaan 
naar de ethische gerichtheid en door bemiddeling van situationele praktische 
wijsheid op zoek te gaan naar een weloverwogen overtuiging op het re^ectieve 
niveau, een kritische bekommernis op het dialogische niveau en een billijk 
oordeel op het institutionele niveau. Op deze derde laag, dat van de situationele 
praktische wijsheid, beweegt zich het empirische deel van mijn onderzoek.

Ricœur zoekt met zijn ‘kleine ethiek’ een antwoord te geven op de vraag 
‘wie gee� rekenschap van zijn of haar handelen?’. Daarvoor moet de toereke-
ning van een handeling aan een actor, een handelende persoon, mogelijk zijn. 
Dit lukt volgens Ricœur niet op de manier waarop de analytische �loso�e 
handelingen benadert. In de analytische benadering wordt gezocht naar een 
antwoord op de vraag ‘wie spreekt of handelt?’ via de omweg van het vragen 
naar wat, waarom en hoe. In de resulterende beschrijving van handelingen 
ontbreekt echter de dimensie van de tijd en lukt het toeschrijven in morele 
zin van een handeling aan een actor volgens Ricœur niet op een plausibele 
manier. Om tot een meer bevredigende beschrijving van handelingen te komen 
doet hij een beroep op narratieve theorie. Narrativiteit veronderstelt immers 
ontwikkeling in de tijd en introduceert ethiek in die zin dat in vertellingen 
voortdurend handelingen en actoren worden geëvalueerd. Daarmee bemiddelt 
narrativiteit volgens Ricœur de overgang van beschrijven naar vóórschrijven. 
Als mensen hun wereld beschrijven, vertellen ze verhalen over die wereld. Als 
ze verhalen vertellen, maken ze voortdurend vergelijkingen met hoe die wereld 
volgens hen zou moeten zijn: actoren in vergelijking met hoe mensen bedoeld 
zijn, handelingen in relatie tot hun interne doelen. En als mensen over zichzelf 
vertellen, maken ze zich aanspreekbaar op wat ze hebben gedaan of gezegd. Er 
zijn geen ethisch neutrale vertellingen26. Narratieve theorie verbindt volgens 
Ricœur intrige en personage met elkaar door de operatie van compositie over 
te hevelen van de handeling naar het personage. Zoals de intrige een dialectiek 
tussen concordantie en discordantie laat zien, zo laat het personage een dialec-
tiek zien tussen dezelfde–zijn (mêmeté) en zichzelf–zijn (ipséité). Zijn singulari-
teit ontleent het personage aan de narratieve eenheid van een leven. Narratieve 

26 Ricœur 1992, 115. Ik gebruik hier verhalen en vertellingen door elkaar heen zonder onder-
scheid te maken. Merk op dat ‘verhaal halen’ en ‘de schade verhalen’ ook de connotatie hebben 
van iets of iemand verantwoordelijk stellen, wat het toerekenen van een handeling aan een actor 
veronderstelt.
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theorie bemiddelt op deze manier de overgang van het toeschrijven van een 
handeling aan een actor — wie handelt? — naar het toerekenen van een hande-
ling aan een actor — wie hee� rekenschap af te leggen?

De overgang van toeschrijven naar toerekenen vraagt volgens Ricœur 
echter om een herziening van het handelingsconcept zelf. Wat nodig is, is een 
hiërarchie van handelingseenheden, met op ieder niveau een eigen organisa-
tiebeginsel (153). In de analytische handelingstheorie wordt als kleinste, meest 
basale eenheid van handelen de zogenaamde basishandeling (basic action) 
beschreven27. Met deze basishandelingen kunnen meer complexe eenheden 
van handelingen worden gemaakt door de keten van middelen en doelen te 
verlengen, zoals van woorden zinnen kunnen worden gemaakt. Een werke-
lijk hoger niveau van samengestelde handelingseenheden is echter dat van de 
praktijken. Ricœur noemt als de meest vertrouwde voorbeelden de professies, 
de kunsten en de sporten (153). Om praktijken als tweede orde–eenheden te 
de�niëren is, naast de bovenstaande lineaire relaties, de verbinding nodig van 
in–elkaar–genestelde relaties. Tot de praktijk van het schaken behoort de hande-
ling van het verzetten van een pion op een schaakbord, op zichzelf slechts een 
lichaamsbeweging maar een die zijn betekenis als zet in het schaakspel krijgt 
in de context van de praktijk van het schaken. Dit wijst ons volgens Ricœur 
op het feit dat de con�guratie–eenheid die constitutief is voor een praktijk is 
gebaseerd op een bepaalde betekenisrelatie, namelijk de betekenisrelatie die 
wordt uitgedrukt door de notie van constitutieve regel. Een constitutieve regel 
is een voorschri� waarvan de enige functie is te bepalen dat, bijvoorbeeld, een 
bepaald gebaar telt als een zet in een spel. Constitutieve regels zijn geen morele 
regels, maar wijzen volgens Ricœur wel de weg ernaar. De constitutieve regel 
van het beloven, bijvoorbeeld, is echter nog niet de morele regel dat men zijn 
belo�es dient na te komen. De introductie van de notie van constitutieve regels 
onderstreept het interactieve karakter van praktijken. Praktijken zijn immers 
gebaseerd op handelingen waarin een actor rekening houdt met de handelingen 
van anderen, doordat hij er een subjectieve betekenis aan gee�. Constitutieve 
regels zijn niet a`omstig van de afzonderlijke praktijkbeoefenaar, maar van 
degenen die vóór hem of haar de betre]ende praktijk reeds beoefenden. Prak-
tijken kennen een organisatie die hen een pre–narratieve kwaliteit gee�28.

27 Ricœur 1992, 153: ‘those actions that we know how to perform and that we do indeed perform 
without %rst having to do something else in order to be able to do what we do’.
28 Ricœur 1992, 157: ‘#is is not to say that practices as such contain ready-made narrative 
scenarios, but their organization gives them a prenarrative quality which in the past I placed under 
the heading of mimesis

1
 (narrative pre%guration). #is close connection with the narrative sphere 
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Het één–makende beginsel van een praktijk ligt niet alleen in de logische coör-
dinatierelaties van lineariteit of onderschikking, of in de rol van ethisch neutrale 
constitutieve regels in de betekenis van speltheorie en taalhandelingen–theorie. 
Ricœur neemt daarvoor Alasdair MacIntyre’s begrip ‘voortre]elijkheidsmaat-
staven’ (standards of excellence) over, voorschri�en van iets goed doen, waaraan 
waardering wordt verbonden. Deze maatstaven zijn vergelijkingsregels in relatie 
tot volmaaktheidsidealen die gedeeld worden door een gegeven gemeenschap 
van praktijkbeoefenaren29. Praktijken zijn immers samenwerkingsactiviteiten, 
waarvan de constitutieve regels maatschappelijk worden vastgesteld. Voortre]e-
lijkheidsmaatstaven staan in relatie tot de ethische gerichtheid op het vervulde 
leven. Ze helpen ons om betekenis te geven aan de idee van interne goederen, 
inherent aan een praktijk (176). Dit concept van een intern goed gee� onder-
steuning aan het re^ectieve moment van zelfwaardering, in de mate waarin we 
in het prijzen van onze handelingen onszelf prijzen als de auteurs ervan (177).

De volgende twee niveaus van Ricœurs hiërarchie van handelingseenheden 
bestaan uit levensontwerpen en de narratieve eenheid van een leven30. Ook 
hier is er weer een nauwe relatie tussen het handelen en de vertelling. Ook 
hier geldt weer dat elk niveau als het ware in het niveau erboven nestelt, en 
zijn concrete vorm krijgt in een heen–en–weer–gaande beweging tussen beide 
niveaus. Levensontwerpen krijgen vorm in een heen–en–weer–gaande bewe-
ging tussen meer of minder ver weg gelegen idealen en het afwegen op het 
niveau van praktijken van de voor– en nadelen van de keuze voor een bepaald 
levensontwerp. Het is deze heen–en–weer–gaande beweging die volgens Ricœur 
kan worden verbonden met Aristoteles’ praktische wijsheid. Hiermee kan hij 
ook de moeilijkheid oplossen in de teleologische theorie van Aristoteles volgens 
wie een praktijk een doel in zichzelf is en tegelijkertijd elk handelen gericht is op 
een uiteindelijk doel. Beide soorten doelen nestelen als het ware in elkaar zoals 
praktijken nestelen in levensontwerpen. Eenmaal voor een bepaald levensont-
werp gekozen, krijgen de bijbehorende praktijken het karakter van een doel in 
zichzelf. Aan de andere kant blijven we onze keuzes telkens weer herzien en 

is reinforced by the forms of interaction proper to practices. It is to the latter that the narrative 
gives the polemical form of competition between narrative programs’.
29 Ricœur 1992, 176: ‘rules of comparison applied to di"erent accomplishments, in relation to 
ideals of perfection shared by a given community of practitioners and internalized by the masters 
and virtuosi of the practice considered’. Op MacIntyre’s praktijkbegrip kom ik uitvoeriger terug 
in de volgende paragraaf.
30 Ricœur 1992, 157-158. Vergeleken met MacIntyre voegt Ricœur tussen praktijken en de 
narratieve eenheid van een leven het niveau van levensontwerpen (life plans) in, die betrekking 
hebben op het beroepsleven, het gezinsleven, de vrije tijd, het politiek actief-zijn enz.
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bijstellen. In dit voortgaande wikken en wegen staat de praktisch wijze mens 
zelf net zo goed op het spel als de praktische wijsheid (178). De idee van de 
narratieve eenheid van een leven, ten slotte, dient ertoe ons te verzekeren dat 
het ethische subject geen andere is dan het subject waaraan de vertelling een 
narratieve identiteit verleent (178). Deze oplopende reeks van handelingseen-
heden vindt haar horizon in de notie van ‘goed leven’. De zoektocht naar over-
eenstemming tussen wat ons het beste lijkt met betrekking tot ons leven als 
geheel enerzijds en de voorkeuren die onze praktijken sturen anderzijds vindt 
volgens Ricœur plaats in het nooit eindigende werk van het interpreteren van 
ons handelen en van onszelf als persoon (179).

1.3.2. Narratieve identiteit en narrativiteit

Narratieve identiteit is in Ricœurs theorie het re^ectieve moment op de laag van 
de vertellende persoon, de derde van de vier lagen die hij in zijn hermeneutische 
fenomenologie van de persoon onderscheidt. Onder de vierde, ethische laag, 
die van de verantwoordelijke persoon liggen drie pre–morele of pre–ethische 
lagen: die van de sprekende persoon, de handelende persoon en de vertellende 
persoon31. Op de ethische laag onderscheidt Ricœur de drie momenten die ik in 
de vorige subparagraaf heb besproken en die hij samenneemt in de formule: het 
zicht op of het ‘verlangen naar een vervuld leven — met en voor anderen — in 
rechtvaardige instituties’ (45). Op elk van de drie daaronder liggende lagen 
komen deze drie momenten terug: het re^ectieve, het dialogische en het insti-
tutionele moment. Op de laag van de sprekende persoon — de laag van de 
taal en het vertoog — onderscheidt Ricœur het zichzelf aanduiden als spreker, 
daarmee vooruitlopend op wat hij op de ethische laag zelfwaardering noemt, 
het wederkerige gesprek waarin ik mij tot de ander richt en die ander zichzelf 
erkent als iemand tot wie gesproken wordt, en de institutie van de taal. Van de 
taaluitingen verbindt de belo�e de linguïstische drieslag met de ethische drie-
slag. Wat mij immers dwingt mij aan mijn belo�e te houden is mijn identiteit, 
het gegeven dat iemand op mij rekent en de verplichting de institutie van de 
taal te behoeden (50). Op de laag van de handelende persoon — de laag van de 
handelingen — onderscheidt Ricœur het zichzelf aanduiden als actor, dat wil 
zeggen als degene aan wie een handeling kan worden toegeschreven, de inter-
actie tussen degenen die handelen en degenen die ondergaan, en het veld van de 
praktijk met zijn voortre]elijkheidsmaatstaven.

31 Ricœur 1990b/1999; Ricœur 1995, 52. Onder deze vier lagen ligt m.i. nog weer de, eveneens 
pre-morele, laag van de levende, wedervarende, denkende persoon.
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Op de laag van de vertellende persoon — de laag van de vertellingen — onder-
scheidt Ricœur tussen narratieve identiteit als het re^ectieve moment, de 
constitutie van de narratieve eenheid van een leven door andersheid als het 
dialogische moment en de geschiedenis van allen in het narratieve weefsel van 
instituties als het institutionele moment. Narratieve identiteit bemiddelt tussen 
de beide polen van bestendigheid in de tijd van iemands identiteit: de volhar-
dendheid van iemands karakter, bestaande uit een verzameling verworven 
gewoontes en identi�caties, en de constantheid van iemand in het zich houden 
aan een eenmaal gegeven woord32. De narratieve eenheid van een leven inte-
greert volgens Ricœur (i) de veelheid aan gebeurtenissen in mijn leven, (ii) het 
in elkaar verstrikt zijn van mijn levensverhaal met die van de mensen vóór mij, 
na mij en om mij heen (waaronder helpers en tegenstrevers) en (iii) de verschil-
lende �ctieve verhalen waarin ik mijzelf herken33.

Niet alleen tot de concrete persoon, maar ook tot het geleefde leven en de 
gepraktiseerde praktijk is narrativiteit de ingang bij uitstek voor wie oog wil 
hebben voor de ethische dimensie van die persoon, dat leven, die praktijk. In 
mijn onderzoek gaat het over de pastorale praktijk, waarin veel en over veel wordt 
verteld en waarover ik pastores heb gevraagd te vertellen. Ik ga daarom nog wat 
dieper in op narrativiteit, de ethische dimensie ervan en de meervoudige herme-
neutiek die daarbij in dit onderzoek aan de orde is. Waar mensen naar zel`ennis 
streven en verantwoordelijkheid voor zichzelf op zich nemen, is het van belang 
te bese]en dat het subject zijn levensverhaal en daarmee zichzelf principieel niet 
geheel kan vertellen. Zowel het begin als het einde van een leven onttrekt zich 
immers aan het vertellen door het subject zelf van dat leven. Over het begin kan 
het slechts van een andere mens horen en het einde staat nog te wachten. Deson-
danks aandringen op zel�ransparantie, bijvoorbeeld in een therapeutische of 
in een pastorale relatie, kan daarom een vorm van geweld zijn, zo waarschuwt 
de Noordamerikaanse �losofe Judith Butler34. Juist omdat het vertellen van de 

32 Ricœur 1992, 115-125 en 165.
33 Ricœur 1990b/1999, 54.
34 Butler 2003, 10-11: ‘Wenn wir nun aber feststellen, dass dieses Subjekt so verfasst ist, dass es 
sich selbst immer — bis zu einem gewissen Grad jedenfalls — undurchschaubar, unbekannt bleibt, 
so folgt daraus, dass es niemals vollständig erklären kann, weshalb es so und nicht anders gehan-
delt hat (…). So ist das Subjekt (…) ein fragiles und fehlbares Subjekt der Ethik, charakterisiert 
eher durch seine Grenzen als durch seine Souveränität. Ethische Systeme oder Moralcodes, die 
von der Selbsttransparenz des Subjekts ausgehen oder die uns die Verantwortung für eine unein-
geschränkte Selbsterkenntnis zuschreiben, neigen dazu, fehlbaren Geschöpfen eine Art “ethischer 
Gewalt” anzutun. Wir müssen uns zwar um Selbsterkenntnis bemühen und Verantwortung für 
uns übernehmen (…), aber ebenso wichtig ist, dass wir verstehen, dass all unser Bemühen, einen 
Einklang mit uns selbst zu erreichen, stets durchkreuzt werden wird’.
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eigen geschiedenis, van het eigen levensverhaal, nooit geheel lukt, is het van 
belang telkens opnieuw te vertellen. Het erkennen van de principiële onmoge-
lijkheid zichzelf volledig transparant te maken, volledig rekenschap van zichzelf 
te geven, is niet het eindpunt maar veeleer een uitgangspunt voor het zoeken 
naar een nieuwe verhouding tot het eigen, nog onafgesloten leven. Het geleefde 
leven dient te worden onderscheiden van de vertelling, maar kan in strikte zin 
alleen via de narratieve omweg worden benaderd. Met de vraag ‘Wie ben jij tot 
nog toe geworden, in de betrekking tot jezelf, tot concrete anderen en tot God?’ 
wordt de pastor tot de ander die de pastorant uitnodigt tot en ondersteunt bij het 
vertellen van zijn of haar levensgeschiedenis. Dat vertellen van het eigen levens-
verhaal wordt mogelijk gemaakt door het toehoren van de pastor, diens erbij 
blijven, precies luisteren, oordelen opschorten, onmacht uithouden enzovoort. 
Het toehoren van de pastor maakt echter niet alleen het vertellen door de pasto-
rant mogelijk, maar bepaalt ook in zekere mate wat de pastorant kan vertellen35.

Bovenstaande aspecten van het pastoraal gesprek tussen pastorant en pastor 
herhalen zich mutatis mutandis in het interview tussen geïnterviewde pastor 
en interviewende onderzoeker, en vervolgens ook weer in de presentatie door 
de onderzoeker van de bevindingen van het onderzoek voor een publiek van 
wetenschappers, praktijkbeoefenaren en/of geïnteresseerde leken. In dit onder-
zoek loopt de narratieve toegang tot de onderzochte praktijk dus over meer dan 
één trede. In zekere zin staat in dit onderzoek het verhaal centraal van hoe de 
pastor zich in het aan de onderzoeker vertelde, wenst te verhouden tot de situ-
aties waarin hij met de pastorant verkeerde en tot hetgeen de pastorant bereid 
was te vertellen over hetgeen in zijn of haar leven zich hee� voltrokken, bezig is 
zich te voltrekken of zich mogelijkerwijs of zelfs waarschijnlijk zal voltrekken. 
Net zoals de pastorant aan de pastor vertelt wat hij of zij op dat moment van 
belang vindt om te vertellen, zo doet de pastor dat ook aan de onderzoeker. 
Zoals de pastor luistert naar en reageert op het verhaal dat hem of haar wordt 
verteld, en niet veronderstelt dat er nog iets anders onder zit, zo doet de onder-
zoeker dat in zekere zin ook.

Paragraaf 1.4: Praktijken en praktische wijsheid

In de ethiek zoals ik die versta, gaat het om het handelen van mensen — zowel 
het handelen van personen in het kader van hun levensvoering, als het 
handelen van maatschappelijke instituties in het kader van een ordening van 

35 Ik kom hierop terug in hfst. 3, sectie 3.3.1.2.
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de samenleving. In veel normatieve ethiek wordt daarbij vooral gekeken naar 
afzonderlijke handelingen. In mijn onderzoek kijk ik echter niet naar afzon-
derlijke handelingen, maar naar handelingen in een grotere samenhang die 
aan die handelingen hun betekenis en waarde geven. Bovendien kijk ik niet 
naar handelingen los van de actor, maar naar handelingen in relatie tot hande-
lende personen die in een gemeenschap zijn ingebed. Ik gebruik daarvoor 
het in de vorige paragraaf op geleide van Ricœur al geïntroduceerde concept 
‘praktijk’, dat in allerlei discussies een bemiddelende rol vervult tussen onder 
andere structuur en actorschap, samenleving en individu, objectivisme en 
subjectivisme36. Charles Taylor, op wie ik in de volgende paragraaf terugkom, 
omschrij� praktijk, geïnteresseerd in morele idealen en hun inbedding in prak-
tijken, als ‘elke stabiele con�guratie van gedeelde activiteit, waarvan de vorm 
wordt gede�nieerd door een bepaald patroon van wat wel of juist niet gedaan 
moet worden’37. Onder praktijken verstaat Taylor zulke diverse activiteiten 
als de opvoeding van kinderen, het elkaar begroeten op straat, het nemen van 
groepsbesluiten door te stemmen en het ruilen van zaken door middel van 
markten. Ik ben in dit onderzoek echter geïnteresseerd in een bepaalde cate-
gorie van praktijken, namelijk praktijken die worden beoefend door beroeps-
beoefenaren, in het bijzonder de professies38. In dergelijke praktijken ben ik  
 

36 Frazer & Lacey 1994; Graham 1996.
37 Taylor 1989, 204: ‘any stable con%guration of shared activity, whose shape is de%ned by a 
certain pattern of dos and don’ts’.
38 Er zijn allerlei verschillende soorten van praktijken. Een poging tot een indeling is de 
volgende:

1. Praktijken die in zich waardevol zijn:
 1.1. Vriendschap
 1.2. Spel en sport (bijv. schaken, voetballen)
 1.3. Kunst (bijv. portretschilderkunst)
 1.4. Wetenschap (bijv. natuurkunde, sociologie, theologie)
2. Praktijken die instrumenteel waardevol zijn:
 2.1. Niet-professionele zorgpraktijken (bijv. huishouden, opvoeden van kinderen, mantelzorg)
 2.2. Productieve beroepen (bijv. boer, visser, huizenbouwer, scheepsbouwer, vrachtvaarder)
 2.3. Professies waarbij de betrekking tussen de praktijkbeoefenaar en degene ten aanzien van  
   wie de praktijkbeoefenaar handelt, niet van bijzonder belang is (bijv. advocatuur, recht- 
   spraak, architectuur, journalistiek)
 2.4. Professies waarbij de betrekking tussen de praktijkbeoefenaar en degene ten aanzien van 
   wie de praktijkbeoefenaar handelt, van bijzonder belang is:
   2.4.1. onderwijs, opleiding en supervisie
   2.4.2. zorg en hulpverlening (bijv. geneeskunde, psychiatrie, verpleegkunde, geestelijke 
     gezondheidszorg, maatschappelijk werk)
   2.4.3. pastoraat
3. Politiek: volksvertegenwoordiging en bestuur
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geïnteresseerd met het oog op de morele inzichten die praktijkbeoefenaren in 
hun praktijk opdoen39.

Over beroepspraktijken, waaronder die van persoonlijk pastoraat, kan men 
spreken op drie aggregatieniveau’s. Het hoogste niveau is dat van alle activi-
teiten van alle praktijkbeoefenaren samen genomen, het middelste niveau is 
dat van alle activiteiten van een bepaalde praktijkbeoefenaar samen genomen 
en het laagste niveau is dat van alle activiteiten van een bepaalde praktijkbeoe-
fenaar in een bepaald concreet geval. Om voor mijn onderzoek nog scherper 
te krijgen wat de heuristische waarde van praktijken is, bespreek ik een aantal 
praktijkbegrippen, waaronder die van de Schotse �losoof Alasdair MacIntyre, 
en de kritiek daarop en ontwikkel ik een eigen samenvattende omschrijving.

1.4.1. Alasdair MacIntyre’s concept van praktijk

MacIntyre introduceert een omschrijving van een bepaald concept van prak-
tijk, als eerste stap in het ontwikkelen van een concept van deugd dat hij nodig 
hee� voor een, volgens hem hoognodige herbronning van de ethiek40. Voor 
deze herbronning wil hij gebruik maken van fundamentele inzichten uit de 
aristotelisch–scholastieke, deugdenethische traditie, volgens welke moraliteit 
zich steeds constitueert in verwevenheid met een complex van maatschappe-
lijke praktijken, waarop het morele zelf vanuit een innerlijke vertrouwdheid is 
betrokken. MacIntyre omschrij� daartoe ‘praktijk’ als volgt41:

‘iedere coherente en complexe vorm van sociaal gevestigde samenwerkings-
activiteit van mensen waardoor goederen worden gerealiseerd die intern 

39 Met de introductie van de termen praktijk en praktijkbeoefenaar in een onderzoek naar pasto-
rale zorg, wil ik overigens niet een soort van subject/object-onderscheid binnenhalen, volgens 
welke de pastor het subject van de praktijk is en de pastorant slechts object, zoals de timmerman 
het subject en de houten palen en planken objecten van de praktijk van huizenbouw zijn.
40 MacIntyre 1981. Zie voor een samenvatting en bespreking: Lemmens 1990. Dus waar Ricœur 
praktijken — en vervolgens levensontwerpen en de narratieve eenheid van een leven — invoert 
om de relatie tussen een handeling en de handelende zo te kunnen leggen, dat toerekening 
mogelijk wordt, daar voert MacIntyre praktijken in — en vervolgens de narratieve eenheid 
van een leven en morele tradities — om zijn begrip van deugd te ontwikkelen. Gregrory Jones 
volgt MacIntyre’s drieslag om een begrip van moreel oordelen te ontwikkelen, Jones 1990. De 
nummers tussen haken in de tekst verwijzen naar bladzijdes in MacIntyre 21984.
41 MacIntyre 1981, 187: ‘any coherent and complex form of socially established cooperative human 
activity through which goods internal to that form of activity are realized in the course of trying 
to achieve those standards of excellence which are appropriate to, and partially de%nitive of, that 
form of activity, with the result that human powers to achieve excellence, and human conceptions 
of the ends and goods involved, are systematically extended’. De vertaling is van Frans Vosman, 
in: Vosman & Baart 2008, 34. Zie voor MacIntyre’s opvattingen over praktijken i.h.b.: MacIntyre 
1981, 187-203 en 221-222; 21984, 273-274; 1994, 284-290.



46 gezien de ander

zijn aan die vorm van activiteit, terwijl getracht wordt de standaarden van 
uitmuntendheid te bereiken die passen bij en gedeeltelijk bepalend zijn voor 
die vorm van activiteit, met als resultaat dat de menselijke vermogens om die 
uitmuntendheid te bereiken en menselijke voorstellingen van de betrokken 
doelen en de goederen systematisch worden verrijkt.’

Merk op dat MacIntyre met deze de�nitie praktijken breder opvat dan als 
regelgeleid handelen42. Niet alleen gehoorzaamheid aan regels, maar ook het 
voldoen aan voortre]elijkheidsmaatstaven en het bereiken of verwerven van 
goederen behoren in zijn opvatting tot een praktijk (190). Met betrekking tot de 
te verwerven goederen maakt MacIntyre onderscheid tussen externe goederen, 
goederen die contingent verbonden zijn met die praktijk door de toevallige 
maatschappelijke omstandigheden — goederen zoals prestige, status, geld en 
bepaalde vormen van genot — en interne goederen, goederen die op geen andere 
manier kunnen worden verworven dan door deel te nemen aan de betre]ende 
praktijk. Deze interne goederen kunnen alleen maar worden gespeci�ceerd in 
termen van en met behulp van voorbeelden uit die praktijk en geïdenti�ceerd 
en herkend door de ervaring van het deelnemen aan de betre]ende praktijk43. 
Er zijn minstens twee soorten interne goederen: ten eerste goederen met betrek-
king tot de goedheid, en de vooruitgang daarin, van de activiteit en het even-
tuele resultaat van die activiteit en ten tweede goederen met betrekking tot de 
volmaaktheid van de praktijkbeoefenaar en diens leven als praktijkbeoefenaar 
(189–190). Karakteristiek voor interne goederen is dat het realiseren ervan een 
goed is voor de hele gemeenschap die in de praktijk deelneemt, dit in tegen-
stelling tot externe goederen die slechts ten goede komen aan degene die ze 
realiseert (190–191). Hoewel het mij niet primair, zoals bij MacIntyre, gaat om 
een herwinning van het begrip deugd, is zijn concept van praktijk vanwege het 
teleologisch karakter ervan voor mijn type onderzoek in het bijzonder nuttig44.

42 Anders dus dan John Rawls doet in Two concepts of rules, in: Philosophical Review 64 (1955), 
3-32 hier 3, n. 1: ‘any form of activity speci%ed by a system of rules which de%ne o}ces, roles, moves, 
penalties, defenses, and so on, and which gives the activity its structure. As examples one may 
think of games and rituals, trials and parliaments.’
43 MacIntyre 1981, 188-189: ‘On the other hand there are the goods internal to the practice of chess 
which cannot be had in any way but by playing chess or some other game of that speci%c kind. We 
call them internal for two reasons: %rst, as I have already suggested, because we can only specify 
them in terms of chess or some other game of that speci%c kind and by means of examples from 
such games (…); and secondly because they can only be identi%ed and recognized by the experience 
of participating in the practice in question’.
44 MacIntyre noemt zijn opvatting van deugden een ‘socially teleological account’, in 
onderscheid tot Aristoteles’ ‘biologically teleological account’, MacIntyre 1981, 197.
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Wat MacIntyre voortre]elijkheidsmaatstaven noemt, passen bij de betref-
fende praktijk en zijn er gedeeltelijk bepalend voor. Wie deel wil gaan uitmaken 
van de gemeenschap van praktijkbeoefenaren dient zich in eerste instantie 
te onderwerpen aan deze maatstaven. Eenmaal lid kan ieder zich mengen in 
de voortgaande discussies erover. Elke praktijk met zijn voortrekkelijkheden 
hee� daarmee ook een eigen geschiedenis. Deze geschiedenis vertoont volgens 
MacIntyre een vooruitgang, hoewel niet altijd lineair (189). Elke praktijk wordt 
doorgegeven door een eigen traditie, waarin die praktijk ook wordt bekritiseerd 
en opnieuw uitgevonden. In deze traditie, die nooit los staat van bredere maat-
schappelijke tradities, is tegelijk een discussie gaande over de interne goederen 
van die praktijk (221–222). In feite zijn de interne goederen de voortre]elijkheden 
die speci�ek zijn voor de betre]ende praktijk (21984, 274). Door de beoefening 
van de praktijk en de wedijver tussen de praktijkbeoefenaren wordt onze voor-
stelling van deze interne goederen systematisch verrijkt. Voor het realiseren van 
de interne goederen zijn deugden vereist, verworven kwaliteiten die mensen in 
staat stellen de interne goederen van een praktijk te realiseren en zonder welke 
deze goederen niet gerealiseerd kunnen worden (191). Voor het realiseren van 
externe goederen kunnen deugden overigens volgens MacIntyre juist belemme-
rend werken (196). Ook de deugden worden door de beoefening van de praktijk 
en de wedijver tussen de praktijkbeoefenaren systematisch verrijkt.

In MacIntyre’s bespreking van praktijken is ook sprake van ‘doelen’. MacIn-
tyre is echter niet heel expliciet over hoe die zich verhouden tot de bij de betref-
fende praktijk betrokken goederen en voortre]elijkheidsmaatstaven. Het 
gaat in ieder geval niet om de doelen die de betrokken praktijkbeoefenaren in 
speci�eke situaties zelf stellen. In feite lijkt hij de doelen van een praktijk gelijk 
te stellen met de interne goederen en die weer met de voortre]elijkheden die 
speci�ek zijn voor die praktijk45. In een discussie over het verschil tussen prak-
tijken die een maatschappelijk waardevol doel dienen dat aan de betre]ende 
praktijk zelf extern is en praktijken die dat niet doen, legt MacIntyre uit dat in 
zijn opvatting het interne doel van bijvoorbeeld de praktijk van de visvangst 
niet enkel het vangen van vis is, maar het vangen van vis op een manier die 
overeenstemt met de voortre]elijkheden van het ambacht. Er moet niet alleen 

45 MacIntyre 21984, 274: ‘For the goods internal to practices which cannot be achieved without the 
exercise of the virtues are not the ends pursued by particular inidividuals on particular occasions, 
but the excellences speci%c to those types of practices which one achieves or fails to achieve, moves 
toward or fails to move toward in virtue of the way in which one pursues one’s particular ends or 
goals on particular occasions, excellences our conception of which changes over time as our goals 
are transformed’.
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een goed product zijn, maar de ambachtsman dient ook zelf vervolmaakt te 
worden door en in zijn activiteit46.

MacIntyre benadrukt dat praktijken nooit enkel verzamelingen van tech-
nische kundes en vaardigheden zijn en ook niet verward moeten worden met 
instituties (193–194). Praktijken worden gedragen door instituties, maar terwijl 
praktijken gericht zijn op hun interne goederen, houden instituties zich bezig 
met het verwerven en verdelen van externe goederen. Ze zijn gestructureerd in 
termen van macht en status en verdelen geld, macht en status als beloningen 
om zichzelf in stand te houden en daarmee de praktijken waarvan ze de dragers 
zijn. Zonder ondersteuning door de institutie overlee� een praktijk niet lang, 
maar van instituties gaat ook een corrumperende werking uit. Deze corrum-
perende werking kan de gemeenschap van praktijkbeoefenaren weerstaan met 
behulp van de deugden van rechtvaardigheid, moed en eerlijkheid (194).

Zoals in de vorige paragraaf al besproken, ontwikkelt Paul Ricœur voortbou-
wend op MacIntyre’s concept van praktijk een concept van praktijken als tweede–
orde eenheden van praxis, waarbinnen de afzonderlijke activiteiten worden 
gecoördineerd door lineaire en in elkaar genestelde relaties47. Als een eenheid 
van praxis, wordt een praktijk geconstitueerd door een con�guratie gebaseerd op 
maatschappelijk vastgestelde constitutieve regels die bepalen wat een instantie 
van die praktijk is. Deze constitutieve regels zijn ethisch neutraal, maar wijzen wel 
de weg naar moraliteit. Het ethische karakter van praktijken wordt veilig gesteld 
door de voortre]elijkheidsmaatstaven: ‘vergelijkingsregels die worden toegepast 
op verschillende prestaties, in relatie tot de volmaaktheidsidealen die worden 
gedeeld door een gegeven gemeenschap van praktijkbeoefenaren en geïnterna-
liseerd door de meesters en virtuozen van de betre]ende praktijk’48. Deze voor-
tre]elijkheidsmaatstaven helpen bij het ontdekken van de interne goederen die 
immanent zijn aan de betre]ende praktijk. Dit is de circulariteit die we kennen 
van Aristoteles: alleen een goede praktijkbeoefenaar kan weten wat er nodig is 
om een praktijk goed te beoefenen49. Een praktijk wordt ondersteund door een 
institutie, waaronder Ricœur verstaat: ‘een structuur van het samenleven van 
een historische gemeenschap — volk, naties, streek, enzovoort — een structuur 

46 MacIntyre 1994, 284. MacIntyre gaat dus niet mee met het onderscheid dat David Miller 
introduceert tussen self-contained practices en purposive practices, Miller 1994, 250.
47 Ricœur 1990a/1992, 153-157 en 176-177.
48 Ricœur 1990a/1992, 176: ‘rules of comparison applied to di"erent accomplishments, in rela-
tion to ideals of perfection shared by a given community of practitioners and internalized by the 
masters and virtuosi of the practice considered’.
49 Vosman 2008, 35.
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die niet terug te brengen is tot inter–persoonlijke relaties en niettemin daarmee 
wel verbonden iś 50. Instituties ondersteunen praktijken door het formuleren en 
verdelen van rechten, plichten en verantwoordelijkheden.

1.4.2. Zorgpraktijken

Er is veel kritiek uitgeoefend op MacIntyre’s opvatting van praktijken, naast en 
verbonden met kritiek op zijn pessimistische moderniteitsanalyse en zijn poging 
tot herbronning van de ethiek. Zijn opvatting van praktijk zou te weinig politiek 
zijn, in de zin van verbonden met een machtstheorie, te weinig ruimte bieden 
voor het begrijpen van hoe praktijken veranderen en te weinig oog hebben voor 
de uitsluiting die vaak met praktijken gepaard gaat51. Volgens de praktisch theo-
loge Eliane Graham ziet MacIntyre door zijn nadruk op de morele status van 
praktijken onvoldoende dat praktijken ook een creatieve en epistemologische 
status hebben52. Zij gee� zelf, gebruikmakend van het denken van Pierre Bour-
dieu, Michel Foucault en Judith Butler, als werkde�nitie van ‘praktijk’53:

‘Praktijk verschijnt dus als het proces waardoor maatschappelijke relaties 
worden voortgebracht. Bij wijze van werkde�nitie mogen we praktijk karak-
teriseren als een betekenisvolle activiteit die wordt uitgevoerd door beli-
chaamde personen in tijd en ruimte als zowel de subjecten van actorschap 
als de objecten van de geschiedenis. Praktijk is ook de drager van impliciete 
waarden en normen waarin bepaalde con�guraties van bevoorrechting en 
onderwerping zijn opgesloten. Praktijkvormen, of ze nu medisch, therapeu-
tisch, wetenschappelijk, literair of zelfs religieus zijn, scheppen en houden 
toezicht op de grenzen van overheersing en onderwerping, macht en mach-
teloosheid, op basis waarvan elke gegeven maatschappelijke orde kan zijn 

50 Ricœur 1990a/1992, 194: ‘By ‘institution’, we are to understand here the structure of living 
together as this belongs to a historical community — people, nation, region and so forth — a struc-
ture irreducible to interpersonal relations and yet bound up with these in a remarkable sense 
which the notion of distribution will permit us later to clarify. What fundamentally characterizes 
the idea of institution is the bond of common mores and not that of constraining rules’.
51 Frazer & Lacey 1994.
52 Graham 1996, 99.
53 Graham 1996, 110: ‘Practice thus emerges as the process by which social relations are gener-
ated. As a working de%nition, we might characterize practice as purposeful activity performed by 
embodied persons in time and space as both the subjects of agency and the objects of history. Prac-
tice is also the bearer of implicit values and norms within which certain con%gurations of privi-
lege and subordination are enshrined. Forms of practice, be they medical, therapeutic, scienti%c, 
literary — or even (…) religious — create and police the boundaries of dominance and subordina-
tion, power and powerlessness, upon which any given social order may be constructed. Practice is 
constitutive of a way of life, both individual and collective, personal and structural’.
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geconstrueerd. Praktijk constitueert een levenswijze, zowel individueel als 
collectief, persoonlijk als structureel.’

Er is altijd immanente en externe kritiek mogelijk en nodig54. Externe kritiek 
is altijd kritiek vanuit een andere, eveneens bekritiseerbare praktijk; er is geen 
bevoorrechte praktijk die in staat is alle andere praktijken te beoordelen55.

MacIntyre rekent tot praktijken zulke verschillende activiteiten als kunstbe-
oefening, wetenschap (zowel natuurkunde als geschiedenis), architectuur, sport 
en spel, het stichten, inrichten en in stand houden van verschillende vormen 
van gemeenschap en het huishouden. Als voorbeelden bespreekt hij schaken, 
portretschilderen, vriendschap, politiek en productieve beroepen56. Ricœur 
noemt als de meest vertrouwde voorbeelden van praktijken de professies, de 
kunsten en sport. MacIntyre noch Ricœur lijken zich te realiseren dat in prak-
tijken als geneeskunde, verpleegkunde en pastorale zorg twee verschillende 
categorieën mensen zijn betrokken, zorgverleners en zorgontvangers, en dat de 
betrekking tussen die twee categorieën betrokkenen voor dergelijke praktijken 
wezenlijk is.

Volgens de Tilburgse zorgethica Annelies van Heijst is zorgen ‘een manier 
van doen, in op unieke mensen afgestemde betrekkingen, waarbij de zorg-
drager ook afstemt op zichzelf ’57. Het oordeel over de interne goederen van een 
zorgpraktijk behoort niet alleen toe aan de zorgprofessionals, maar ook aan 
de ontvangers van de zorg. Zij zijn ‘geen trechter waarin excellente zorg wordt 
uitgestort: ze zijn de actief ontvangende partij van wie de respons nodig is voor 
de voortgang van het zorgproces’58. Van Heijst denkt kritisch verder op Joan 
Tronto’s politiek–ethische opvatting van zorgen als een praktijk. Zorgen als een 
praktijk omvat volgens Tronto zowel denken als handelen, en dit denken en 
dit handelen zijn met elkaar verbonden en zijn gericht op een of ander doel59. 

54 Frazer & Lacey 1994, 278-279.
55 Sara Ruddick, Maternal thinking, Boston MA 1989, 26.
56 Vgl. MacIntyre 1981, 188-190.
57 Van Heijst 2005, 66. Zorgethiek is een bepaald moreel perspectief op de wereld, in het 
bijzonder, maar niet alleen, op de wereld van de gezondheidszorg. Zij beschouwt zorg of zorg-
zaamheid, d.w.z. het van binnenuit de wereld instandhouden, als een kernthema in het dagelijks 
leven op de diverse levensterreinen.
58 Van Heijst 2005, 78-80 hier 78.
59 Tronto 1993, 108: ‘Care is perhaps best thought of as a practice. #e notion of a practice is 
complex; it is an alternative to conceiving of care as a principle or as an emotion. To call care a 
practice implies that it involves both thought and action, that thought and action are interrelated, 
and that they are directed toward some end. #e activity, and its end, set the boundaries as to what 
appears reasonable within the framework of the practice.’
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Zorgdragen is60:

‘een altijd cultureel bemiddelde en meestal ook institutioneel en professio-
neel vormgegeven praktijk. In die praktijk onderscheidt Tronto vier fases: 
caring about of signaleren van behoe�e aan zorg; taking care of ofwel 
organiseren opdat noden worden verlicht; care–giving of direct zorgen; 
en care–receiving of zorg ontvangen. Met deze vier fases corresponderen 
vier morele elementen van zorg, die alle met houding te maken hebben. Te 
weten: aandachtigheid (attentiveness), verantwoordelijkheid (responsibility), 
competentie (competence) en ontvankelijkheid (responsiveness)’.

Deze vier fases en vaardigheden moeten volgens Tronto in het hele proces 
worden geïntegreerd tot een geheel61. Gebruikmakend van het denken van 
Rudolf Ginters, Franz Böckle en Hannah Arendt werkt Van Heijst verder uit 
wat zij verstaat onder professioneel zorgen62:

‘Professioneel zorg dragen is het uitoefenen van een mensgericht beroep. 
Zorgen is het zich afstemmen door een zorgdrager op een unieke ander, 
die nood hee� aan hulp of steun. Waar mogelijk wordt die nood verlicht 
door in te grijpen, is dat niet mogelijk dan keert de zorgdrager zich niet af, 
maar stelt expressief de waarden present van verbondenheid en de ander als 
kostbaar mens.’

De Tilburgse zorgethicus Andries Baart speci�ceert en corrigeert MacIntyre’s 
concept van ‘praktijk’ in het geval van zorgpraktijken op een aantal punten63. 
Als een samenwerkingsactiviteit is een praktijk coherent, niet noodzakelijker-
wijs consistent. Als de samenhang verloren gaat, kan de betre]ende praktijk 
oneigenlijk samengesteld raken en uiteindelijk bezwijken. Er is daarom een 
actief beheer nodig, naast een inhoudelijke, op het doel gerichte beraadslaging. 
Een dergelijk beheer vraagt om praktische wijsheid. Welke activiteiten precies 

60 Van Heijst 2005, 72, met verwijzing naar Tronto 1993, 105-108, resp. 134. 
61 Van Heijst 2005, 74-77, maakt de volgende kanttekeningen bij Tronto’s opvatting: (1) ‘aan de 
derde fase van daadwerkelijk zorgen [moet] nog meer belang worden toegekend dat Tronto doet, 
en dan in de samenleving gebeurt’ (74); (2) ‘haar procesmatige opvatting van de zorgsituatie 
[suggereert] meer eenheid dan er vaak is’ (75); (3) ‘Tronto’s vierde fase van zorg ontvangen is in 
() beoordelende opzicht veel te weinig gevuld. (…) Die fase is nodig om het zorgproces gaande te 
houden. Maar tevens is die fase een vorm van moreel oordelen over of de zorg al dan niet ‘goed’ 
is’ (idem); (4) ‘[z]orgethiek zou normatief inhoudelijker moeten zijn. (…) [Tronto’s] fases en 
morele competenties [bieden] niet veel houvast om te bepalen wanneer zorg goed genoemd mag 
worden’ (76); (5) ‘[Tronto] besteedt geen aandacht aan het zelfverstaan van de zorgverlener, en 
de beweegredenen die iemand tot zorgen aanzetten en inspireren om het vol te houden’ (76-77).
62 Van Heijst 2005, 112.
63 Baart 2008, 59-66.
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behoren tot een praktijk is niet geheel voorgegeven, maar een kwestie van emer-
gentie. Elke praktijk hee� een interne logica, een institutionele intentionaliteit, 
een bestemming. Bij praktijken horen instituties, gewoontes, routines, conven-
ties en ander, door gedeelde regels gedragen samen–handelen. De doelen van 
een praktijk of haar interne goederen tonen zich slechts wanneer de praktijk 
gepraktiseerd wordt naar haar bestemming en geëvalueerd door haar voortref-
felijkheidsmaatstaven. Maar ook het slecht uitvoeren van een praktijk kan een 
gevoel genereren voor de goederen die op het spel staan. In het geval van een 
bepaalde, concrete casus — dus op het laagste van de eerder genoemde aggre-
gatieniveau’s — spreekt Baart over een praktijk die wordt gesticht, in beheer 
genomen en gaande gehouden door de praktijkbeoefenaar die zijn activiteiten 
kiest uit een repertoire van verrichtingen die behoren tot de praktijk waarvan 
deze casus een instantie is.

1.4.3. Taciet weten en praktische wijsheid

Met het oog op de normatieve kenkracht van praktijken, is het van belang te 
kijken naar het moreel besef dat in praktijken gevormd raakt. In het geval van 
een professionele praktijk is er een gemeenschap van praktijkbeoefenaren en 
zijn er meesters en virtuozen. Nadenkend over de vraag op welke soorten van 
kennis een succesvolle praktijkbeoefenaar zijn handelen baseert, introduceerde 
de Hongaarse chemicus en wetenschaps�losoof Michael Polanyi de term ‘taciet 
weten’ (tacit knowing)64. Succesvolle praktijkbeoefenaren gebruiken expli-
ciete kennis, kennis die is gearticuleerd, gevalideerd, gecodi�ceerd, gedeeld 
met andere praktijkbeoefenaren en overgedragen door onderwijs, maar ook 
kennis die impliciet is, persoonlijk, geleerd door uitgebreide, intensieve trai-
ning of verworven door persoonlijke ervaring. In feite is een praktijkbeoefe-
naar zonder taciet weten niet eens in staat om expliciete kennis goed toe te 
passen. Taciet weten, of taciete kennis, is niet eenvoudig te articuleren of over 
te dragen. Een beroemd aforisme van Polanyi luidt: “We weten meer dan we 
kunnen vertellen”. E]ectieve overdracht van taciet weten vereist gewoonlijk een 
uitgebreid en intensief contact van persoon tot persoon en vertrouwen tussen 
de expert en de beginneling. Hoewel taciet weten persoonlijk is, is het ook 
ingebed in een cultuur. Taciete kennis ontdekken vereist de onderdompeling in 
die professionele of organisatorische cultuur. Omdat er geen expliciete kennis 
is die eenvoudigweg gegeven is, is weten hoe te handelen, volgens Polanyi, inhe-

64 Polanyi 1958 en 1966. Zie ook Baart 2008, 75-93.
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rent verbonden met moraliteit. Taciet weten is onontbeerlijk, maar het is geen 
garantie een moreel goede praktijkbeoefenaar te zijn. Gevorderde, re^ectieve 
en beraadslagende praktijkbeoefenaren zijn voortdurend bezig hun praktijk te 
verbeteren, op zichzelf en samen met collega’s, door het uitharden, uitkoken, 
uitzieden van hun ervaring en taciet weten. Op deze wijze verwerven ze wat 
‘praktische wijsheid’ wordt genoemd.

Frans Vosman combineert, doordenkend op Paul Ricœur, in zijn opvatting 
van praktische wijsheid de kenmerken van het Romeinse, in de middeleeuwen 
verder doordachte begrip prudentia en het antiek–Griekse begrip φρόνησις 
(phrónèsis)65. Prudentie is het waarnemen en inschatten, met alle vermogens 
en naar alle kanten toe, van wat in de context van een handeling en te midden 
van onzekerheden moreel relevant is. Door phronèsis is men in staat de strek-
king van het handelen op een doel te onderkennen en te eerbiedigen. Ricœur 
combineert volgens Vosman de kenmerken van prudentie en phronèsis in een 
opvatting van praktische wijsheid als wijsheid gedacht in praktijken. Daarbij 
houdt Ricœur een drietal spanningen vol: tussen het vinden en overwegen van 
passende middelen bij een doel en het onderkennen van wat het doel is, tussen 
het op voortre]elijke wijze maken van dingen en van situaties en het scheppen 
van morele voortre]elijkheid in de betrekkingen en in het handelen binnen 
een gemeenschap en tussen het moeten handelen en de ondoorzichtigheid voor 
zichzelf, zowel van degene die handelt als van degene die ondergaat. Vosman 
zelf komt uit bij de volgende omschrijving van praktische wijsheid in relatie tot 
praktijken en instituties66:

‘het virtuoze vermogen om in een, in de institutie ontstane en door de 
institutie aan de gang gehouden spanning tussen verduisterde doelen van 
handelen en ver�jning van middelen te ontdekken wat moreel relevant is, 
weten te besluiten en weten te handelen, alsook weten te leren wat niet goed 
gedaan is’

Door praktische wijsheid kunnen praktijkbeoefenaren, zonder een a priori 
standaard, bepalen wat de doelen van hun praktijk zijn, en wat, in een bepaald 
geval, het concrete goed is dat kan worden nagestreefd en het concrete kwaad 
waarvan wegbewogen dient te worden. Het is deze praktische wijsheid, vervat 
in praktijken, waarin ik in dit onderzoek ben geïnteresseerd.

65 Vosman 2008, 25-34.
66 Vosman 2008, 32 (in de versie die tijdens de inaugurale rede op 24 oktober 2008 werd 
getoond).
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1.4.4. Het perspectief van degene ten aanzien van wie de  
praktijkbeoefenaar handelt

In mijn onderzoek heb ik samen met praktijkbeoefenaren teruggekeken op 
casussen uit hun praktijk. In elke casus is op het laagste aggregatieniveau 
door de praktijkbeoefenaar samen met degene ten aanzien van wie hij of zij 
handelde, een praktijk gesticht. Beide deelnemers aan deze praktijk zijn als 
het ware mede–stichters van die praktijk, maar wel met verschillende posities, 
rollen, deskundigheden en verantwoordelijkheden. De praktijkbeoefenaar mag 
geacht worden op zijn of haar praktijk te re^ecteren en de daarin aan te tre]en 
goederen waar te nemen en te articuleren. In dit onderzoek gebeurt dat op mijn 
uitnodiging, in gesprek met mij en door mij ondersteund. Uiteindelijk ben 
ik, als onderzoeker, degene die goederen identi�ceert, waarbij ik onderscheid 
maak tussen het ‘waarnemen’ van dat goed door de praktijkbeoefenaar en het 
‘waarnemen’ door degene ten aanzien van wie de praktijkbeoefenaar handelt. 
Al dit identi�ceren doe ik op grond van het door mij uitgelokte verhaal van de 
praktijkbeoefenaar die terugkijkt67.

Naast het perspectief van de praktijkbeoefenaar zijn er ook andere perspec-
tieven op wat er in een casus gebeurt: het perspectief van degene ten aanzien 
van wie de praktijkbeoefenaar handelt, van diens familieleden en eventueel ook 
van collega’s van de praktijkbeoefenaar of van anderen. Nu is dit onderzoek niet 
een onderzoek naar wat een goede praktijk inhoudt. Ik vel geen oordeel over het 
handelen waarin de praktijkbeoefenaren mij een inkijk geven. Ik ben ook niet 
op zoek naar good practices om aan de hand daarvan handelingsaanwijzingen 
op te stellen. Als ik in een casus goederen identi�ceer, is dat niet een evaluatief 
oordeel over het al dan niet goed of juist zijn van het handelen van de praktijk-
beoefenaar in de betre]ende casus. In de casussen kom ik ook handelen door 
de praktijkbeoefenaar tegen dat onhandig, niet adequaat, ernaast enzovoort 
lijkt te zijn. Dat is echter geen belemmering om goederen te identi�ceren. Uit 
de analyse van de casussen blijkt dat ik als onderzoeker wel degelijk verder kan 
komen, dieper de casus in kan kijken, dan alleen het registreren van de opvat-
tingen van de praktijkbeoefenaar, zonder enige mogelijkheid die opvattingen te 
toetsen. Ik kan die opvattingen, dat wat de praktijkbeoefenaar tegen mij zegt, 
toetsen (1) aan zijn of haar handelen zoals hij of zij die aan mij beschrij�, en (2) 
aan de reacties van degene ten aanzien van wie de praktijkbeoefenaar handelt 

67 Op goederen en het ‘waarnemen’ ervan, ofwel de verhouding tussen goederen die we 
aantre]en en het erkennen en onder ogen zien daarvan door handelende personen, kom ik 
uitvoeriger terug in par. 1.5.
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zoals de praktijkbeoefenaar die aan mij beschrij�. Ik ben daarbij wel voor een 
groot deel, maar niet helemaal, a�ankelijk van de eerlijkheid en het — door mij 
opgevoerde — kritisch–re^ectieve (zelf)waarnemingsvermogen van de prak-
tijkbeoefenaar. Ik gebruik dus een speci�eke ingang tot de praktijk die in een 
concrete casus wordt gesticht, gaande gehouden, beheerd enzovoort. Er zijn 
andere perspectieven, andere ingangen tot die praktijk, bijvoorbeeld die van 
degene ten aanzien van wie de praktijkbeoefenaar handelt, maar die ingang kies 
ik in mijn onderzoek niet. Dat betekent echter niet dat ik niet verder kom dan 
de opvattingen van de praktijkbeoefenaar. Deze speci�eke ingang is wel degelijk 
een echte ingang. Zoals ook de ingang die het perspectief van degene ten aanzien 
van wie de praktijkbeoefenaar handelt oplevert, een echte ingang is, die overigens 
ook een vertekend of zelfs onjuist beeld kan geven. In mijn onderzoek probeer ik 
die speci�eke ingang zo ver mogelijk te benutten. Rest de vraag wat voor kennis 
deze speci�eke ingang oplevert, en wat de plausibiliteit, reikwijdte en relevantie 
van die kennis is. Ik loop daarmee overigens vooruit op het volgende hoofdstuk.

Om te beginnen levert de speci�eke ingang die ik in dit onderzoek heb 
gekozen, een kennis op die verder gaat dan wat de praktijkbeoefenaren zeggen 
belangrijk te vinden, na te streven, te beogen. Die kennis gaat ook verder dan 
wat pastores kennelijk — dat wil zeggen zoals blijkt uit hun handelen — belang-
rijk vinden, nastreven, beogen. De kennis die de door mij gekozen ingang en 
werkwijze oplevert, betre� namelijk ook wat praktijkbeoefenaren aantre]en als 
zijnde van belang en nastrevenswaardig, datgene waarop zij in hun handelen 
stuiten, de goederen die zich in de beweeglijkheid van het proces episodisch 
tonen en door de praktijkbeoefenaar worden ‘waargenomen’. Tot dit ‘waar-
nemen’ zijn praktijkbeoefenaren in staat dankzij de praktische wijsheid die 
zij als gevorderde, re^ectieve en beraad slagende praktijk beoefenaren hebben 
opgedaan. Deze praktische wijsheid stelt hen in staat ‘waar te nemen’ wat er 
moreel gesproken toe doet en goederen te identi�ceren. Deze competentie 
ontwikkelen ze door terugkijkend te ‘ontdekken’ wat goed is gebleken. Dat is 
niet een voor–eens–en–al vastgesteld gegeven en kan worden bijgesteld, maar 
hee� wel een zekere hardheid. Deze ambachtelijke praktische wijsheid hebben 
degenen ten aanzien van wie de praktijkbeoefenaren handelen, op deze manier 
niet68. De resulterende kennis hee� een eerste aannemelijkheid vanwege ener-

68 In de gezondheidszorg ontwikkelen sommige patiënten, vooral de chronisch zieke onder hen, 
een grotere competentie om te zien wat er moreel gesproken toe doet, dan sommige artsen. In het 
pastoraat brengen sommige pastoranten een grotere praktische wijsheid mee dan sommige pastores. 
Toch hebben patiënten en pastoranten niet de verantwoordelijkheid om praktische wijsheid betref-
fende medisch, resp. pastoraal handelen methodisch te ontwikkelen — artsen en pastores wel.



56 gezien de ander

zijds die praktische wijsheid van gevorderde, re^ectieve en beraad slagende 
praktijk beoefenaren en anderzijds de methodische manier waarop zij door de 
onderzoeker naar boven is gehaald. De eerstgenoemde reden voor de aanne-
melijkheid van de resulterende kennis is er op deze manier niet voor kennis op 
basis van alleen het perspectief van degene ten aanzien van wie de praktijkbeoe-
fenaar handelt. Deze plausibiliteit moet worden getoetst in gesprek met (andere) 
praktijkbeoefenaren, degenen ten aanzien van wie deze praktijkbeoefenaren 
handelen en andere onderzoekers. In dit gesprek moet ook de reikwijdte van 
de resulterende kennis worden nagegaan. In dit gesprek over inhoud, plausibi-
liteit en reikwijdte van de resulterende kennis moet ook het perspectief van de 
mede–stichters van   praktijken op het laagste aggregatieniveau worden meege-
nomen. Voor drie groepen hee� de resulterende kennis een zekere relevantie: 
voor de praktijkbeoefenaren zelf, voor degenen ten aanzien van wie de praktijk-
beoefenaren handelen en voor degenen die de betre]ende praktijk onderzoeken. 
Voor de eerste groep is kennis van de doelen van hun praktijk, van de goederen 
waarop daarbij wordt gestoten en van de betrekking waarbinnen die praktijk 
gestalte krijgt, van belang voor zelf–re^ectie, voor het uitzieden van hun morele 
en moreel relevante ervaring, voor het verder ontwikkelen van hun vermogen 
tot praktische wijsheid, en eventueel voor het verbeteren van de eigen praktijk-
beoefening. Voor de tweede groep is die kennis van belang in hun hoedanigheid 
als mede–stichters, en dus mede–beheerders, van die praktijk. Voor de derde 
groep is die kennis van belang met het oog op verdere re^ectie, theorie vorming 
en eventueel het ontwikkelen van normatieve handelingsaanwijzingen.

1.4.5. De constituerende elementen van een praktijk

Voordat ik een eigen omschrijving van praktijk probeer te formuleren, onder-
scheid en bespreek ik op grond van het voorgaande een el�al overlappende 
elementen die gezamenlijk een praktijk constitueren, namelijk: (1) handelingen, 
(2) samenhang, (3) open teleologie, (4) regels, (5) gezamenlijkheid, (6) voortref-
felijkheid, (7) normativiteit, (8) gesitueerdheid, (9) institutie, (10) vertoog en (11) 
openheid voor verandering. Ik bespreek ze hieronder:

1. handelingen

Het gaat bij een praktijk altijd ook over handelingen. Dat kunnen handelingen 
zijn die ook buiten die praktijk zinvol zijn, handelingen die alleen binnen die 
praktijk zinvol zijn of handelingen die binnen die praktijk een andere betekenis 
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hebben dan erbuiten (MacIntyre, Ricœur). Het is altijd mogelijk handelingen te 
noemen die speci�ek zijn voor een bepaalde praktijk, maar zelden mogelijk om 
alle, bij de betre]ende praktijk behorende handelingen te noemen. De bij een 
bepaalde praktijk behorende handelingen zijn deels voorgegeven, maar worden 
ook in en door de praktijk voortgebracht (Baart). Soms is het zinvol om bepaalde 
constellaties van handelingen als het ware te isoleren, uit de samenhang van de 
praktijk te lichten, en ‘verrichtingen’ te noemen. Van een praktijkbeoefenaar 
kan dan worden gezegd dat hij of zij een ‘repertoire’ van verrichtingen tot zijn 
of haar beschikking hee� (Baart).

2. samenhang

Ook al gaat het bij een praktijk vaak om een grote verzameling van handelingen, 
eventueel een repertoire van verrichtingen, toch is er een bepaalde samenhang, 
eventueel een hiërarchisch geordende samenhang. De handelingen die tot de 
betre]ende praktijk behoren, ontlenen er voor een belangrijk deel hun bete-
kenis en waarde aan. De samenhang van een praktijk is vaak gebaseerd op een 
doel en wordt gewoonlijk ondersteund door regels en instituties (MacIntyre, 
Ricœur). Deze samenhang is tegelijk ook een complexe, interpretatieve, herme-
neutische prestatie. Als de samenhang verloren gaat, kan de betre]ende prak-
tijk oneigenlijk samengesteld raken en uiteindelijk bezwijken. Er is daarom een 
actief beheer nodig, naast een inhoudelijke, op het doel gerichte beraadslaging. 
Een dergelijk beheer vraagt om praktische wijsheid. Er blijven altijd randen 
en rafels over waar niet zo duidelijk is of daar nog sprake is van de betre]ende 
praktijk (Baart).

3. open teleologie

Elke praktijk hee� inherente doelen, ona�ankelijk van de doelen die de prak-
tijkbeoefenaar zich stelt. De handelingen die tot een praktijk behoren zijn er 
deels op gericht goederen te realiseren, die alleen kunnen worden gerealiseerd 
door deze praktijk te beoefenen (MacIntyre). Er is een eigen logica, een insti-
tutionele intentie, een �nale strekking. Debatten over de voortre]elijkheid van 
een praktijk gaan vaak over de vraag waarop die praktijk eigenlijk is aangelegd 
(Baart). Door praktische wijsheid kunnen praktijkbeoefenaren, zonder een a 
priori standaard, bepalen wat de doelen van hun praktijk zijn, en wat, in een 
bepaald geval, het concrete goed is dat kan worden nagestreefd en het concrete 
kwaad waarvan wegbewogen dient te worden (Vosman).
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4. regels

Tot een praktijk behoren regelgeleide activiteiten. De samenhang van een prak-
tijk wordt ondersteund door maatschappelijk vastgestelde regels die bepalen 
welke handelingen wel en welke niet tot de betre]ende praktijk behoren en 
welke betekenis de handelingen hebben die tot die praktijk behoren. Deze 
constitutieve regels zijn ethisch neutraal, hoewel ze wel aanknopingspunten 
bieden voor de moraal (Ricœur).

5. gezamenlijkheid

Een praktijk is altijd een kwestie van gezamenlijkheid. Niemand kan een prak-
tijk in zijn of haar eentje beoefenen. Er is altijd een gemeenschap van prak-
tijkbeoefenaren die volmaaktheidsidealen en voortre]elijkheidsmaatstaven 
delen. Het beoefenen van een praktijk veronderstelt a�ankelijkheid van 
anderen, zowel van mensen die de betre]ende praktijk überhaupt mogelijk 
maken, als van de andere praktijkbeoefenaren van wie kennis en vaardigheden 
zijn verkregen en geleerd. Bij praktijken horen instituties, gewoontes, routines, 
conventies en ander, door gedeelde regels gedragen samen–handelen (Baart). 
Bij bepaalde praktijken, waaronder zorgpraktijken, zijn naast de praktijkbe-
oefenaren ook mensen betrokken ten aanzien van wie de praktijkbeoefenaren 
handelen. Ook deze mensen stellen handelingen die binnen de betre]ende 
praktijk een eigen betekenis hebben. In zekere zin kan men zeggen dat deze 
de betre]ende, concrete instantie van de betre]ende praktijk mede stichten, 
beheren en gaande houden. Samen met de praktijkbeoefenaren vormen zij de 
gemeenschap die deelneemt in de praktijk (Van Heijst, Baart).

6. voortre-elijkheid

Voor elke praktijk gelden volmaaktheidsidealen die worden gedeeld door de 
gemeenschap van praktijkbeoefenaren en zijn geïnternaliseerd door de mees-
ters en virtuozen onder hen. De prestaties van de praktijkbeoefenaren kunnen 
worden vergeleken met behulp van voortre]elijkheidsmaatstaven (MacIntyre, 
Ricœur). Deze zijn intern aan de praktijk, maar extern aan de individuele 
praktijkbeoefenaar. Ieder die wil toetreden tot de gemeenschap van praktijk-
beoefenaren moet zich in eerste instantie onderwerpen aan deze maatstaven. 
Tegelijkertijd bieden deze volmaaktheidsidealen en voortre]elijkheidsmaat-
staven ruimte voor de creativiteit van elke beoefenaar om de grenzen te 
verleggen (MacIntyre).
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7. normativiteit

Door de handelingen die bij een praktijk horen worden goederen gerealiseerd 
die intern zijn aan die praktijk. Voor het realiseren van die goederen dient de 
praktijkbeoefenaar te beschikken over bepaalde deugden. Deze deugden stellen 
hem of haar in staat om behalve de interne goederen van de betre]ende prak-
tijk, ook de goederen van het eigen leven en de goederen van de gemeenschap 
te realiseren. Zonder die laatsten kan een praktijk ook een ‘foute praktijk’ zijn 
(MacIntyre). Pas als je een praktijk beoefent naar de standaarden van voortref-
felijkheid en naar de bestemming van die praktijk, tonen zich de doelen en 
goederen van die praktijk. Het slecht uitvoeren van een praktijk kan echter wel 
een gevoel genereren voor de goederen die op het spel staan (Baart). In die zin 
hebben praktijken een heuristische waarde en een morele kenkracht (Graham, 
Vosman).

8. gesitueerdheid

De constitutieve regels van een praktijk worden maatschappelijk vastgesteld. 
De voortre]elijkheidsmaatstaven worden door de gemeenschap van praktijk-
beoefenaren in samenspraak met de mensen ten aanzien van wie zijn handelen, 
en met de samenleving vastgesteld (MacIntyre, Ricœur, Van Heijst). Praktijken 
zijn ook onderdeel van het sociale weefsel waaruit de samenleving bestaat. 
Praktijkbeoefenaren zijn tegelijkertijd de subjecten van actorschap en de 
objecten van de geschiedenis (Graham). Is iemand eenmaal ingewijd en compe-
tent inzake de regels van die praktijk dan staat hij tegelijk in een traditie die 
zich achter hem, maar ook voor hem uitstrekt en die hij onmogelijk geheel kan 
overzien (MacIntyre, Baart).

9. institutie

Nauw verbonden met het begrip praktijk is de idee van een institutie, een maat-
schappelijke, door regels bepaalde instelling die het handelen binnen een prak-
tijk organiseert en stuurt. Zonder de ondersteuning door een institutie overlee� 
een praktijk niet lang. De institutie bergt echter ook het risico in zich de prak-
tijk te corrumperen (MacIntyre, Ricœur, Vosman).

10. traditie, vertoog, betekenisverlening, interpretatie en macht

Praktijken worden doorgegeven, bekritiseerd en opnieuw uitgevonden door 
tradities, waarin discussies gaande zijn over de interne goederen van die prak-
tijken en die nooit los staan van bredere maatschappelijke tradities (MacIntyre). 



60 gezien de ander

Praktijken omvatten zowel handelen als denken (Tronto). Praktijken zijn 
verweven met vertogen en machtsregimes, die door praktijken worden gepro-
duceerd en zelf ook praktijken produceren en reproduceren. Ze brengen even-
eens relaties van bevoorrechting en onderdrukking met zich mee (Graham).

11. openheid voor verandering

De klasse van praktijken is de klasse van menselijke activiteit waarvan de 
doelen telkens moeten worden ontdekt en herontdekt en de middelen telkens 
moeten worden bedacht om die doelen te realiseren (MacIntyre). Welke hande-
lingen tot een praktijk behoren is ook een kwestie van emergentie. Voorstel-
lingen en doelen van praktijken hebben een open–eind karakter; verrijking en 
verandering ervan is altijd mogelijk (Baart). Er is immanente en externe kritiek 
mogelijk en nodig (Frazer en Lacey). Externe kritiek is altijd kritiek vanuit een 
andere, eveneens bekritiseerbare praktijk; er is geen bevoorrechte praktijk die 
in staat is alle andere praktijken te beoordelen (Rudick).

1.4.6. Een samenvattende omschrijving

Een praktijk bestaat uit een complex en toch samenhangend geheel van deels 
voorgegeven, deels uit het doen voortkomende handelingen, die door prak-
tijkbeoefenaren en de mensen ten aanzien van wie zij handelen binnen een 
bepaalde institutionele context worden gesteld en door middel van praktische 
wijsheid worden beheerd. Het zijn handelingen die worden geleid door regels 
en voortre]elijkheidsmaatstaven die door de gemeenschap van praktijkbeoe-
fenaren in wisselwerking met de mensen ten aanzien van wie zij handelen en 
met de samenleving en haar maatschappelijke tradities worden vastgesteld en 
verrijkt, die gericht zijn op bepaald doelen die inherent zijn aan de betre]ende 
praktijk en die worden begeleid door een bepaald vertoog waarin ook plaats is 
voor kritiek en omvorming.

Paragraaf 1.5: Cultureel moreel realisme: Goederen

In het gewone taalgebruik wordt moraal vaak verbonden met het begrippen-
paar ‘normen en waarden’. In plaats van over waarden spreek ik liever over 
goederen, omdat ik ervan uitga dat wat vanuit moreel perspectief ertoe doet, 
niet wordt toegevoegd aan een in zichzelf moreel neutrale wereld, maar wordt 
aangetro]en in een moreel reeds geladen wereld. Kon het begrip ‘(een) goed’ 
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(bonum, meervoud: bona, goederen) oorspronkelijk op zowel fysieke, geeste-
lijke als morele zaken duiden, vandaag de dag wordt het meervoud ‘goederen’ 
vrijwel uitsluitend verbonden met materiële zaken, denk aan goederenvervoer 
en registergoederen. Het begrip ‘waarde’ hee� daarentegen juist de omgekeerde 
beweging doorgemaakt. Het is a`omstig uit de economie en hee� daar de bete-
kenis van prijs of koopsom: de hoeveelheid geld waartegen een bepaalde zaak 
geruild of dienst geleverd kan worden. In de sociologie en de �loso�e wordt 
het geïntroduceerd rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw. In de 
sociologie krijgt het de betekenis van een feitelijke, door de samenleving onder-
steunde standaard waarnaar mensen zich in de samenleving richten. In de �lo-
so�e krijgt het de betekenis van waarde–voor–ons: iets dat zijn oorsprong niet 
in de wereld hee�, maar in de mensen, namelijk in hun waarderingen, waarmee 
het probleem wordt: hoe kunnen waarden, als ze van oorsprong subjectief zijn, 
toch een objectieve geldigheid hebben?69 Ethisch gezien betekent een waarde: 
de verplichtende kant van een erkende betekenis in de werkelijkheid70. De 
oorspronkelijkere term bonum of ‘goed’ betekent: ‘dat wat ik als een vriend een 
ander toewens opdat hij of zij tot voltooiing komt’71.

Ik ga ervan uit dat, terwijl waarden a�ankelijk zijn van menselijke hande-
lingen van toeschrijving en evaluatie, goederen onlosmakelijk deel uitmaken 
van het handelen zelf. Waarden kunnen worden toegeschreven en ook weer 
weggenomen. Goederen worden daarentegen onthuld door onze reacties — in 
handelingen en in gemoedsaandoeningen — op de wereld binnen in ons en 
om ons heen. Ik sluit me in dit opzicht aan bij het evaluatieve realisme van de 
Canadese �losoof Charles Taylor, zoals dat door de Finse �losoof Arto Laitinen 

69 Historisches Wörterbuch der Philosophie 12 (2004) 557. Hoewel het waardebegrip in de �lo-
so�e dus van recente datum is, beschikte de antieke �loso�e, met name de Stoa, wel over ethi-
sche leerstukken betre]ende wat ‘een waarde hee�’ of ‘van waarde is’ (ἀξία ἔχοντα). De Stoa 
onderscheidde drie betekenissen van ‘waarde’: (1) waardering en eer op zich, in de betekenis van: 
overeenkomstig de natuur, (2) waardering van een ter zake kundige en (3) waardering, in de 
betekenis van: zonder verdere onderbouwing de voorkeur krijgen (levend boven dood, gezond 
boven ziek, rijk boven arm). Sommige �losofen meenden dat alleen de deugd een waarde hee� 
(idem, 556). In Taylor 2007 wordt het Engelse goods telkens vertaald met ‘waarden’ ook in de door 
Taylor geïntroduceerde technische termen hypergoods, life goods en constitutive goods: hyper-
waarden (114), levenswaarden (151) en constitutieve waarden (152).
70 J.-P. Wils & D. Mieth, Grundbegri"e der christlichen Ethik, Paderborn etc. 1992, 195: ‘die 
Verbindlichkeitsseite eines anerkannten Sinngehalt der Wirklichkeit’. Wils en Mieth geven als 
voorbeeld ‘waarheid’ dat voor de communicatie tussen mensen van betekenis is omdat het 
vertrouwen schept, wat vervolgens voor ons de verplichting met zich meebrengt oprecht en naar 
waarheid te spreken.
71 Vosman 1997, 18, nt. 14, met een beroep op de fenomenoloog Robert Sokolowski. Vosman 
gee� als voorbeeld ‘gezondheid’.
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geïnterpreteerd en systematisch gepresenteerd is als cultureel moreel realisme72. 
In deze paragraaf bespreek ik de door Taylor geïntroduceerde en door Laitinen 
verder uitgewerkte concepten ‘kwalitatieve onderscheidingen’, die goederen 
de�niëren, ‘morele ruimte’ en ‘morele kaart’, die beide, op onderscheiden 
manieren, worden opgespannen door kwalitatieve onderscheidingen, ‘hyper-
goederen’, die voor iemand, of voor een denkgeheel, van centraal belang zijn 
en de andere goederen ordenen die er voor hem of haar toe doen, en iemands 
‘oriëntatie’, die de identiteit van die persoon, of dat denkgeheel, constitueert. Ik 
ga daarenboven in op het onderscheid tussen morele en niet–morele goederen 
en introduceer het begrip ‘moreelrelevant’. Het belang en de betekenis van 
het invoeren van dit begrip is dat ik daarmee het morele domein als het ware 
opener en ^exibeler maak. In plaats van een uniforme verzameling te zijn van 
morele verplichtingen in strikte zin die duidelijk onderscheiden zijn van al het 
niet–morele en die al dat niet–morele altijd overstemmen, bestaat het moreel 
relevante domein uit allerlei verschillende soorten van goederen die op verschil-
lende manieren moreel of moreelrelevant zijn of kunnen worden. Dit alles heb 
ik nodig om de conceptuele kaarten, die ik in hoofdstuk 4 ontwikkel, te kunnen 
lezen en vervolgens in te kunnen zetten als morele conceptuele kaarten, dat 
wil zeggen, als visuele weergaves van netwerken van — niet–morele, morele 
en moreelrelevante — goederen die zijn aan te tre]en in de te onderzoeken 
praktijk73.

1.5.1. Charles Taylors concept van sterke waardering

Om de verbinding te denken tussen morele goederen die we aantre]en en 
het erkennen en onder ogen zien ervan door handelende personen, ga ik te 
rade bij Charles Taylor die deze kwestie verbindt met de subjectwording van 
handelende personen. Volgens Taylor reageren we in ons dagelijks leven — in 
handelingen en in gemoedsaandoeningen — alsof sommige zaken goed en 
andere slecht zijn, sommige hoger en andere lager, enzovoort. Deze reacties zijn 
volgens hem niet enkel uitdrukkingen van subjectieve sentimenten, maar echte 
oordelen betre]ende goed en kwaad, hoger en lager, enzovoort74. In reactie op 
Harry Frankfurts theorie van tweede–orde volities, die volgens Frankfurt het 

72 Laitinen 2003, 15-16. In de, in 2008 op papier verschenen en herziene uitgave van zijn proef-
schri� noemt Laitinen zijn positie engaged value realism.
73 Voor conceptuele kaarten als middel om theorie in te zetten in kwalitatief-empirisch onder-
zoek, zie hfst. 2, subpar. 2.5.3.
74 Taylor 1989, 165.
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onderscheidende kenmerk van personen uitmaken, introduceert Taylor het 
concept ‘sterke waardering’. Volgens Taylor is wat personen van niet–personen 
onderscheidt, het feit dat personen sterke waardeerders zijn, dat wil zeggen 
dat zij tussen keuzemogelijkheden kiezen in het licht van wat hij ‘kwalitatieve 
onderscheidingen’ noemt75:

‘onderscheidingen tussen goed of kwaad, beter of slechter, hoger of lager, die 
geen geldigheid verwerven door onze eigen verlangens, neigingen of keuzes, 
maar die daar juist ona�ankelijk van zijn en maatstaven bieden op grond 
waarvan die verlangens, neigingen of keuzes kunnen worden beoordeeld’.

In zwakke waardering kiest iemand tussen verschillende mogelijkheden op 
grond van zijn verlangens op dat moment. In sterke waardering daarentegen 
kiest iemand in het licht van kwalitatieve onderscheidingen op basis van waar-
devolheid: de ene optie is waardevoller, hoger, nobeler, dieper, meer bijdragend 
aan een geïntegreerd leven dan de andere76. Een manier waarop Taylor sterke 
waardeerders karakteriseert, is door hun vermogen voor hun voorkeuren argu-
menten te geven. Als voorbeelden van zwakke waardering gee� Taylor de keuze 
tussen een roomsoes en een tompoes op grond van waar ik op dat moment zin 
in heb, of de keuze om, ook al heb ik nu al trek om te eten, toch eerst naar het 
strand te gaan waar ik zowel kan zwemmen als eten in plaats van hier in de stad 
wat te gaan eten, op grond van mijn verlangen zowel te zwemmen als te eten77. 
Als voorbeeld van sterke waardering gee� Taylor de keuze voor Bach boven 
Liszt, omdat Bach meer diepgang hee�78. Dit voorbeeld doet vermoeden dat 
Taylor bij het onderscheid sterk–zwak niet (alleen) denkt aan het onderscheid 

75 Taylor 1989, 4: ‘discriminations of right or wrong, better or worse, higher or lower, which are 
not rendered valid by our own desires, inclinations, or choices, but rather stand independently of 
these and o"er standards by which they can be judged’ (vert. Taylor 1989/2007, 40).
76 Taylor 1985a, 16: ‘In this kind of case our desires are classi%ed in such categories as higher 
and lower, virtuous and vicious, more and less ful%lling, more and less re%ned, profound and 
super%cial, noble and base. #ey are judged as belonging to qualitatively di"erent modes of life: 
fragmented or integrated, alienated or free, saintly, or merely human, courageous or pusillani-
mous and so on’. Bij de bespreking van Taylors positie volg ik de Finse �losoof Arto Laitinen 
die Taylors positie verheldert, tegen kritiek verdedigt, aanvult en ook corrigeert. Van hem heb 
ik de uitdrukking ‘waardevolheid van mogelijkheden: ‘In strong evaluation our motivations are 
assessed in the light of qualitative distinctions concerning the worth of options’, Laitinen 2003, 
23. In deze uitdrukking is ‘options’ de algemene term voor de verschillende verlangens, motiva-
ties, redenen, handelingsalternatieven waartussen iemand in sterke waardering kiest. Dit kiezen 
gebeurt overigens niet altijd bewust, uitgesproken of weloverwogen, en er hoeven niet per se 
daadwerkelijk verschillende mogelijkheden aanwezig te zijn.
77 Taylor 1985a, 16.
78 Taylor 1985a, 25.
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tussen moreel enerzijds en niet–moreel anderzijds, zoals sommige commenta-
toren voorstellen dat onderscheid op te vatten79. Ik kom hier verderop op terug.

Eerst kijken we nog wat preciezer naar het onderscheid sterk–zwak zoals 
Taylor dat hanteert. Taylor gee� als voorbeeld van zwakke waardering ook de 
keuze voor een vakantie in het zuiden boven een vakantie in het noorden, omdat 
ik meer voel voor een ontspannende dan voor een inspannende vakantie80. Arto 
Laitinen, op wiens interpretatie van Taylor ik steun, is niet zo gelukkig met dit 
voorbeeld omdat het lijkt te suggereren dat zwakke waardering is verbonden 
met wat Laitinen ‘kleine waarden’ noemt en dus sterke waardering met ‘sterke 
waarden’81. Zowel een ontspannende als een inspannende vakantie vertegen-
woordigen een, in vergelijking met bijvoorbeeld de afwijzing van marteling, 
kleine waarde, in tegenstelling tot twee weken met je tenen in de modder gaan 
zitten wriemelen, dat geen enkele waarde hee� en onbegrijpelijk is82. Volgens 
Laitinen veronderstelt elk toekennen van waarde, groot of klein, sterke waarde-
ring. Taylors voorbeeld hoe� echter niet te worden opgevat, zoals Laitinen doet, 
als een afweging tussen de waarde van een ontspannen vakantie en de waarde 
van een inspannende vakantie. Volgens mij bedoelt Taylor het als een keuze op 
grond van datgene waarvoor ik op dat moment, zonder het verder te kunnen 
articuleren, het meeste voel. Hij gee� een alternatieve motivatie voor de keuze 
voor het zuiden boven het noorden op grond waarvan die keuze wel gezien 
moet worden als het resultaat van sterke waardering, namelijk: de ervaring van 
het kennis maken met een oude beschaving is betekenisvoller en verhe]ender 
dan ver weg van elk spoor van mensen vakantie te houden83. Laitinens zorg dat 
Taylors notie van sterke waardering misschien te beperkt is, is op dit punt mijns 
inziens niet terecht.

Voor de vraag of een bepaalde waardering zwak of sterk is, is de motivatie 
bepalend die de betre]ende persoon voor zijn of haar keuze gee� of, indien 
daarnaar gevraagd en eventueel daarbij geholpen, in beginsel zou kunnen geven. 
Is die motivatie gebaseerd op de actuele verlangens die hij of zij op dat moment 
hee� — waar heb ik het meeste zin in? waarvoor voel ik het meest? — dan gaat 
het om een zwakke waardering. Is die motivatie gebaseerd op de waardevolheid 

79 Flanagan 1990, 42. Flanagan merkt wel op dat Taylor het zelf breder ziet: ‘Usually he grounds 
strong evaluation in ethical evaluation, but sometimes he grounds it in any evaluation that is 
Nietzschean in the sense that it deploys a vocabulary of nobility and worth, but not necessarily a 
vocabulary of ethical nobility and worth, even broadly construed’ (42).
80 Taylor 1985a, 16-17.
81 Laitinen 2003, 48-50.
82 Dit voorbeeld gee� Taylor zelf in: Taylor 1991/1994, 36/46.
83 Taylor 1985a, 24, nt. 7.
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die de verschillende opties hebben en die hij of zij kan articuleren, dan gaat het 
om een sterke waardering. Laitinen gee� daarvan het volgende voorbeeld: ik 
voel de impuls om een kat te martelen, of de impuls mijn vijand te laten lijden. 
In zwakke waardering zou ik afzien van handelen op deze impulsen omdat ik 
daarvoor het vervullen van een ander verlangen dat ik heb, moet opo]eren. In 
sterke waardering zou ik afzien van handelen op deze impulsen omdat ik die 
impulsen beoordeel als walgelijke verlangens84. Dit voorbeeld laat volgens mij 
zien dat het ook bij zwakke waardering in zekere zin om morele keuzes — al 
dan niet martelen van een kat of het laten lijden van je vijand — kan gaan.

Sterke waardering hangt volgens Taylor samen met wat hij ‘articulatie’ 
noemt: het uitdrukken van wat ik belangrijk, waardevol, nobel, bijdragend aan 
een geïntegreerd leven, ‘diep’ vind, in woorden of anderzins85. Een sterke waar-
deerder hee� de beschikking over een woordenschat van waardevolheid, over 
contrasttalen. Bij die articulatie gaat het niet alleen over voorkeuren, maar ook 
over kwaliteit van leven: wat voor leven wil ik leven? wat voor persoon wil ik 
zijn? Vanwege deze relatie met kwaliteit van leven gebruikt Taylor met betrek-
king tot sterke waardering de metafoor van diepte86. Zo is de keuze tussen twee 
opties niet alleen een kwestie van wat klaarblijkelijk hoger en lager is, maar 
ook van de manier waarop de betre]ende persoon in het kader van diens eigen 
leven naar die keuze kijkt. Taylor gee� daarvoor het voorbeeld van de keuze 
om als 44–jarige al dan niet mijn baan op te zeggen en naar Nepal te gaan. Ik 
kan de keuze om naar Nepal te gaan opvatten als vernieuwing, het aangaan van 
een nieuwe uitdaging, een manier om mijn creativiteit te laten stromen, maar 
ook als ontrouw, het weglopen voor verantwoordelijkheden en loyaliteiten en 
voor taaiere periodes in mijn leven. De vraag waarvoor ik sta, is welke interpre-
tatie van wie ik ben en wil zijn, meer waar, authentieker, meer vrij van illusies 
is87. We zien in dit voorbeeld ook hoe eenzelfde keuze in het ene geval een veel 
sterkere morele lading hee� dan in het andere geval. In het geval van iemand 
die een gezin hee� dat van hem a�ankelijk is, zal het eerder om een morele 
keuze gaan, dan in het geval van iemand die geen verplichtingen ten aanzien 
van anderen is aangegaan.

84 Laitinen 2003, 23.
85 Articulatie hoe� niet talig te zijn (Taylor 1994, 43; Laitinen 2003, 31-32). Denk bijvoorbeeld 
aan de rituelen rondom de eerste mis van een nieuwgewijde priester in zijn herkomstparochie: 
met de koets van het ouderlijk huis naar de kerk, zijn trotse ouders in hun beste kleren, geel-witte 
vlaggen langs de route, vaandelhulde door de plaatselijke schutterij, enz.
86 Taylor 1985a, 26.
87 Taylor 1985a, 26-27.
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Taylor benadrukt diverse keren dat zijn opvatting van kwalitatieve onder-
scheidingen en van sterke en zwakke waardering niet zo moet worden opgevat 
dat het onderscheid sterk–zwak samenvalt met het onderscheid moreel–niet–
moreel88. Hij erkent wel het verschil tussen morele en niet–morele afwegingen, 
op grond waarvan we in het eerste geval wel en in het tweede geval niet gerech-
tigd zijn in te grijpen. Als voorbeeld van niet–morele, maar wel sterke waar-
dering gee� Taylor de keuze voor Mozart boven Boïeldieu, omdat Mozart 
vernieuwender, spannender, verrassender is89. Wie niet Mozart boven Boïeldieu 
waardeert, zeker wanneer hij of zij veel naar klassieke muziek luistert, schiet 
tekort (anders dan wanneer iemand bijvoorbeeld de symfonieën van Bruckner 
niet waardeert), maar ingrijpen is niet aan de orde. Dat ligt anders als iemand 
niet in staat is het verschil in te zien tussen de zorg voor het leven van vluchte-
lingen die van de honger dreigen om te komen, en de zorg om de bloemen in 
zijn of haar tuin. Hier zijn we volgens Taylor gerechtigd in te grijpen, ook tegen 
de wil van de betrokkene in90.

Ook al erkent Taylor het verschil tussen morele en niet–morele afwegingen, 
volgens hem is de grens tussen het morele en het niet–morele niet scherp en 
niet onproblematisch91. Hiermee zet hij zich af tegen opvattingen die het 
morele domein door één enkel criterium laten bepalen, zoals het utilisme in 
navolging van Jeremy Bentham, dat de berekenbare consequenties voor een 

88 Taylor 1985a, 24, nt. 7: ‘With this example we can also see that languages of strong evalua-
tion do not have to be exclusively ethical, as one might have surmised from the examples above; 
they can also be aesthetic and of other kinds as well’; Taylor 1985b, 236: ‘[W]e all recognize other 
qualitative distinctions which we would not class right o" as moral, or perhaps even on re*ection 
would refuse the title to; for instance, being ‘cool’, or being macho, or others of this sort’ en 239: 

‘#e languages of qualitative contrast embrace more than the moral’. In een interview met Taylor 
door A. Laitinen en H. Rosa licht hij toe: ‘I meant the notion of strong evaluation to be broader 
than simply what we think of as moral because there is a whole rang of evaluations that we make, 
that have this feature of being strong and to which we are not indi"erent. #ey are not con%ned to 
the area of morality but range over areas like aesthetics and personal style. What we call moral is 
just one domain in a very broad continent and a lot of issues arise about its place in that continent, 
for example whether it can be simply thought that moral claims are overriding all other claims, an 
issue which I think is much more complicated than is o!en supposed’, Laitinen & Rosa 2002, 189.
89 Taylor 1985b, 238.
90 Taylor 1985b, 238. Volgens MacIntyre hee� ons begrip ‘moreel’ geen tegenhanger in het 
antieke Grieks en in het Latijn (ἠθικός en het Cicero’s vertaling ervan, moralis, betekenen: 

‘behorend bij het karakter’); in de 17e en 18e eeuw wordt ‘moraliteit’ de naam voor de sfeer van 
gedragsregels die niet theologisch, juridisch of esthetisch zijn, MacIntyre 1981, 38-39.
91 Ook Flanagan 1990, die meent dat het onderscheid sterk-zwak het best op te vatten is als dat 
tussen ‘ethical assessment’ en ‘any kind of nonethical assessment’, merkt op: ‘the ethical is not 
neatly condoned o" from other domains of life, especially once one opts, as Taylor now does, for 
a broad conception of the ethical’ (41) en: ‘what counts as ethical assessment is a matter of social 
construction and thus a matter of interpretation and relativity’ (42).
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niet–geproblematiseerde opvatting van geluk als criterium hanteert, en allerlei 
(neo–)kantiaanse formele theorieën, die formele criteria zoals de universaliseer-
baarheidseis hanteren. Volgens Taylor is het morele of ethische domein niet een 
homogeen domein dat door één enkele morele categorie wordt gede�nieerd92. 
Er is een diversiteit aan morele goederen en verschillende van die goederen 
kunnen door mensen als het centrale doel in hun leven worden opgevat. Als 
voorbeelden van dergelijke centrale doelen noemt Taylor: persoonlijke integri-
teit, caritas, bevrijding en rationaliteit (voor utilisten)93. Voorwaarde voor het 
realiseren van dergelijke goederen is dat de actor gevoelig is voor de daaraan 
ten grondslag liggende kwalitatieve onderscheidingen94. In de term morele 
goederen verstaat Taylor onder ‘moreel’: dat ze minstens ons de meest belang-
rijke vereisten opleggen, al de mindere overstemmend. In de diversiteit van 
morele goederen onderkent Taylor een soort van vóórschrijvende eenheid. 
Deze komt voort uit het feit dat we al die uiteindelijk belangrijke goederen in 
de loop van één enkel leven, met behulp van een soort hiërarchie van goederen, 
gestalte moeten geven95.

Taylor gee� geen de�nitie van een moreel goed. Het dichtst bij een soort van 
de�nitie komt: morele goederen hebben van doen met vrijheid van handelen 
en verplichten ons moreel. Hierin blij� een zekere circulariteit aanwezig. In die 
zin is Taylor een niet–naturalist. Naturalistische theorieën menen dat over de 

92 In Taylor 1985b maakt hij aannemelijk dat het domein van wat ertoe doet een grote diversiteit 
vertoont en minstens nutsoverwegingen, de universele toeschrijving van morele persoon-zijn en 
een veelheid van doelen die we uitdrukken in talen van kwalitatieve contrasten omvat, terwijl 
utilistische en formalistische theorieën dat domein om epistemologische redenen reduceren tot 
één dimensie.
93 Taylor 1985b, 234-235.
94 Taylor 1985b, 237.
95 Taylor 1985b, 244: ‘#e goods we recognize as moral, which means at least as laying the most 
important demands on us, over-riding the lesser ones, are therefore divers. But the habit of treating 
the moral as a single domain is not just gratuitous or based on mere mistake. #e domain of 
ultimately important goods has a sort of prescriptive unity. Each of us has to answer all these 
demands in the course of a single life, and this means that we have to %nd some ways of assessing 
their relative validity, or putting them in an order of priority’. Vergelijk Taylor 1997, 183: ‘[E]ven if 
we see a plurality of %nal ends of equal rank, we still have to live them; that is, we have to design 
a life in which they can be somehow integrated, in some proportions, since any life is %nite and 
cannot admit of unlimited pursuit of any good. #is sense of a life — or design or plan, if we want 
to emphasize our powers of leading here — is necessarily one. If this is our %nal end, there can only 
be one. Real ethical life is inescapably led between the one and the many. We cannot do away either 
with the diversity of goods (…) or with the aspiration to oneness implicit in our leading our lives’. 
Taylor lijkt hiermee echter voorbij te zien aan de gefragmenteerdheid van het leven van veel 
mensen in de laatmoderne tijd, die dat niet als probleem ervaren en zich niet genoodzaakt zien 
naar eenheid te streven.
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cultuur — betekenisverlening, waarden en normen, moraliteit — te spreken is 
zoals de natuurwetenschap over de natuur spreekt en de�niëren ‘goed’ in termen 
van natuurlijke eigenschappen. Taylor verzet zich echter tegen een al te strikte 
scheiding van feiten en waarden: elke uitspraak over waarden die enigszins 
concreet is, bevat ook altijd beschrijvende elementen96. Alleen een wetenschap 
die de wereld, ook die van mensen, opvat los van elke relatie met mensen en hun 
manieren van leven, kan beweren dat goed en kwaad slechts equivalenten van 
natuurlijke eigenschappen zijn en als zelfstandige grootheden geen deel van die 
wereld zijn97. Als je eerst de wereld los van de relatie tot mensen en hun (samen)
leven in kaart brengt, dan kunnen goed en kwaad alleen nog maar als projecties 
op die wereld worden opgevat. Zelfs een meer ver�jnd naturalisme, dat onze 
waarderingen weliswaar opvat als (in onze manier van leven ingebedde) gewaar-
wordingen van onze wereld, maar dat vanwege die inbedding geen mogelijkheid 
ziet om tussen de aanspraken van verschillende culturen te kunnen beslissen, 
wijst Taylor uiteindelijk af98. Laitinen schaart Taylors positie onder niet–reduc-
tionistisch culturalisme, dat beweert dat culturen weliswaar noodzakelijk zijn 
voor de ontsluiting, schepping of realisering van de meeste, zo niet alle goederen, 
maar dat ze niet onfeilbaar zijn in wat ze als goed of juist beoordelen99.

1.5.2. De morele ruimte, morele kaarten en iemands morele oriëntatie

Volgens Laitinen wordt een goed gede�nieerd door de positieve pool van een 
kwalitatieve onderscheiding, dat wil zeggen datgene dat als waardevoller, 
nobeler, meer bijdragend aan een geïntegreerd leven, dieper wordt beschouwd. 
Deze onderscheidingen kunnen meer of minder speci�ek zijn. Ze hebben vaak 
linguïstische namen, maar dat hoe� niet. Het introduceren van nieuwe onder-
scheidingen leidt tot een herde�nitie van de andere onderscheidingen100. Zodra 
we het over concrete goederen hebben, gaat het altijd over articulaties of speci�-
caties van goederen. Deze (speci�caties van) goederen zijn altijd subject–gerela-
teerd — en meer of minder cultureel bepaald. Wat voor de één, in een bepaalde 
speci�catie, een goed is, hoe� dat voor een ander niet te zijn. Goederen, opgevat 
in deze brede zin, maken voor de betre]ende persoon het goede leven in brede 

96 Taylor 1989, 54, waarbij hij Bernard Williams concept van ‘thick concepts’ overneemt. Derge-
lijke concepten, zoals moed, wreedheid of dankbaarheid, bevatten altijd ook beschrijvende 
elementen.
97 Taylor 1989, 56.
98 Taylor 1989, 67-68.
99 Laitinen 2003, 164.
100 Laitinen 2003, 203.
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zin uit en zijn medebepalend voor diens identiteit. Niet alle goederen zijn 
ethische of morele goederen. Tot de goederen die het goede leven in brede zin 
uitmaken, behoren ook existentiële, esthetische en spirituele goederen101.

Al die goederen tezamen vormen wat Taylor de ‘morele ruimte’ noemt, 
waarbij ‘moreel’ hier in zeer ruime zin moet worden opgevat102. Hij onder-
scheidt daarin drie assen: (1) de as van morele intuïties betre]ende het respect 
voor (in de zin van geen–inbreuk–maken–op) leven, integriteit en welzijn van 
mensen en de verplichtingen die dat aan ons oplegt; (2) de as van kwesties met 
betrekking tot hoe ik mijn leven leef, wat voor leven voor mij de moeite waard 
is en waaruit een rijk en zinvol leven voor mij bestaat en (3) de as van onze 
waardigheid als wezens die respect (in de zin van opzien–naar) afdwingen103. 
De eerste as, temeer als die beperkt wordt tot onze verplichtingen ten aanzien 
van anderen, zou die van de moraal kunnen worden genoemd, en de tweede as, 
opgevat als het gelukte of goede leven betre]ende, die van de ethiek104. Hartmut 
Rosa vindt deze ver–ruimte–lijking van Taylors morele theorie niet gelukt: ten 
eerste worden op deze manier moraal en ethiek veel scherper gescheiden dan 
Taylors opvatting eigenlijk toelaat, en ten tweede gaat de ruimte–analogie met 
betrekking tot de derde as niet op: waardigheid bevindt zich eerder in het vlak 
dat door de twee andere assen wordt opgespannen dan dat waardigheid een 
eigenstandige as is105.

Iedere mens bevindt zich volgens Taylor onvermijdelijk in die morele ruimte, 
opgespannen door vragen met betrekking tot wat ertoe doet. Om in die ruimte 
te kunnen leven, moeten mensen volgens hem onontkoombaar de beschikking 

101 Laitinen 2003, 36: ‘Taylor is, however, very explicit in insisting that the values relevant for 
strong evaluation can, but need not, be moral values; they can also be ethical, prudential or exis-
tential, aesthetic, or “spiritual”. #ese values, too, can be very central to one’s identity, or make 

‘categorical’ demands on one’.
102 Taylor 1989, 4: ‘In addition to our notions and reactions on such issues as justice and the 
respect of other people’s life, well-being, and dignity, I want also to look at our sense of what under-
lies our own dignity, or questions about what makes our lives meaningful or ful%lling. (…) #ey 
concern, rather, what makes life worth living. What they have in common with moral issues, and 
what deserves the vague term ‘spiritual’, is that they all involve what I have called elsewhere ‘strong 
evaluation’’.
103 Taylor 1989, 14-15.
104 Vergelijk het onderscheid tussen ‘ethics’ en ‘morality’ zoals Paul Ricœur dat invoert: ‘It is, 
therefore, by convention that I reserve the term ‘ethics’ for the aim of an accomplished life and 
the term ‘morality’ for the articulation of this aim in norms characterized at once by the claim 
to universality and by an e"ect of constraint (…). [A]ccording to the working hypothesis I am 
proposing, morality is held to constitute only a limited, although legitimate and even indispensable, 
actualization of the ethical aim, and ethics in this sense would then encompass morality’, Ricœur 
1992, 170.
105 Rosa 1998, 115.
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hebben over een morele ‘kaart’, opgespannen door kwalitatieve onderschei-
dingen die goederen de�niëren. Tot die goederen kunnen mensen zich op 
verschillende manieren verhouden: sommige goederen worden niet onderkend, 
anderen worden wel onderkend, maar doen er niet toe, weer anderen worden 
onderkend én doen er toe en dan zijn er ten slotte nog goederen die echt van 
centraal belang voor iemands leven zijn106. Volgens Taylor zijn deze laatste 
goederen onvergelijkbaar belangrijker dan de andere die er voor ons toe doen, en 
helpen ze ons om die andere goederen naar waarde te schatten en tussen hen te 
kiezen. Deze centrale goederen noemt Taylor ‘hypergoederen’107. Het zich oriën-
teren van iemand aan deze hypergoederen is wat volgens Taylor zijn of haar iden-
titeit bepaalt108. In Sources of the Self (1989) spreekt Taylor overigens over morele 
kaarten, goederen en hypergoederen op drie niveaus: (a) die van de moderne 
cultuur als geheel, waarop innerlijkheid, de beaming van het dagelijks leven 
en de natuur van centraal belang zijn; (b) die van diverse denkgehelen — zoals 
Plato met zijn Idee van het Goede, het christendom met zijn nadruk op de liefde 
van en tot God, het utilisme met zijn ideaal van rationele welwillendheid en het 
kantiaanse formalisme met zijn moraal van gelijk respect voor alle mensen — en 
(c) die van de enkeling voor wie bijvoorbeeld een rationele levensvoering, een rijk 
familieleven, expressieve zelfontplooiing of eeuwige roem centraal kan staan.

Op basis van Taylors opvattingen, formuleert Arto Laitinen een theorie over 
de rol van sterke waarderingen in de wijsgerige antropologie en een theorie van 
cultureel moreel realisme in de ethiek109. Op beide gebieden verdedigt Laitinen, 
met Taylor, een ‘betrokken visie’ (engaged view): ‘in het leven van hun levens 

106 Laitinen 2003, 43.
107 Taylor 1989, 63: ‘[W]e acknowledge second-order qualitative distinctions which de%ne higher 
goods, on the basis of which we discriminate among other goods, attribute di"erential worth or 
importance to them, or determine when and if to follow them. Let me call higher-order goods of 
this kind ‘hypergoods’, i.e., goods which not only are incomparably more important than others 
but provide the standpoint from which these must be weighed, judged, decided about [Dit lijkt op 
het onderscheid tussen het morele en het niet-morele, aangezien morele overwegingen worden 
geacht bijvoorbeeld prudentiële overwegingen te overstemmen (zie 3.3 van Taylor 1989)]’. Op 
p. 62 lijkt Taylor als voorbeelden van ‘hypergoederen’ te noemen: ‘rational mastery, or a rich 
conception of family life, or expressive ful%lment, or fame’ (vgl. 44).
108 Taylor 1989, 62-63, waar hij nog spreekt alsof mensen slechts één hypergoed kunnen hebben, 
wat hij even later corrigeert (zie citaat in de vorige voetnoot): ‘Most of us not only live with many 
goods but %nd that we have to rank them, and in some cases, this ranking makes one of them of 
supreme importance relative to others. (…) [T]he one highest good has a special place. It is orienta-
tion to this which comes closest to de%ning my identity, and therefore my direction to this good is 
of unique importance to me’.
109 Laitinen 2003. In de herziene, papieren editie van zijn proefschri�, gepubliceerd in 2008, 
noemt Laitinen zijn positie in de (meta)ethiek ‘engaged value realism’.
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oriënteren mensen zich op de wereld en nemen ze deel aan praktijken en laten 
ze zich betrekken bij allerlei betekenisvolle activiteiten, waarbij ze op uitda-
gingen stoten en waarden realiseren’110. Het rijk van evaluatieve kenmerken 
van situaties en onze evaluatieve responsen tot deze kenmerken is in deze visie 
niet toegankelijk vanuit een losgezongen perspectief, maar alleen vanuit een 
betrokken, leefwereldlijk perspectief (167–169). Laitinen claimt het betrokken 
perspectief compromislozer te verdedigen dan Taylor doet door de vraag naar 
wat Taylor ‘constitutieve goederen’ noemt, af te wijzen. Ik zal dat hier niet verder 
bediscussiëren. Twee andere wijzigingen van Taylors theorie wil ik echter wel 
noemen. Ten eerste, Laitinen maakt een duidelijker onderscheid dan Taylor 
tussen de morele kaart en iemands morele oriëntatie. Hij verdedigt de visie dat 
de morele kaart ‘het begrip van de actor van zowel categorische als optionele 
goederen betre�, terwijl haar oriëntatie haar eigen speci�catie van de catego-
rische goederen, en haar eigen keuzes tussen en speci�caties van de optionele 
goederen betre�’ (42). Ten tweede, volgens Taylor waardeert de waardeerder in 
sterke waardering zijn of haar motivaties. Volgens Laitinen is het echter nodig 
dat de waardeerder daarbij rekening houdt met de sfeer van plichten, normen 
en redenen (51–54). Volgens hem laat Taylor veel te impliciet dat sterke waar-
dering die deontische sfeer van verplichtingen en normen veronderstelt. Hij 
stelt daarom voor om het concept van sterke waardering in een brede zin op te 
vatten, zodat het betrekking hee� op zowel het waarderende als het deontische 
domein. Sterke waardering kan een bepaald verlangen als volledig onschuldig 
beoordelen en toch als totaal ongepast gezien de situatie, vanwege het bestaan 
van bepaalde verplichtingen of alternatieve redenen. Laitinen gee� het voor-
beeld van het verlangen te gaan zwemmen dat weliswaar onschuldig is, maar 
totaal ongepast in een situatie waarin ik een vriend die heel verdrietig is, kan 
troosten (54). Bovendien moet het waarderende aspect niet alleen de eigen 
motivaties van de waardeerder betre]en, maar ook situaties, handelingen enzo-
voort (44 e.v.). Laitinen verdedigt de visie dat er inderdaad betere en slechtere 
antwoorden op ethische vragen zijn, maar dat ze niet helemaal ona�ankelijk 
zijn van wat praktische wijze actoren goed en juist achten (15).

Kort gezegd: iemands reageren in a]ectieve, conatieve of cognitieve zin 
onthult de goederen die voor de betre]ende persoon aan de orde zijn, dat wil 
zeggen, die hij of zij in de werkelijkheid aantre�, waar hij of zij op stuit111.

110 Laitinen 2003, 12: ‘ in living their lives, humans orient towards the world and participate in 
practices and engage in various meaningful activities, encountering demands and realizing values’.
111 Laitinen 2003, 326: ‘It might seem to be a di}culty, that one’s a"ective-conative-cognitive 
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1.5.3. Morele, niet–morele en moreelrelevante goederen

Taylors morele ruimte bevat morele goederen, maar ook niet–morele goederen, 
waaronder esthetische, existentiële, intellectuele, levens– en geloofsgoederen 
en goederen die inherent zijn aan niet–morele praktijken. Deze niet–morele 
goederen kunnen echter wel moreel relevant worden, namelijk wanneer we 
ons in ons in–vrijheid–ertoe–verhouden ervaren als geplaatst voor het onder-
scheid tussen goed en kwaad, juist en verkeerd, menswaardig en menson-
waardig112. Morele goederen zijn enkel a�ankelijk van dat wij ons vrij erop 
inlaten: rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect voor de waardigheid van de 
persoon, integriteit, verantwoordelijkheid. Zonder vrijheid van handelen 
komen deze goederen niet tot leven. Het zijn dan ook deze goederen waar 
iemand om kan worden geprezen of, bij het ontbreken ervan, op kan worden 
aangesproken. Goederen als leven, gezondheid en denkvermogen zijn in deze 
zin geen morele goederen, omdat ze niet door ons vrije handelen kunnen 
worden bewerkstelligd, hooguit bevorderd, maar zonder garantie op succes. 
Deze goederen maken echter wel vrijheid van handelen mogelijk of, bij het 
ontbreken ervan, onmogelijk. Waar ze door het handelen van anderen of 
van mijzelf worden aangetast of onderdrukt, of dreigen te worden aangetast 
of onderdrukt, en waar dus vrijheid van handelen indirect wordt, of dreigt 
te worden, aangetast of onderdrukt, worden ze moreel hoogst relevant. Ze 
krijgen als het ware een moreel karakter, terwijl ze een niet–moreel substraat 
houden. Wanneer ik bijvoorbeeld gedurende een hittegolf te weinig water 
drink, of juist teveel water zonder voldoende te eten, dan krijgen mijn gezond-
heid en uiteindelijk ook mijn leven een moreel karakter. Of wanneer een arts 
een afweging moet maken tussen twee patiënten die zij niet allebei kan helpen, 
dan krijgen de gezondheid en het leven van beide patiënten als goederen 
voor de arts een moreel karakter. Dergelijke goederen, die dus essentieel zijn 
voor moraliteit, maar zelf buiten de vrijheid van handelen vallen, zouden 

responses play a double role in one’s ethical life: they reveal stance-neutral goods and try to “get 
them right” (i.e. they try to respond to the worthwhileness of goods, which is not determined by 
one’s own actual responses), but they also give one personal reasons to specify and select among 
them (i.e. they constitute the stance-sensitive reasons, which are constituted by the objective worth-
whileness together with one’s responses). But there is no paradox, because the two roles that one's 
responses have, concern two di"erent things: objective worthwhileness of goods (and “the moral 
map”) and one's stance-sensitive reasons (and “one’s orientation”)’.
112 Vergelijk Mieth 1998, 17-18: ‘Die moralische Erfahrung ist spezi%sch dadurch gekennzeichnet, 
dass sie den Kontrast zwischen Gut und Böse zeigt, dabei unsere Moralfähigkeit aktuiert und 
moralrelevante Güter und Sinneinsichten ins Bewusstsein rückt. So setzt sich die moralische 
Erfahrung aus Kontrasterfahrung, Sinnerfahrung und Motivationserfahrung zusammen’.
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we ‘premorele’ goederen kunnen noemen, ware het niet dat de uitdrukking 
‘premoreel’ al bezet is.

De uitdrukking ‘premoreel’ wordt gebruikt door een groep moraaltheo-
logen, waartoe Josef Fuchs, Louis Janssens en Bruno Schüller behoren, die 
morele oordelen proberen te onderbouwen op een manier die ‘teleologisch’, 
‘proportionalistisch’ of ‘consequentialistisch’ wordt genoemd, dat wil zeggen 
door vooral naar de beoogde en voorziene gevolgen te kijken113. Premo-
rele waarden of goederen zijn waarden of goederen die op zich niet moreel 
zijn, omdat ze niet onze gezindheid of ons handelen betre]en, terwijl het wel 
moreel van het grootste belang is hoe we ons in gezindheid en handelen tot die 
waarden of goederen verhouden. Het onderscheid tussen moreel en premoreel 
wordt door deze moraaltheologen betrokken op zowel het juiste handelen als 
op een goed mens zijn. Morele waarden dienen zonder uitzondering gereali-
seerd te worden; premorele waarden dienen zoveel als mogelijk gerealiseerd te 
worden, behalve wanneer belangrijkere goederen de voorrang verdienen. Op 
de goedheid van een mens hee� het meer of minder beschikken over premo-
rele goederen in de grond geen e]ect. Voorbeelden van premorele goederen 
zijn: leven, lichamelijke en psychische gezondheid, lust en vreugde, de cultuur-
waarden van wetenschap, techniek en kunst, enzovoort. Problematisch wordt 
deze opvatting, wanneer ook goederen als vriendschap, erkenning, liefde en 
trouw premoreel worden genoemd114. De redenering is dat iemand die bijvoor-
beeld veel vrienden hee�, of algemeen op veel erkenning kan rekenen, niet 
per se een moreel goed mens hoe� te zijn. In zekere zin kan men inderdaad 
zeggen dat iemand vriendschap en erkenning ontvangt, ona�ankelijk van het 
eigen handelen. Maar vriendschap en erkenning in de volle betekenis vereisen 
een zekere wederkerigheid — vrienden zijn vrienden van vrienden en erken-
ning is alleen waardevol van mensen die je zelf als waardevol erkent — en 
zijn daarmee wel degelijk a�ankelijk van het handelen van de ontvangende 
persoon. Genoemde moraaltheologen komen tot deze stellingname omdat ze 
alleen die goederen moreel willen noemen, die absoluut en zonder uitzondering 

113 Schockenho] 1997, 449. Schockenho] gebruikt hier de term ‘teleologisch’ dus in een andere 
betekenis dan die waarin de morele theorie van Aristoteles of van #omas van Aquino teleolo-
gisch kan worden genoemd, zie par. 1.2.
114 Zo Janssens 1978-79, 20: ‘Er zijn realiteiten in en buiten ons die, krachtens hun eigenschappen 
in onze ervaring een positieve reactie verwekken in deze zin dat we ons erover verheugen en ze als 
waardevol en dus als behartenswaardig begroeten (prosequenda), zoals b.v. leven, lichamelijke en 
psychische gezondheid, lust en vreugde, vriendschap, de cultuurwaarden van wetenschap, tech-
niek, kunst enz. We noemen ze premorele waarden (klassiek: bona physica). Ze zijn premoreel 
omdat ze op zichzelf zedelijk noch onzedelijk zijn (…)’. Zie ook Janssens 1987.
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gerealiseerd dienen te worden. Uiteindelijk komen ze dan uit op het ene 
morele goed van het geweten: je moet altijd je geweten volgen en niemand mag 
gedwongen worden te handelen tegen zijn of haar geweten.

Volgens Schockenho] vallen deze moraaltheologen met dit onderscheid terug 
achter een onderscheid dat het fenomenologische waardenonderzoek van de 
eerste hel� van de 20e eeuw hee� uitgewerkt, namelijk dat tussen Tugendwerte 
en Güterwerte115. Hij verwijst daarvoor naar het werk van Nicolai Hartmann. 
Hartmann spreekt over een ‘rijk van waarden’, waarbij verschillende soorten 
van waarden in dat rijk betrokken zijn op verschillende dragers van waarde in 
de wereld. Deze dragers van waarde kunnen dingen, standen van zaken, hande-
lingen, personen enzovoort zijn. Volgens Hartmann is dit rijk van waarden een 
meerdimensionaal continuüm, dat wij echter niet als continuüm kunnen waar-
nemen. Wij bespeuren alleen afzonderlijke waarden en groepen van waarden116. 
Hartmann bespreekt een vij�al categorieën van waarden: (1) waardetegenstel-
lingen zoals noodzakelijkheid–vrijheid en algemeenheid–bijzonderheid; (2) de 
voorwaardelijke grondwaarden, te weten (a) de waardefundamenten die een 
mens tot een actor maken: leven, bewustzijn, handelingsvermogen, het vermogen 
lijden te ondergaan, wilskracht, wilsvrijheid, het vermogen vooruit te zien en het 
vermogen doelgericht te werk te gaan en (b) de zogenaamde ‘goederenwaarden’ 
(Güterwerte): de natuurlijke levensvoorwaarden, de speci�eke situatie, macht, 
geluk en diverse bijzondere klassen van goederen, waaronder goederen die 
berusten op het morele handelen van anderen, zoals het vertrouwen, de vriend-
schap en de liefde die anderen je betonen (368); (3) de morele grondwaarden: het 
goede, het edele, de overvloed, de reinheid; (4) bijzondere morele waarden ofwel 
‘deugdwaarden’ (Tugendwerte) en (5) esthetische waarden.

Over het onderscheid en de verhouding tussen morele en niet–morele 
waarden is Hartmann bijzonder genuanceerd. Ten eerste stelt hij vast dat morele 
waarden betrokken zijn op bepaalde categorieën waardedragers, namelijk 
personen en handelingen (142). Ten tweede zijn morele waarden tegelijkertijd 
ook altijd niet–morele waarden voor de ander (143) en bouwen ze als het ware 
voort op niet–morele waarden (252). In de morele waarde van de (praktische) 
wijsheid bijvoorbeeld treedt de theoretische waarde van (intellectueel) inzicht 
als ‘dienende waarde’ op (428). Ten derde zijn waarden die betrokken zijn op 
personen en handelingen niet om die reden alleen al morele waarden. Zo zijn 

115 Schockenho] 1997, 450.
116 Hartmann 1926, 335-336. Hartmanns rijk van waarden is vergelijkbaar met Taylors morele 
ruimte. De nummers tussen haken in de tekst verwijzen naar bladzijdes in Hartman 1926.
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de waardefundamenten van leven tot en met het vermogen doelgericht te werk 
te gaan geen morele waarden, evenals esthetische handelingswaarden (369). Het 
springende punt is de verhouding tot vrijheid. Alleen wie vrij is, kan schuld 
op zich laden en verantwoording verschuldigd zijn (371). Hoewel de waarde-
fundamenten, van leven en bewustzijn tot en met het vermogen doelgericht te 
werk te gaan, volgens Hartmann dus geen morele waarden zijn, hebben ze in de 
genoemde volgorde wel een afnemend niet–moreel en een toenemende moreel 
karakter (338). En ook de waarde van het leven kan tot een morele waarde 
worden waar iemand zijn of haar leven op zich neemt en het op hogere doelen 
richt117. Ten vierde is de manier waarop we morele waarden ontdekken, anders 
dan bij niet–morele waarden, noodzakelijkerwijs een historisch–empirische 
(372). Ten slotte is volgens Hartmann de verhouding van bepaalde esthetische 
waarden tot morele waarden analoog aan die van morele waarden tot goederen-
waarden (559–560).

Ik stel voor om niet te spreken over ‘premorele goederen’, maar over ‘moreelre-
levante goederen’. Ik bedoel daarmee niet–morele goederen die in een bepaalde 
concrete context of situatie, zonder morele goederen te worden, moreel rele-
vant zijn of kunnen worden, in die zin dat we ons in ons in–vrijheid–ertoe–
verhouden ervaren of kunnen gaan ervaren als geplaatst voor het onderscheid 
goed–kwaad, juist–verkeerd, menswaardig–mensonwaardig. Het belang en de 
betekenis van het invoeren van dit begrip is dat ik daarmee het morele domein 
als het ware opener en ^exibeler maak. In plaats van een uniforme verzameling 
te zijn van morele verplichtingen in strikte zin die duidelijk onderscheiden zijn 
van al het niet–morele en die al dat niet–morele altijd overstemmen, bestaat het 
moreel relevante domein uit allerlei verschillende soorten van goederen die op 
verschillende manieren moreel of moreelrelevant zijn of kunnen worden.

Conclusies: Een kritische, niet–consequentialistische, heuristisch–teleo-
logische moraaltheologie, geïnteresseerd in cultureel–moreelrealistisch 
opgevatte goederen en situationele praktische wijsheid belichaamd in een 
bepaalde beroepspraktijk

Het type ethiek waarop ik me oriënteer en van waaruit ik mijn onderzoek 
onderneem, karakteriseer ik als een kritische, niet–consequentialistische, 

117 Hartmann 1926, 342: ‘Darin besteht das Eigentümliche dieses Wertes: das Leben ist nicht vom 
Menschen gescha"en, aber es besteht, ist wirklich, und ist ihm gegeben — gleichsam in seine Hände 
gelegt und seiner P*ege anvertraut. Er kann es aufgreifen und mit Liebe zur Höhe führen. Ja, er 
kann auf seiner Grundlage weit Höheres entwickeln, kann seinen Prozeß hinlenken auf Ziele von 
ganz anderem Wert. In dieser Tendenz geht der Naturwert in sittlichen Wert über’.
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heuristisch–teleologische moraaltheologie. Ik bedoel met moraaltheologie 
de systematische en kritisch–normatieve bezinning op het handelen van 
mensen — zowel het handelen van mensen in het kader van hun levensvoering 
als het handelen van maatschappelijke instituties in het kader van een ordening 
van de samenleving — onder het opzicht van goed en kwaad, juist en verkeerd, 
menselijk en onmenselijk, en in het licht van het christelijk geloof. Met niet–
consequentialistisch teleologisch bedoel ik dat handelingen worden beschouwd 
niet alleen in het licht van hun gevolgen, maar in hun geheel — dat wil zeggen, 
met alle elementen van lichaamsbeweging, intentie van degene die handelt, 
situatie waarin wordt gehandeld, gevolgen van het handelen, plichten van 
degene die handelt, aan het soort handelen inherente doelen enzovoort — en 
worden beoordeeld en gerechtvaardigd in het licht van hun strekking en van 
het uiteindelijke doel van het leven van mensen. Met heuristisch–teleologisch 
bedoel ik dat doelen niet metafysisch, vooraf gegeven zijn, gede�nieerd door, 
bijvoorbeeld, het wezen van de mens, maar moeten worden ontdekt door 
precies en kritisch te kijken naar het betre]ende handelen en naar wat zich, in 
het handelen, hee� laten zien als (een) goed. Kritisch betekent dat ik ook nadenk 
over de mogelijkheidsvoorwaarden van het type ethiek dat ik bedrijf. Onder een 
goed versta ik de positieve pool van een kwalitatieve onderscheiding, die in de 
werkelijkheid is aan te tre]en en die wordt onthuld door het reageren van een 
handelende persoon op die werkelijkheid in a]ectieve, conatieve of cognitieve 
zin. Onder een praktijk versta ik een complex en toch samenhangend geheel 
van deels voorgegeven, deels uit het doen voortkomende handelingen, die door 
praktijkbeoefenaren en de mensen ten aanzien van wie zij handelen binnen een 
bepaalde institutionele context worden gesteld en door middel van praktische 
wijsheid worden beheerd. Het zijn handelingen die worden geleid door regels 
en voortre]elijkheidsmaatstaven die door de gemeenschap van praktijkbeoe-
fenaren in wisselwerking met de mensen ten aanzien van wie zij handelen en 
met de samenleving en haar maatschappelijke tradities worden vastgesteld en 
verrijkt, die gericht zijn op bepaald doelen die inherent zijn aan de betre]ende 
praktijk en die worden begeleid door een bepaald vertoog waarin ook plaats 
is voor kritiek en omvorming. Uiteindelijk ben ik in dit onderzoek geïnteres-
seerd in cultureel–moreelrealistisch opgevatte goederen en situationele prak-
tische wijsheid belichaamd in een bepaalde beroepspraktijk, namelijk die van 
persoonlijk pastoraat van parochiepastores. In het volgende hoofdstuk ga ik in 
op de vraag hoe in normatieve moraaltheologie de inductieve kenweg is te gaan. 
In hoofdstuk 3 bespreek ik persoonlijk pastoraat als een praktijk.



HOOFDSTUK TWEE: EEN KWALITATIEFEMPIRISCH GEGRONDE 

NORMATIEVE MORAALTHEOLOGIE

In dit onderzoek ben ik geïnteresseerd in diepgaand, levensnabij inzicht in 
wat beoefenaren van de praktijk van persoonlijk pastoraat zelf in hun prak-
tijk kennelijk opdoen aan moreel relevante inzichten. Daarom heb ik gekozen 
voor een onderzoeksopzet waarin ik gebruik maak van empirische onderzoeks-
methodes die in de menswetenschappen worden gerekend tot de kwalitatieve, 
in onderscheid tot de kwantitatieve methodes. Ik duid deze methodes aan als 
kwalitatief–empirisch om in de terminologie niet alleen het onderscheid tot 
kwantitatieve methodes tot uitdrukking te laten komen, maar ook het onder-
scheid tot theoretisch–argumentatieve en conceptuele methodes. Het gebruik 
van kwalitatief–empirische methodes is in de moraaltheologie en de prak-
tische theologie niet gebruikelijk en zeker niet vanzelfsprekend1. Dat vraagt 
dan ook om enige toelichting en rechtvaardiging. Kwalitatief–empirische 
methodes zijn bovendien ontwikkeld binnen de gedragswetenschappen die 
geïnteresseerd zijn in het gedrag van mensen met zijn bewerkende oorzaken 
en gevolgen. In de moraaltheologie — in ieder geval van het type dat ik in dit 
onderzoek beoefen — zijn we echter geïnteresseerd in het handelen van mensen, 
de inherente doelen van die handelingen en de beweegredenen van degenen 
die handelen. Naast inzicht in het voor de moraaltheologie relevante wat, hoe 
en waarom van menselijk gedrag is de moraaltheologie uiteindelijk geïnteres-
seerd in de oriëntatie op het moreel goede dat in het handelen zelf aanwezig is. 
Dat betekent in ieder geval dat ik het interne perspectief van degene die meer 
of minder vrij handelt, serieus wil nemen. In dit hoofdstuk ga ik eerst in op 
de kwestie van empirie in de moraaltheologie (deel A), opgevat als theologi-
sche ethiek, een kwestie die ik benader door eerst over empirie in de ethiek 
(2.1) en vervolgens over empirie in de theologie (2.2) en de moraaltheologie (2.3) 
te spreken. Daarna ga ik in op kwalitatief–empirisch onderzoek (deel B). Na 
een terminologische inleiding (2.4) bespreek ik de �loso�sche achtergronden 

1 Voor de moraaltheologie geldt dit meer dan voor de praktische theologie, zie bijv. Bender & 
Merle 1994, Klein 2005 en, voor Nederland, de proefschri�en van o.a. Ruard Ganzevoort, Een 
cruciaal moment: Functie en verandering van geloof in een crisis, Zoetermeer 1994, Toke Elshof, 
Van huis uit katholiek, Del� 2009, en Annemiek de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, 
Zoetermeer 2009.
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en epistemologische vooronderstellingen van kwalitatief–empirisch onderzoek 
(2.5). Ten slotte bespreek ik de methodologische en ethische aspecten ervan (2.6). 
In de conclusie zet ik de consequenties van wat ik in dit hoofdstuk heb besproken 
en geëvalueerd bij elkaar en schets ik mijn eigen positie, die ik karakteriseer 
als een kwalitatief–empirisch gegronde normatieve moraaltheologie, geïn-
teresseerd in moreel relevante ervaringen en situationele praktische wijsheid 
van parochiepastores opgedaan in hun verkeren met pastoranten. Methodo-
logen zullen bij het woord ‘gegronde’ ongetwijfeld denken aan de zogenoemde 
gefundeerde–theoriebenadering (Grounded #eory Methodology) en dat is niet 
onterecht omdat ik me in dit onderzoek aansluit bij deze benadering om mijn 
ethische onderneming empirisch gegrond te laten zijn (zie subpargraaf 2.5.3). 
Ethici zullen mogelijk denken aan de discussie in de Duitse wijsgerige ethiek 
tussen Karl–Otto Apel en Jürgen Habermas over de fundering van ethische 
uitspraken (normative Begründung). Die verwijzing is hier echter niet bedoeld.

DEEL A: EMPIRIE IN DE MORAALTHEOLOGIE

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.1, heb ik moraaltheologie, een zelfstandige discipline 
binnen de theologie, opgevat als een verbinding tussen twee, tegenwoordig 
veelal zelfstandig functionerende disciplines: ethiek en theologie. Vanuit 
beide disciplines, op een bepaalde manier opgevat, wordt de moraaltheologie 
gedrongen naar de werkelijkheid te kijken. Vanuit de ethiek, althans de ethiek 
die uitgaat van een vorm van moreel realisme, wordt naar voren gebracht dat 
goed en kwaad zich melden in de werkelijkheid en niet pas in de bezinning–
achteraf op die werkelijkheid. Vanuit de theologie, althans de theologie die door 
de antropologische wending is heengegaan, wordt naar voren gebracht dat God 
zich meldt in de werkelijkheid van mensen en niet in een buiten die werkelijk-
heid plaatshebbende openbaring. Deze twee impulsen bespreek ik hieronder 
eerst binnen de beide disciplines voordat ik ze samenneem met betrekking tot 
de moraaltheologie.

Paragraaf 2.1: Empirie in de ethiek

In deze paragraaf bespreek ik de plek van empirisch onderzoek binnen de ethiek. 
Ethiek gaat over wat het geval behoort te zijn en dat kan heel wat anders zijn — en 
is vaak heel wat anders — dan wat het geval is. Waarom dan toch kijken naar 
wat feitelijk het geval is om iets te zeggen over wat het geval behoort te zijn? Als 
doelen van empirisch onderzoek in de ethiek kunnen worden onderscheiden: 
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beschrijving, interpretatie, verklaring, beoordeling, hervorming, ontwikkeling 
van morele theorie en ontwikkeling van methodologie2. Welke taken empirisch 
onderzoek binnen een bepaalde ethische studie vervult en welke doelen ermee 
worden nagestreefd, hangt samen met de gehuldigde opvatting over de verhou-
ding tussen ethiek en empirisch onderzoek. In mijn onderzoek, gebaseerd op 
een bepaalde opvatting van de verhouding tussen empirisch onderzoek en 
ethiek, gebruik ik empirische methodes en strategieën om een bepaalde praktijk 
te beschrijven en te interpreteren en op grond daarvan theorie te ontwikkelen. 
Ik grens in deze paragraaf mijn opvatting over de verhouding tussen empirisch 
onderzoek en ethiek af van andere opvattingen daarover, in het bijzonder de 
opvatting die zich beperkt tot een aanbeveling tot empirische geïnformeerd-
heid van de ethiek en de opvatting die empirisch onderzoek en normatieve 
re^ectie op een heel bepaalde manier wil integreren. Om mijn eigen positie 
te karakteriseren zal ik ingaan op mijn opvattingen betre]ende de werkelijk-
heid en betre]ende de menselijke rede. Op dit punt verbinden methodologische 
discussies over empirie in de ethiek zich met meta–ethische discussies over de 
rationaliteit van morele oordelen.

2.1.1. Descriptieve ethiek

Zoals in hoofdstuk 1, paragraaf 1.1, besproken versta ik onder ethiek de systema-
tische en kritisch–normatieve bezinning op het handelen van mensen — zowel 
het handelen van personen in het kader van hun levensvoering, als het handelen 
van maatschappelijke instituties in het kader van een ordening van de samenle-
ving — onder het opzicht van goed en kwaad, juist en verkeerd, menswaardig en 
mensonwaardig. Om wat ik in dit onderzoek probeer te doen goed te kunnen 
plaatsen, bespreek ik twee gebruikelijke opdelingen van het terrein van de 
ethiek bovenop de in paragraaf 1.2 besproken opdeling tussen meta–ethiek en 
normatieve ethiek.

In de Angelsaksische literatuur is de driedeling meta–ethiek, normatieve 
ethiek en toegepaste of praktische ethiek gebruikelijk3. Toegepaste ethiek gaat 
dan over bepaalde controversiële kwesties, zoals allerlei medisch–ethische 
kwesties, ecologische vraagstukken en vragen van oorlog en vrede. Toegepaste 
ethiek wordt dan ook wel opgevat als de verzameling van domeinspeci�eke 

2 Molewijk et al. 2004, 64-65.
3 Bijvoorbeeld: H. LaFollette (ed.), #e Blackwell Guide to Ethical #eory, Malden MA 2000, 
en: James Fieser, Ethics, in: Internet Encyclopedia of Philosophy 2005, beschikbaar op: http://
www.iep.utm.edu/ethics/ [25 juni 2010], maar ook Düwell et al. 2002.
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ethieken, waaronder bioethiek, milieuethiek en vredesethiek. Ook de beroeps-
ethiek wordt wel tot de toegepaste ethiek gerekend. Het doen van aanbevelingen 
en het ontwikkelen van voorschri�en, praktijkregels en protocollen behoren 
tot de toegepaste ethiek — dan ook wel praktische ethiek genoemd. Toegepaste 
ethiek kan ook opgevat worden als een onderdeel van de normatieve ethiek en 
praktische ethiek als onderdeel van toegepaste ethiek. Een invloedrijke vorm 
van toegepaste ethiek is die waarbij men uitgaat van een aantal fundamentele 
beginselen en die toepast op de betre]ende situatie of praktijk — deze vorm 
wordt ook wel de beginselenbenadering genoemd. Een in de medische ethiek 
invloedrijk voorbeeld is de benadering van Tom Beauchamp en James Child-
ress, volgens welke bij medisch–ethische kwesties vier beginselen tegen elkaar 
afgewogen moeten worden, namelijk respect voor autonomie, geen–kwaad–
berokkenen, weldoen en rechtvaardigheid4. Mijn onderzoek behoort in die zin 
niet tot de toegepaste ethiek omdat het mij niet erom gaat beginselen, bijvoor-
beeld het beginsel van respect voor autonomie, toe te passen.

In de Duitse literatuur is een andere driedeling gebruikelijk, namelijk die 
tussen meta–ethiek, normatieve ethiek en descriptieve of empirische ethiek5. 
Descriptieve of empirische ethiek onderzoekt het morele gedrag van mensen 
en groepen van mensen in wisselwerking met hun omgeving. Niet het ontwik-
kelen van beginselen, praktijkregels of normen is het doel van empirische 
ethiek in deze zin, maar het (waardevrij, niet–normatief) beschrijven, analy-
seren, reconstrueren, begrijpen en eventueel verklaren van (het ontstaan van) 
de morele opvattingen, het morele handelen, de morele ontwikkeling van 
mensen en van de moraal, de zeden, het morele handelen van een bevolkings-
groep, een samenleving, een beroepsgroep, enzovoort. Het is niet dit soort van 
empirische ethiek waaraan ik in dit onderzoek een bijdrage probeer te leveren 
omdat het mij wel degelijk gaat om een normatieve ethiek, ook maak ik gebruik 
van empirische methodes.

Deze paragraaf gaat dus over de mogelijkheid, zinvolheid en invulling van 
een vorm van empirische ethiek die méér is dan een slechts beschrijvende, 
gedragswetenschappelijke discipline, zoals de desciptieve ethiek dat is. Een 
van de vragen daarbij is of een dergelijke, niet slechts descriptieve empirische 
ethiek een ethische discipline is die, gedragswetenschappelijk goed onder-
legd, empirisch onderzoek naar het handelen van mensen doet. Of dat het 
een gedragswetenschappelijke discipline is die, met geëxpliciteerde ethische 

4 Beauchamp & Childress 1979. In hfst. 4 kom ik op deze benadering terug.
5 Bijvoorbeeld: N. Scarano, in: Düwell et al. 2002, 25-27.
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veronderstellingen en doelstellingen, empirisch onderzoek doet naar de morele 
opvattingen en gedragingen van mensen6. Gedragswetenschappers zouden het 
wellicht beter doen waar het gaat om systematisch en methodisch verantwoord 
empirisch onderzoek, maar weleens minder oog kunnen hebben voor andere 
moreel relevante aspecten van menselijk handelen dan alleen de gevolgen 
ervan7. In dit onderzoek kies ik voor wat ik een ‘empirisch gegronde norma-
tieve ethiek’ noem en die een vorm van niet slechts descriptieve empirische 
ethiek is die een waarlijk ethische, en niet een gedragswetenschappelijke, disci-
pline is. Om duidelijk te kunnen maken wat ik bedoel met empirisch gegronde 
normatieve ethiek moet ik eerst twee andere opvattingen van de verhouding 
tussen empirisch onderzoek en ethiek bespreken. Dat doe ik in de volgende 
subparagraaf. Beide opvattingen doen onvoldoende recht aan mijn visie op de 
werkelijkheid en op de menselijke rede.

2.1.2. Ethiek en empirisch onderzoek

Voor elke ethische studie gebaseerd op een normatief–ethische theorie die 
niet strikt deontologisch is, dat wil zeggen die niet een normatief–ethische 
theorie is volgens welke hetgeen het handelen in de werkelijkheid uitwerkt 
er niet toe doet — of die nu een niet–strikt–deontologische, een teleologische, 
een consequentialistische of een utilistische theorie is — is empirisch onder-
zoek van belang. De precieze verhouding tussen het normatieve deel van een 
dergelijke studie en het empirische onderzoek kan echter heel verschillend zijn. 
Een onderscheid dat door Gary Weaver en Linda Klebe Trevino in dit verband 
is geïntroduceerd is dat tussen een parallelle, een symbiotisch en een geïnte-
greerde verhouding8. In het eerste geval, parallellie, hebben ethiek en empi-
risch onderzoek ieder hun eigen interesses en hun eigen begrippen en methodes. 
Een dergelijke opvatting is problematisch wanneer daarmee uit het oog wordt 
verloren dat empirisch onderzoek altijd normatieve veronderstellingen hee� en 
ethisch onderzoek altijd empirische. Volgens Weaver en Trevino loopt empi-
risch onderzoek dan het risico legitimiteit en ona�ankelijkheid te verliezen, 
terwijl normatief onderzoek het risico loopt irrelevant te worden.

In de tweede opvatting van de verhouding tussen empirisch onderzoek en 
normatieve re^ectie, symbiose, werken beide disciplines pragmatisch samen 

6 Vgl. Levitt 2004 en het antwoord van Scheer & Widdershoven 2004b, 89.
7 Zussman 2000, 8.
8 Weaver & Trevino 1994.
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door bijvoorbeeld kwesties op elkaars agenda te zetten of de resultaten van 
elkaars onderzoek toe te passen. De bevindingen van het empirisch onderzoek 
vormen als het ware het materiaal waarop de ethiek re^ecteert en de ethische 
re^ectie kan normatieve richtlijnen opstellen waarvan de toepassing empirisch 
kan worden onderzocht. In deze opvatting van de relatie tussen empirisch 
onderzoek en ethische studie is een situatie of praktijk hooguit het toepassings-
veld van normatief–ethische inzichten. De inhoudelijke theorieën en metaethi-
sche veronderstellingen en de methodologie van beide disciplines kunnen door 
de andere discipline niet worden beïnvloed. Tegelijkertijd kan het nauwelijks 
anders dan dat de bevindingen van de ene discipline toch gevolgen hebben 
voor de theorieën van de andere discipline. Volgens Weaver en Trevino kan 
een symbiotische opvatting er in de praktijk toe leiden dat morele theorieën op 
enkel pragmatische gronden worden gewijzigd9.

In de derde opvatting, theoretische integratie, worden de beide disciplines 
geïntegreerd tot een nieuwe discipline met haar eigen veronderstellingen, theo-
rieën, kwesties en methodes. De veronderstelling onder deze opvatting is dat 
het empirische en het normatieve twee aspecten van dezelfde werkelijkheid 
zijn. Weaver en Trevino onderscheiden drie variëteiten van theoretische inte-
gratie: het overnemen van elkaars concepten in het eigen theoretisch kader, het 
opnemen van empirische en normatieve theorieën in één overkoepelend theore-
tisch kader en het geheel verwerpen van het onderscheid tussen het empirische 
en het normatieve10. Een situatie of praktijk is in een integrerende opvatting 
niet alleen een toepassingsveld maar ook een vindplaats van normatief–ethi-
sche inzichten. Weaver en Trevino wijzen erop dat pogingen beide disciplines te 
integreren hun wortels hebben in interpretatieve benaderingen van de sociale 
werkelijkheid, volgens welke zogenaamde maatschappelijke feiten verbonden 
zijn met zowel de wijze waarop menselijke actoren hun wereld interpreteren als 
met de wijze waarop onderzoekers hún activiteiten interpreteren11. Een voor-
beeld van onderzoek dat van een dergelijke geïntegreerde verhouding uitgaat, 
is onderzoek waarin op een empirische manier wordt gezocht naar normatieve 
gezichtspunten en deze normatieve gezichtspunten worden geëvalueerd door 
te kijken naar waarneembare gevolgen. Problematisch aan dergelijk onderzoek 
is dat het op gespannen voet staat met een in de normatieve ethiek en in de 
gedragswetenschappen invloedrijk onderscheid, namelijk dat tussen zijn en 

9 Weaver & Trevino 1994, 135.
10 Weaver & Trevino 1994, 136-137.
11 Weaver & Trevino 1994, 138.
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behoren, tussen feiten en waarden. Ik kom daarop terug in de volgende subpa-
ragraaf. Ik bespreek hier eerst, onder de noemer ‘empirisch geïnformeerde 
ethiek’, ethisch onderzoek waarin empirisch onderzoek en normatieve re^ectie 
in een parallelle of in een symbiotische relatie tot elkaar staan en daarna, onder 
de noemer ‘geïntegreerde empirische ethiek’, ethisch onderzoek waarin beide 
disciplines op een bepaalde manier zijn geïntegreerd.

2.1.2.1. Empirisch geïnformeerde ethiek

In de toegepaste normatieve ethiek is allerlei natuur– en gedragswetenschap-
pelijke informatie van belang om concrete situaties, processen, praktijken, 
wisselwerkingen, reacties en gevolgen te kunnen analyseren en evalueren en 
aanbevelingen te kunnen doen12. In het bijzonder geldt dit voor de praktische 
ethiek, die voor een bepaalde situatie of praktijk concrete voorschri�en of prak-
tijkregels probeert te ontwikkelen. Niet alleen is het dan van belang die situatie 
of praktijk goed in beeld te hebben om bruikbare voorschri�en of praktijkregels 
te kunnen ontwikkelen, maar ook om eraan bij te dragen dat ze ook aanvaard-
baar zijn voor de mensen die ermee moeten werken13. Dieter Birnbacher beveelt 
aan bij het ontwikkelen en formuleren van praktijkregels rekening te houden 
met (a) beperkingen in de beschikbare informatie, het vermogen van betrok-
kenen om deze informatie te verwerken en hun vermogen om de betekenis van 
algemene beginselen in hun situatie in te zien; (b) de motiverende kracht van 
praktijkregels in het licht van de bestaande moraal en in de zin van dat ze niet 
teveel, maar ook niet te weinig vragen en (c) de mogelijkheden van misbruik, in 
het bijzonder het risico op een hellend vlak te geraken14.

Voor een ethische studie die zich richt op een bepaalde situatie of praktijk 
kan empirisch onderzoek de volgende taken vervullen15: (1) het beschrijven en 

12 Musschenga & van der Steen 1999, 155-161, laat zien dat bij morele argumentaties feitelijke 
beweringen minstens twee functies hebben: als feitelijke premissen in de argumentatie en bij de 
beoordeling van normatieve premissen. Wat dat laatste betre� kunnen feiten iets zeggen over 
de voorwaarden waaronder een beginsel geldingskracht hee�, en over mogelijke gevolgen van 
handelen volgens dat beginsel.
13 Volgens Musschenga & van der Steen 1999, 161, kan empirisch onderzoek naar de opvat-
tingen van mensen in de praktijk laten zien in hoeverre (a) de opvattingen die mensen zeggen 
te onderschrijven, verschillen van wat ze werkelijk vinden, (b) de werkelijke overtuigingen van 
mensen verschillen van de overtuigingen die ethici rechtvaardig en juist vinden, en (c) men toe 
is aan het invoeren van bepaalde reguleringen.
14 Musschenga 2004a, 31-34; Birnbacher 1999, 323-325.
15 Musschenga 2004a, 27-30. In zijn inaugurale rede gee� Musschenga aan waarom empirisch 
onderzoek voor de theoretische ethiek volgens hem belangrijk is: ‘Ten eerste om inzicht te krijgen 
in de evolutionaire en culturele ontstaansgeschiedenis van de moraal, ten tweede om inzicht te 
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analyseren van die situatie of praktijk, van de culturele en institutionele aspecten 
ervan en van de houding en het handelen van (een) bepaalde groep(en) daar-
binnen16; (2) het identi�ceren van ethisch relevante gevolgen van een handeling, 
beslissing of keuze, of van een voorschri�, praktijkregel of protocol; (3) het iden-
ti�ceren van relevante ethische kwesties die tot dan toe over het hoofd zijn gezien 
en (4) het beschrijven en analyseren van de morele houdingen, redeneerpatronen 
en overtuigingen van (een) bepaalde groep(en) binnen die situatie of praktijk. 

Ook in de algemene normatieve ethiek, waarin het gaat om het ontwikkelen 
van algemene beginselen, kan empirisch onderzoek van belang zijn. Birnba-
cher gee� als voorbeelden de vragen naar het onderscheid tussen meewerken 
en nalaten en naar de verhouding tussen overwegingen van nutsmaximalisatie 
en diverse overwegingen van verdelende rechtvaardigheid17.

Het is bij een symbiotische verhouding tussen ethiek en empirisch onder-
zoek van groot belang dat het empirisch onderzoek kritisch en ethisch goed 
geïnformeerd wordt opgezet en uitgevoerd, in het bijzonder: dat rekening 
wordt gehouden met eventuele andere ethisch relevante aspecten dan alleen 
de gevolgen, zoals de beweegredenen van degene die handelt, de betrekkingen 
binnen welke dat handelen plaats vindt, en datgene waarop het handelen is 
gericht; dat alle gevolgen, ook op de lange termijn en in de context van het insti-
tutionele handelen van anderen, worden meegenomen en dat kritisch wordt 
gekeken naar allerlei ethisch relevante vooronderstellingen van de betrokkenen 
en hun praktijken18.

krijgen in de diversiteit van moralen en de pluraliteit binnen moralen en in de factoren die daaraan 
bijdragen, ten derde om ons inzicht te geven in de vermogens en de vaardigheden waarover mensen 
moeten beschikken om moreel te kunnen oordelen en handelen, ten vierde om de plausibiliteit 
te toetsen van empirische vooronderstellingen die in ethische theorieën voorkomen en ten vijfde 
om ons te helpen te komen tot morele richtingaanwijzers — principes, regels, begrippen — die 
empirisch adequaat en psychologisch realistisch zijn, die het handelen in concrete situaties ook 
daadwerkelijk kunnen gidsen’ (Musschenga 2004b, 1). Als concrete voorbeelden van het samen-
spel tussen empirische wetenschappers en ethici bespreekt hij de relevantie van inzichten uit de 
neurowetenschappen voor het internalisme/externalisme-debat over de relatie tussen morele 
oordelen en gedrag en de relevantie van onderzoeksgegevens uit de sociale psychologie voor de 
discussie over de plausibiliteit van deugdethiek.
16 Hartogh 1999: ‘Waar het de ethicus eveneens vaker aan ontbreekt dan aan relevante feiten-
kennis, is inzicht in de wijze waarop de institutionele ordeningen van een bepaald gebied, het 
organisatiepatroon en de managementstijl die daar heersen, en de daar gebruikte technieken, 
het gedrag van de mensen die op dat gebied werken normatief voorstructureren’ (173). Bij tech-
nieken moet overigens niet alleen worden gedacht aan management- en kwaliteitscontrole-
technieken, maar ook aan allerlei technische apparaten, die eveneens het gedrag van mensen 
structureren.
17 Birnbacher 1999, 330-335.
18 Brody 1993 gee� hiervan voorbeelden. Brody’s laatste voorbeeld, empirisch onderzoek naar 
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Het gebruik van beschrijvende uitspraken of feitelijke beweringen in de 
ethiek is overigens problematischer dan op het eerste gezicht wellicht lijkt19. 
Bij natuurwetenschappelijke feitelijke beweringen gaat het bijvoorbeeld in de 
medische en de bioethiek vaak om uitspraken over waarschijnlijkheden van 
onzekere ontwikkelingen en van deels onbekende voor– en nadelen van expe-
rimentele behandelingen. Het bepalen van deze waarschijnlijkheden is moreel 
geladen. Bij gedragswetenschappelijke feitelijke beweringen is het de vraag 
welke informatie voor de ethiek van belang is: wat mensen zeggen over hun 
handelingen, handelingsmotieven en handelingsrechtvaardigingen, of hoe 
mensen feitelijk handelen en hun handelen voor zichzelf rechtvaardigen, of 
vanuit wat voor ideologie mensen feitelijk handelen en hun handelen recht-
vaardigen? Ten slotte, ook ethici die het van het allergrootste belang vinden om 
in hun ethisch onderzoek feiten te betrekken, zullen onvermijdelijk een keuze 
moeten maken uit de veelheid aan feiten en soorten van feiten die de natuur– en 
gedragswetenschappen aandragen. Ook deze keuze is moreel geladen en hangt 
samen met hun kentheoretische vooronderstellingen en met de normatief–ethi-
sche theorie die zij hanteren20.

2.1.2.2. Geïntegreerde empirische ethiek

In tegenstelling tot empirisch geïnformeerde ethiek, die de relatie tussen ethiek 
en empirisch onderzoek opvat als symbiotisch, ziet de zogenaamde ‘geïnte-
greerde empirische ethiek’, die de relatie tussen ethiek en empirisch onder-
zoek opvat als een geïntegreerde verhouding, een concrete situatie of praktijk 
als een vindplaats van normatief–ethische kennis. Het empirische en het 
normatieve zijn voor de geïntegreerde empirische ethiek twee aspecten van 
dezelfde werkelijkheid. Deze kunnen en moeten worden onderscheiden, maar 
hangen op allerlei manieren samen en kunnen niet strikt van elkaar worden 
gescheiden. Zo zijn bijvoorbeeld de feiten die de zogenaamde beschrijvende 

het achterhouden van informatie door artsen, wordt becommentarieerd in Widdershoven 1999, 
149-151.
19 Vorstenbosch 1999; zie ook Borry et al. 2004a en 2004b en Borry 2005.
20 Vorstenbosch 1999, 184: ‘Ik denk dat de betekenis van feiten (het soort feiten, de epistemische 
kwaliteit van empirische beweringen, het vergaren, selecteren en waarderen ervan) bepaald wordt 
door 1) de probleemstelling en het niveau van analyse en doelstelling waarop de ethicus zich richt 
(variërend van fundamentele ethiek, via normatieve theorie tot casuïstiek) en 2) de ethische theorie 
die iemand erop nahoudt, impliciet of expliciet, en hanteert op elk van deze niveaus. Die theorie 
bepaalt bovendien vaak hoe de relatie tussen grondslagen en vooronderstellingen, theorievorming 
en casuïstiek zal worden gelegd. Feiten slingeren niet los rond op de ziekenzaal. Het zijn (soms 
moeizame en discutabele) vaststellingen, gedaan binnen een conceptueel en normatief kader, geen 
natural kinds’.
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wetenschappen produceren, verweven met discipline–speci�eke epistemi-
sche waarden, en is andersom elke morele theorie gebaseerd op empirische 
achtergrond veronderstellingen21.

Geïntegreerde empirische ethiek beschouwt de relatie tussen het empiri-
sche en het normatieve als wederzijds constitutief. Men gaat op zoek naar wat 
er in een situatie of praktijk aan normativiteit aanwezig is. Er zijn vijf types 
van normativiteit te onderzoeken22: (1) de interne moraal, dat wil zeggen, de 
houding en het handelen van de betrokkenen in de onderzochte praktijk en de 
door hen daarbij (impliciet) gehanteerde beginselen en criteria23; (2) de externe 
moraal, dat wil zeggen, de moraal die vanuit een andere bron dan de betre]ende 
praktijk zelf op die praktijk wordt toegepast, zoals algemene, in de culturele en 
institutionele context aanwezige of door ethici aangedragen morele beginselen 
of theorieën; (3) de impliciete normativiteit van de (wetenschappelijke) feiten, 
technieken en instituties die in de onderzochte praktijk een rol vervullen24; 
(4) de normativiteit van het onderzoeksproces zelf en (5) de meta–normativi-
teit, dat wil zeggen, de epistemische waarden van zowel de beschrijvende als 
de vóórschrijvende, in het onderzoek betrokken wetenschappelijke disciplines. 
Het doel dat een geïntegreerd empirisch–ethisch onderzoek met het verzamelen 
van empirische gegevens nastree�, is vooral interpretatie en beoordeling. In 

21 Molewijk et al. 2004, 58-59; zie ook Zussman 2000 en Lindemann Nelson 2000. Over die 
discipline-speci�eke epistemische waarden schrij� Lindemann Nelson: ‘Arguably, many of the 
epistemic values most vigorously at play in sociology rank highly the heuristic force of accounts of 
human behavior that rely on group membership. Psychology, for its part, might be said to favor in 
general a more causally oriented, perhaps more individualist take, o!en focusing in its explana-
tions on underlying mechanisms rather than patterns of group behavior. Anthropology is parti-
cularly keen on diversity among groups’ (14). Zie voor epistemische, in onderscheid tot ethische, 
waarden: Putnam 2002, 30-33.
22 Molewijk et al. 2004, 59-61.
23 Musschenga & van der Steen 1999 wijst een ‘sterke versie van empirische ethiek’, waarvoor 
de interne moraal van een bepaalde praktijk het moreel-epistemologische primaat hee�, af. 
Volgens deze versie kunnen morele beginselen en criteria die voor een bepaalde praktijk rele-
vant zijn, slechts binnen die praktijk zelf en door de beoefenaren van die praktijk zelf worden 
ontwikkeld. Ethici kunnen hooguit de beoefenaren helpen bij het conceptualiseren, articuleren 
en wellicht meer coherent en consistent maken van morele overtuigingen. Volgens Musschenga 
en Van der Steen is deze versie van empirische ethiek onhoudbaar omdat een maatschappelijke 
praktijk altijd deel uitmaakt van de wijdere samenleving. Het is niet aan beoefenaren van een 
praktijk om te bepalen wat de doeleinden ervan zijn, wat de betekenis en het belang zijn van 
de dienst die zij levert aan de samenleving (163). Vorstenbosch 1999 merkt bovendien op dat 
bijvoorbeeld de medische praktijk, met geheel eigen morele problemen, verantwoordelijkheden 
en beperkingen, vaak dwars doorsneden wordt door de juridische en politieke praktijk, ook met 
geheel eigen morele begrippen, problemen en verantwoordelijkheden, en ook door de ethische 
praktijk, met weer eigen moreel-intellectuele verantwoordelijkheden (181).
24 Molewijk et al. 2003.



87hoofdstuk twee

een dergelijk onderzoek werken de betrokken beschrijvende en vóórschrijvende 
disciplines niet chronologisch en naar onderzoeksobject gescheiden van elkaar, 
maar vanaf het begin en gedurende elke fase van het onderzoek samen, in het 
besef dat het empirische en het normatieve wederzijds constitutief zijn, en alert 
op discipline–speci�eke epistemische waarden25.

In de Nederlandse bioethiek zijn de laatste jaren twee varianten in opkomst: 
een variant op basis van de theorie van re^ectief evenwicht (Rawls) en een 
variant op basis van de theorie van morele praktijken (MacIntyre)26. In de 
eerste variant wordt in een heen en weer gaand, cyclisch proces van wederzijdse 
bekritisering, rechtvaardiging en bijstelling gezocht naar een ‘ruim re^ectief 
evenwicht’ tussen verschillende elementen: weloverwogen morele oordelen, 
morele intuïties, morele beginselen, relevante achtergrondtheorieën en morele 
idealen27. Geen van deze elementen hee� een speciale epistemologische status. 
Deze variant wordt beoefend door de ethici Ghislaine van #iel en Hans van 
Delden28. Een probleem bij deze variant betre� de vraag wiens weloverwogen 
oordelen in kaart moeten worden gebracht. Een ander probleem betre� de 
vraag hoe men die weloverwogen morele oordelen en morele intuïties op het 
spoor kan komen: is het voldoende direct of indirect naar morele opvattingen 
te vragen of moet men daarvoor concrete praktijken onderzoeken?29

25 Molewijk et al. 2004, 62-63. Molewijk et al. onderscheiden vijf verschillende benaderingen 
met betrekking tot de manier waarop empirische gegevens in ethisch onderzoek worden 
gebruikt: de vóórschrijvende toegepaste ethici (1) en de theoretici (2) beginnen bij een morele 
theorie en gaan naar een maatschappelijke praktijk om die theorie toe te passen of om empi-
rische gegevens te verzamelen om die theorie te verbeteren; de kritische toegepaste ethici (3) 
betrekken zowel morele theorie als empirische gegevens bij hun onderzoek zonder een van beide 
prioriteit te geven en met inachtneming van de scheiding tussen het empirische en het norma-
tieve; de particularisten (4) bestuderen de moraal binnen een maatschappelijke praktijk zonder 
zich te bekommeren om theorie en voor de geïntegreerd-empirische ethici (5) zijn zowel morele 
theorie als empirische gegevens bronnen van normativiteit (56-59).
26 Molewijk et al. 2004, 63; Musschenga 2004a, 34-39; Scheer et al. 2004, 91-94. Dat ik me 
hier tot de Nederlandse bioethiek wend hee� ook als reden dat sinds het midden van de jaren 
negentig van de vorige eeuw, toen subsidieverstrekkers nieuwe eisen gingen stellen aan medisch 
onderzoek, ‘de Nederlandse ethiek zich onverhoeds in de avant-garde van een internationale 
trend [bevond]: de empirische wending’, Hartogh 1999, 172-173.
27 In het model van Rawls wordt gezocht naar een re^ectief evenwicht tussen weloverwogen 
morele oordelen, beginselen en achtergrondtheorieën; in het ‘netwerkmodel’ van Van Willigen-
burg en Heeger (bedoeld voor de casuïstiek) gaat het om morele intuïties, beginselen en moreel 
relevante feiten en in het model van Van #iel en Van Delden (bedoeld voor de toegepaste ethiek) 
gaat het om morele intuïties, beginselen, moreel relevante feiten, descriptieve achtergrondtheo-
rieën en normatieve achtergrondtheorieën (morele idealen), Delden 1999, 170.
28 #iel & van Delden 2001; 1997.
29 In #iel & van Delden 2001 bijv. hebben #iel en Van Delden gewerkt met een vragenlijst en 
een vignetstudie, waarbij aan de deelnemers gevalsbeschrijvingen werden voorgelegd.
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In de tweede variant probeert men de interne moraal van concrete maat-
schappelijke praktijken te analyseren en te reconstrueren. In deze variant laat 
men zich inspireren door hermeneutische en pragmatische elementen30. Vanuit 
hermeneutisch perspectief zijn de ervaringen van de beoefenaren van een 
bepaalde praktijk relevant voor een ethische theorie omdat hun ervaringen 
impliciete noties bevatten van wat goed en juist is. Vanuit pragmatisch stand-
punt is een belangrijke taak voor een geïntegreerde empirische ethiek te zoeken 
naar richtlijnen voor toekomstig handelen binnen een concrete praktijk. Die 
zoektocht vindt plaats in dialoog met de betrokkenen in de onderzochte prak-
tijk. Deze variant wordt beoefend door de ethici Henk ten Have en Annique 
Lelie31 en Lieke van der Scheer en Guy Widdershoven32. Een probleem bij deze 
variant is de veronderstelling dat deze aanpak vanzelf leidt tot een ethiek die 
gevoelig is voor de context waarbinnen mensen handelen, beslissingen nemen 
en keuzes maken33. Een ander probleem betre� de vraag op grond waarvan de 
morele opvattingen van de beoefenaren van de onderzochte praktijk kunnen 
worden bekritiseerd.

In mijn onderzoek zie ik een bepaalde praktijk, namelijk die van persoon-
lijk pastoraat van parochiepastores, als een vindplaats van normatief–ethische 
kennis. Waar geïntegreerde empirische ethiek die normatief–ethische kennis 
echter vooral zoekt in de morele opvattingen van de praktijkbeoefenaren, zoek 
ik die vooral in hun handelen en in hun, in dat handelen opgedane moreel rele-
vante ervaring en situationele praktische wijsheid. Dat hee� onder andere te 
maken met mijn opvatting van de morele werkelijkheid en van de praktische 
rede. Om dat verder te verduidelijken, ga ik terug naar een historisch onder-
scheid waartoe empirisch–ethisch onderzoek zich dient te verhouden.

30 Scheer & Widdershoven 2004a, 43-44; 2004c, 72-73; Scheer et al. 2004, 93.
31 Have & Lelie 1998. Have & Lelie noemen hun benadering ‘normatieve etnogra�e’. Ze 
onderzoeken zowel de interne moraal als de externe moraal van gezondheidszorgpraktijken 
en proberen zicht te krijgen op de complexe wisselwerking tussen beide moralen. Volgens hen 
hee� de hermeneutische ethiek het begrip normativiteit geherde�nieerd: ‘Normativity works 
like education. Rather than prescribing how something should be done by indicating the correct 
principle for action, it shows what actions would be possible besides the actual one. By uncovering 
other possible perspectives, the understanding of a particular situation will be enriched; richer 
understanding of a wider range of possible activities and perspectives will in*uence, modify and 
transform behavior and action, though it can never be predicted in what precise direction’ (274).
32 Scheer & Widdershoven 2004a; 2004c. Scheer & Widdershoven noemen hun benadering 

‘pragmatische hermeneutiek’. Zij onderzoeken vooral de interne moraal van gezondheidszorg-
praktijken. Een vaak geuite kritiek op hun benadering is dat ze daarbij te weinig kritisch zijn t.a.v. 
die interne moraal en de rol van morele theorieën te weinig onderkennen en erkennen, zie Levitt 
2004; Molewijk 2004; Delden 1999; Hartogh 1999.
33 Musschenga 2004a, 39.
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2.1.3. Empirisch gegronde ethiek

Empirisch–ethisch onderzoek dat de werkelijkheid opvat als een vindplaats 
van normatief–ethische inzichten dient zich te verhouden tot het onderscheid 
tussen beschrijvende en vóórschrijvende, feitelijke en waarderende, empiri-
sche en normatieve uitspraken. In de gedragswetenschappen gaat het dan om 
het onderscheid tussen feiten en waarden en in de ethiek om het onderscheid 
tussen zijn en behoren (is and ought). Het onderscheid tussen feiten en waarden 
behoort sinds Max Weber tot het standaardbeeld van de wetenschap: weten-
schap dient objectief en waardevrij te zijn. De wetenschap levert de feiten en 
de middelen om de door de samenleving vastgestelde doelen te bereiken34. Het 
onderscheid tussen is en ought gaat terug op een opmerking van David Hume 
(1711–1776) waarin hij een rechtvaardiging eist voor de overgang van ‘is’ en 
‘is–niet’ uitspraken naar ‘behoort’ en ‘behoort–niet’ uitspraken35. Met andere 
woorden: uit wat het geval is, is niet zomaar af te leiden hoe het behoort te 
zijn. Wie dat wel doet, uit een gegeven een behoren a^eiden, begaat meestal wat 
sinds George Moore een ‘naturalistische drogredenering’ (naturalistic fallacy) 
heet36. Het onderscheid tussen is en ought, net zoals dat tussen feit en waarde, 
hee� zijn wortels in de epistemologie van het klassiek empirisme en wordt in 
die van het logisch positivisme opgevat als een strikte scheiding. De scheiding 
tussen zijn en behoren, tussen feit en waarde is verbonden met een naturalis-
tische visie op de werkelijkheid, alsof die enkel zou bestaan uit waardevrije 
feiten, en een instrumentalistische visie op de menselijke rede, alsof die niet 
in staat zou zijn doelen te vinden, maar enkel adequate middelen tot doelen 
die voorgegeven zijn37. Beide visies betekenen een reductie waarvan ik afstand 

34 Vgl. Pels 1990 en Pels & De Vries 1990.
35 David Hume, A Treatise of Human Nature, 1740. Zie Ricken 1998, 49-50.
36 Volgens de analytisch �losoof George Edward Moore (Principia Ethica, 1903) begaat men 
een naturalistische drogredenering wanneer men (a) het woord ‘goed’ de�nieert; (b) ‘goed’ 
gelijkstelt aan een bepaalde eigenschap waarnaar ook met een andere uitdrukking kan worden 
verwezen of (c) van opvatting is dat ‘goed’ een natuurlijke of een bepaalde bovennatuurlijke 
eigenschap is. Wie bijvoorbeeld ‘goed’ gelijkstelt aan ‘dat wat de meeste mensen goed noemen’ 
en vervolgens uit de constatering dat de meeste mensen een bepaald handelen goed noemen, 
concludeert dat dat bepaalde handelen goed is en behoort te worden gedaan, leidt uit een feit een 
behoren af èn begaat een naturalistische drogredenering. Zie Salzman 1995, 18-25; Ricken 1998, 
53-56; Peter Schaber, Naturalistischer Fehlschluss, in: Düwell et al. 2002, 437-440.
37 Vgl. MacIntyre 1981,51-61; Taylor 1989, 53-75; Putnam 2002, 7-27; Schockenho] 2007a, 311-357; 
Larmore 2008, 43-46 en 87-136; Fritz 2009. Voor een genuanceerde bespreking van (de verschillen 
tussen) de is/ought-gap, de fact/value-distinction en de naturalistic fallacy: zie Dodd & Stern-
Gillet 1995. De verhouding tussen is en ought hee� semantische, ontologische, logische en episte-
mologische aspecten, die ik hier echter niet allemaal uitvoerig zal behandelen, zie Fritz 2009.
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neem. Ik leg hieronder eerst uit waarom, voordat ik mijn opvatting van empi-
risch gegronde normatieve ethiek presenteer. Ik grijp daarbij terug op wat ik in 
hoofdstuk 1, paragraaf 1.4 en 1.5, al heb besproken.

2.1.3.1. Een moreel geladen werkelijkheid

In een naturalistische visie op de werkelijkheid dient de beschrijving ervan 
zoveel mogelijk te worden ontdaan van begrippen die met de menselijke 
cultuur zijn verbonden. Uit een dergelijke beschrijving kunnen inderdaad geen 
morele conclusies worden getrokken omdat ‘goed en juist geen eigenschappen 
zijn van een universum los van elke relatie met mensen en hun levens’38. Het 
onderscheid tussen zijn en behoren betekent dan ook een waarschuwing die op 
haar plaats is waar het gaat over beschrijvende uitspraken vanuit een waarne-
mersperspectief zoals gebruikelijk in de natuurwetenschappen en in de, tegen 
de natuurwetenschappen aanleunende gedragswetenschappen. Zo kan uit 
onderzoek met behulp van vragenlijsten naar hoe een bevolking denkt over 
euthanasie inderdaad niet worden afgeleid hoe euthanasie al dan niet geregeld 
dient te worden39. Waar het echter gaat om beschrijvende uitspraken vanuit het 
perspectief van deelnemers aan een gemeenschappelijke levenspraxis is deze 
waarschuwing veel beperkter van kracht40. Ik zal dat hieronder verkennen.

Het punt dat Hume wilde maken was dat om van beschrijvende naar evalu-
erende uitspraken te komen extra evaluatieve premisses moeten worden inge-
roepen. Bij beschrijvende uitspraken die bepaalde maatschappelijke instituties 
veronderstellen, zoals die van belo�e, huwelijk of spel, die op hun beurt verplich-
tingen, commitments en verantwoordelijkheden met zich meebrengen, is dat 
echter de vraag aangezien in het beschrevene het evaluatieve al is meegegeven41. 

38 Taylor 1989, 56: ‘[O]ur language of good and right makes sense only against a background 
understanding of the forms of social interchange in a given society and its perceptions of the good. 
(…) Certainly what emerges from this is that good and right are not properties of the universe 
considered without any relation to human beings and their lives. And to the extent that our natural 
science since the seventeenth century has been developing on the basis of a conception of the world 
which is maximally freed from anthropocentric conceptions, (…), we can say that good and right 
are not part of the world as studied by natural science. But from there, it is an unjusti%ed leap to say 
that they therefore are not as real, objective, and non-relative as any other part of the natural world’.
39 Pellegrino 1995.
40 Schockenho] 2007a, 335: ‘Die Welt, in der wir leben, umfasst nicht nur den Bereich empiri-
schen Tatsachen, die wir aus einer Beobachterperspektive mit naturwissenscha!lichen Methoden 
erkennen, sondern auch die Sphäre von Gütern, Werten und Rechten, deren Notwendigkeit für die 
gedeihliche Entfaltung unseres Menschseins wir als Teilnehmer einer gemeinsamen Lebenspraxis 
erfassen’.
41 Searle 1964 gee� als voorbeeld de beschrijvende uitspraak ‘Jones uttered the words ‘I hereby 
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Iets dergelijks geldt ook voor beschrijvingen die de functie of het doel van de 
beschreven zaken insluiten42 en voor beschrijvende uitspraken betre]ende wat 
nodig is voor het overleven en gedijen van mensen43. Andersom zijn evaluatieve 
concepten, zeker naarmate ze concreter zijn, vaak niet zonder beschrijvende 
elementen. Bernard Williams noemt dergelijke concepten, zoals moed, wreed-
heid en dankbaarheid, ‘breed’ (thick) en meent dat ze niet opgevat kunnen 
worden als een verbinding tussen een evaluatieve en een feitelijke component 
die in beginsel van elkaar gescheiden kunnen worden44. Is het in het geval van 
standen van zaken vaak al praktisch onmogelijk om deze geheel waardevrij 
te beschrijven, bij handelingen is dat nog meer het geval. Een handelingsbe-
schrijving veronderstelt altijd een keuze met betrekking tot de elementen die 
in die beschrijving bij elkaar worden genomen en met betrekking tot de soort 
van handelingen waaronder die beschrijving wordt gevat. Bij deze keuzes treedt 
normativiteit onvermijdelijk binnen. Dit geldt des te meer voor beschrijvingen 
van praktijken waarin interne goederen en voortre]elijkheidsmaatstaven zijn 
opgenomen45. Een naturalistische visie op de werkelijkheid doet geen recht aan 
wat voor mensen, als sociale cultuurwezens, wel degelijk werkelijk is.

In plaats van een naturalistische visie op de werkelijkheid hanteer ik in dit 
onderzoek, op geleide van onder andere Charles Taylor en Arto Laitinen, een 
visie gebaseerd op een vorm van moreel realisme46. De verschillende varianten 
van moreel realisme berusten op de aanname dat de morele werkelijkheid 
uiteindelijk een aan de menselijke wil externe, voorgegeven werkelijkheid is. 
Weliswaar is de deelname aan een gemeenschappelijke levenspraxis noodza-
kelijk om morele en moreelrelevante goederen te kunnen identi�ceren en reali-

promise to pay you, Smith, %ve dollars’, waaruit hij de normatieve uitspraak ‘Jones ought to pay 
Smith %ve dollars’ a^eidt. Het onderscheid tussen descriptieve en normatieve uitspraken is 
volgens hem een samensmelting van minstens twee andere onderscheidingen: die tussen twee 
families van taaldaden die een verschillende illocutionaire kracht hebben (tot de ene familie 
behoren evaluaties en tot de andere beschrijvingen) en die tussen twee categorieën uitingen 
met verschillende waarheidsaanspraken (de ene objectief beslisbaar en de andere niet). Volgens 
Ricken 1998, 51-52, volgt uit de regels van het beloven echter niet dat het verboden is, zich niet 
meer aan deze regels te houden. Er moet volgens hem dus wel degelijk een extra norm worden 
ingeroepen.
42 MacIntyre 1981, 51-61; Schockenho] 2007a, 337-340.
43 Hefner 1980.
44 Williams 1985, 129-130. Zie ook: Putnam 2002, 34 e.v. en Taylor 1989, 53-58. Ricken 1998, 50-51, 
meent echter dat ook bij brede morele concepten beschrijven en waarderen van elkaar zijn te 
onderscheiden.
45 Voor praktijken, zie hfst. 1, par. 1.4. Op handelingsbeschrijvingen kom ik terug in subpar. 
2.3.2.
46 Voor het cultureel moreel realisme van Taylor en Laitinen, zie hfst. 1, par. 1.5.
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seren, maar deze goederen vormen een eigenstandige werkelijkheid en laten 
zich niet reduceren tot subjectieve houdingen. Ethische uitspraken zijn daarmee 
volgens het moreel realisme vatbaar voor waarheid of dwaling en kennis van 
wat er moreel gezien toe doet, hee� een motiverende, tot handelen aanzettende 
kracht47. Hiermee vertoont het moreel realisme volgens Schockenho] een grote 
a�niteit met de basisaannames van de katholieke moraaltheologie, die zich net 
zoals het grootste deel van de protestantse theologische ethiek, tot de cogniti-
vistische ethiek rekent48:

‘In al deze vormen van christelijke ethiek leidt de basisovertuiging van het 
bijbelse scheppingsgeloof, dat God al het geschapene als zodanig zijn goed-
keuring waardig acht, in de een of andere vorm tot de gedachte dat wat 
moreel vereist is moet overeenkomen met het werkelijke zijn van de mens 
en de structuren van zijn creatuurlijke werkelijkheid. De katholieke moraal-
theologie drukt deze overtuiging uit in de klassieke axioma’s ens et bonum 
convertuntur (= het zijnde en het goede komen overeen) en agere sequitur 
esse (= het handelen volgt het zijn)’.

Schockenho] voegt eraan toe dat dit niet betekent niet dat de moraal recht-
streeks is af te leiden uit een metafysica. Volgens Taylor en Laitinen, en ik volg 
hen daarin, is de morele werkelijkheid alleen toegankelijk vanuit een betrokken, 
leefwereldlijk perspectief49.

Ondanks deze relativeringen van de kloof tussen beschrijvende en norma-
tieve uitspraken blij� het onderscheid relevant voor de ethiek, enerzijds als 
waarschuwing tegen een naturalistische reductie van goederen50, anderzijds als 

47 Schockenho] 2007a, 326-331.
48 Schockenho] 2007a, 331-333, hier 332: ‘In allen diesen Ausprägungen christlicher Ethik führt 
die Grundüberzeugung des biblischen Schöpfungsglauben, nach der das von Gott gescha"ene Sein 
als solches der Gutheißung und Zustimmung würdig ist (vgl. Gen 1,27: “Und Gott sah, dass es 
sehr gut wahr”), in der einen oder anderen Form zu dem Gedanken, dass der Inhalt der sittlichen 
Forderung dem realen Sein des Menschen und den Strukturen seiner geschöp*ichen Wirklich-
keit entsprechen muss. Die katholische Moraltheologie drückt diese Überzeugung in den klassi-
schen Axiomen ens et bonum convertuntur (= das Seiende und das Gute stimmen überein) und 
agere sequitur esse (= das Handeln folgt dem Sein) aus. Sie unterstreicht damit die Bedeutung 
der ontologischen Einsicht in die Verfasstheit des Menschen als eines leib-seelischen Wesens und 
seine naturha!e Strebensziele. Dagegen hat die ontologische Ausrichtung der Ethik (…) keines-
falls den Sinn, die praktischen Handlungsurteile der Moral aus metaphysischen Einsichten der 
theoretischen Vernun! abzuleiten oder die Ethik als ein Korrolarium der kosmischen Ordnung 
zu begreifen’. Schockenho] zoekt i.h.b. aansluiting bij het moreel realisme van John McDowell, 
Mind and World (1994) en Mind, Value and Reality (1998).
49 Laitinen 2003, 167-169.
50 Dodd & Stern-Gillet 1995; Schockenho] 2007a, 333-337.
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waarschuwing tegen het onbere^ecteerd binnensmokkelen van moraliteit in 
schijnbaar waardevrije beschrijvingen. Een voorbeeld van dit laatste is het eerst 
beschrijven van ‘de man’ en ‘de vrouw’ en dan vervolgens daaruit a^eiden hoe 
het huwelijk er uit moet zien, hoe seksualiteit dient te worden beleefd, en hoe 
echtgenoten het huishouden en de opvoeding dienen te verdelen, terwijl dat in 
de beschrijving eigenlijk al was ingewerkt.

2.1.3.2. Een receptieve, concrete praktische rede

De strikte scheiding tussen zijn en behoren, feit en waarde hangt niet alleen 
samen met een naturalistische visie op de wereld, maar ook met een instrumen-
talistische visie op de menselijke rede. Volgens deze opvatting is de rede slechts 
in staat om de middelen te vinden en aan te wenden om doelen te bereiken die 
door een andere instantie worden aangeleverd of ontdekt, namelijk het morele 
gevoel (Hume) of de morele intuïtie (Moore). Deze opvatting van de menselijke 
rede houdt een reductie in ten opzichte van bijvoorbeeld #omas van Aquino’s 
opvatting. Volgens #omas is het de praktische rede die, in een zekere eigenstan-
digheid ten opzichte van de theoretische rede en met een erbij–betrekken van 
de gemoedsaandoeningen, de praktische handelingsbeginselen vat en ermee 
werkt. De werkelijkheid bestaat niet enkel uit wat feitelijk, op dit moment al is 
gerealiseerd. Hetgeen op dit moment feitelijk is, is naar de teleologische opvat-
ting van #omas van Aquino namelijk in ontwikkeling en staat uit naar zijn 
voltooiing. In het zijnde is wat behoort te zijn in aanleg al aanwezig. De inhou-
delijke invulling van wat behoort te zijn en in het zijnde in aanleg al aanwezig 
is, wordt gevonden door van de natuurlijke neigingen naar de deugden voort te 
schrijden. Dit is de taak van de praktische rede: zij onderkent in de natuurlijke 
strevingen en neigingen de nastrevenswaardige doelen, die deze strevingen en 
neigingen voltooien. Anders gezegd: de praktische rede onderkent de strekking 
van het handelen en wat daarin wordt nagestreefd en wat daarin wordt gemeden. 
Dit onderkennen voltooit zich daarin dat de betre]ende persoon, daarbij geleid 
door diezelfde praktische rede, tot handelen overgaat51.

In plaats van een instrumentalistische visie op de menselijke rede hanteer 
ik in dit onderzoek een visie op de rede, waarin de praktische rede niet alleen 
middelen vindt, maar ook doelen onderkent. Door praktische wijsheid kan 
een praktisch wijze mens waarnemen wat in de context van een handeling en 
te midden van onzekerheden moreel relevant is, en wat de strekking van die 
handeling is. Door praktische wijsheid kunnen gevorderde praktijkbeoefenaren, 

51 Schockenho] 2007a, 309-310 en 351-357. Vgl. Fritz 2009, 195-290.
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zonder een a priori standaard, bepalen wat de doelen van hun praktijk zijn en 
wat, in een bepaald geval, het concrete goed is dat kan worden nagestreefd 
en het concrete kwaad waarvan wegbewogen dient te worden52. Wanneer het 
behoren betrekking hee� op de, in het zijn van een levensvorm aanwezige 
mogelijkheden, waarvan de actualisering voor het betre]ende levende wezen 
goed is terwijl het braak liggen een natuurlijk defect betekent, dan is de over-
gang van zijn naar behoren een creatieve interpretatieprestatie die eigen is 
aan de praktische rede53. In hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, heb ik uitgelegd dat ik 
weliswaar een teleologische opvatting van ethiek hanteer, maar niet in de klas-
siek–aristotelische zin alsof doeleinden rechtstreeks kunnen worden afgeleid 
uit een voorgegeven metafysica. De strekking van een handeling is enkel in 
de praktijk te ontdekken. In die zin vat ik teleologie formeel op, als een open, 
heuristisch concept.

Ook hier blij� het onderscheid tussen beschrijvende en normatieve 
uitspraken echter een waarschuwing afgeven, namelijk tegen het gelijkstellen 
van onze (morele) interpretatie met de werkelijkheid. Geen enkele beschrijving 
of interpretatie van de werkelijkheid, hoe zorgvuldig en werkelijkheidsnabij 
ook, dekt de werkelijkheid geheel en al en voor altijd. Het blijvende overschot 
van de weerspannige werkelijkheid kan altijd weer, ook na beargumenteerde 
benoeming, opspelen, zich doen gelden en de benoeming doen betwijfelen en 
zelfs geheel onderuit halen. Een voorbeeld hiervan is het interpreteren van een 
pastorale casus in morele termen — de pastorant ontdekt in het contact met de 
pastor hoe hij zijn opvatting van autonomie (het leven in eigen regie houden) zo 
kan bijstellen, dat hij meer recht kan doen aan zijn echtgenote (accepteren dat ze 
is zoals ze is) — en eraan voorbij zien dat er in de casus nog resten over kunnen 
zijn die niet in deze morele interpretatie zijn ondergebracht en die interpre-
tatie zelfs kunnen tegenspreken. Het is goed te bese]en dat elk onderzoek (en 
elke presentatie van onderzoeksbevindingen) descriptieve, normatieve en stra-
tegische aspecten kent, die niet gescheiden, maar wel onderscheiden kunnen 
worden — en ook kunnen worden achtergehouden.

52 Voor praktische wijsheid, zie hfst. 1, par. 1.4.
53 Schockenho] 2007a, 341-345, hier 345: ‘Der Übergang vom Sein zum Sollen, die Brücke von 
der Wahrnehmung einer gegebenen Möglichkeit und der Einsicht in die Verp*ichtung zu ihrer 
Verwirklichung, stellt eine genuine Eigenleistung der praktischen Vernun! dar, die aufgrund ihrer 
Prinzipien und ihrer weiteren Denkoperationen unmittelbar erfasst, was in einer bestimmten 
Situation aufgrund ihrer tatsächlichen Gegebenheiten zu tun und zu lassen ist’.
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2.1.4. Conclusie: Empirische gegronde normatieve ethiek, geïnteresseerd in 
situationele praktische wijsheid belichaamd in praktijken

Mijn onderzoek is een voorbeeld van wat ik empirisch gegronde normatieve 
ethiek noem, normatieve ethiek die de werkelijkheid als moreel geladen opvat 
en de menselijke praktische rede als receptief en concreet. Goed en kwaad 
melden zich in de werkelijkheid en niet pas in de bezinning–achteraf op die 
werkelijkheid. Het is de praktische rede die in concrete situaties en praktijken 
onderkent wat een goed is en wat een kwaad. In deze opvatting houdt het onder-
scheid tussen is en ought weliswaar een serieus te nemen waarschuwing in, 
maar hoe� dit onderscheid niet als een strikte scheiding te worden opgevat. Elk 
onderzoek — en elke presentatie van onderzoeksbevindingen — kent descrip-
tieve, normatieve en strategische aspecten, die wel onderscheiden maar niet 
gescheiden kunnen worden. Evenals in geïntegreerde empirische ethiek gaan 
in empirisch gegronde ethiek het empirische onderzoek en de ethische studie 
vanaf het begin gelijk op. Anders dan in geïntegreerde empirische ethiek gaat 
het in empirisch gegronde ethiek niet primair om de opvattingen van praktijk-
beoefenaren, maar om wat er aan moreel relevante inzichten kan worden opge-
daan uit een zorgvuldige empirisch–ethische bestudering van hun dagelijks 
handelen in concrete instanties van hun praktijk. Voor een dergelijke bestude-
ring zijn een betrokken, leefwereldlijk perspectief en dito methodes onontbeer-
lijk. Ik kom hierop terug in deel B van dit hoofdstuk.

Paragraaf 2.2: Empirie in de theologie

In de ethiek, althans van het type dat ik in dit onderzoek bedrijf, wordt de 
ethicus ertoe gedrongen naar de werkelijkheid te kijken. Geldt dat ook voor de 
theologie? Voor mijn onderzoek is deze vraag van belang omdat moraaltheo-
logie een theologische discipline is. #eologie gaat over de drieëne God of over 
de werkelijkheid in het licht van het christelijk geloven in de drieëne God. De 
klassieke bronnen voor de theologie zijn de Schri�, de Traditie en het kerkelijk 
leergezag. Waarom dan kijken naar bijvoorbeeld de praktijk van persoonlijk 
pastoraat? Ik bespreek in deze paragraaf het op de ervaringen en praktijken 
van concrete, levende mensen in de wereld van deze tijd aangewezen–zijn van 
de theologie in het algemeen en de praktische theologie in het bijzonder. Over 
de moraaltheologie kom ik te spreken in de volgende paragraaf.
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2.2.1. Op Gods openbaring in de wereld betrokken theologie

Zoals in het eerste hoofdstuk al besproken versta ik onder theologie het weten-
schappelijk spreken over God–mens–en–wereld vanuit het christelijk geloven 
in de drieëne God. Dat de theologie als wetenschap een deel van haar mate-
riële object met de andere wetenschappen deelt, verplicht haar zich kritisch 
te verhouden tot de andere wetenschappen en hun zelfverstaan en methodes. 
Deze laatsten betre]en niet alleen de, in de theologie inmiddels vertrouwde 
�loso�sche, literaire en historische methodes, maar ook de, in de mensweten-
schappen in toenemende mate gehanteerde empirische methodes.

Als een spreken vanuit het christelijk geloven in de drieëne God dient de theo-
logie zich rekenschap te geven van het aangewezen–zijn van mensen op Degene 
die zich in de geschiedenis als de drieëne God openbaart. Deze openbaring 
is niet een voor–eens–en–altijd gegeven geloofsinhoud, maar de ‘voortgezette 
realiteit van Gods actieve aanwezigheid onder zijn volk’, die bespeurbaar is in 
de verhalen die mensen doorvertellen, in hun navolging van Christus en in hun 
ervaringen in de wereld van deze tijd54. In deze verhalen, praktijken en erva-
ringen toont God zich als tegelijkertijd aanwezig en afwezig, als een zich aan 
ons vatten onttrekkende Aanwezigheid. Volgens de christelijke traditie is ontle-
diging essentieel voor de menswording van Jezus Christus als Gods Woord 
van waarheid. Deze ontledigde gestalte van de waarheid verwijst ons naar het 
sacramentele karakter van haar openbaring: ‘de waarheid toont zichzelf niet 
in massieve verhevenheid, maar is verborgen in aardse tekenen reël onder ons 
present’55. Deze sacramentele visie op waarheid suggereert dat gelovige waar-
heid moet worden gezocht in verbinding met de gebrokenheid, de con^icten en 
de verwarring van hedendaagse mensen. De waarheid is in haar presentie ook 
altijd afwezig en in haar afwezigheid altijd verborgen present56.

In de heilige Schri� wordt een God ter sprake gebracht die op mensen toe gaat, 
zich toont in het leven van mensen en hen oproept en in staat stelt tot ‘leven in 

54 Ronald F. #iemann, Revelation and #eology: #e Gospel as the Narrated Promise, Notre 
Dame 1985, 80-82.
55 Borgman 2006, 10.
56 Borgman 2006, 10-11. Borgman neemt als uitgangspunt het verband dat paus Johannes 
Paulus II in de encycliek Fides et ratio (1998) suggereert, met een citaat van Blaise Pascal, tussen 
de ontlediging van de waarheid en de ontlediging van de presentie van de Gezalfde in de eucha-
ristie (FR 13). Op geleide van Timothy Radcli]e, #e Sacramentality of the Word, in: K. Pecklers 
(ed.), Liturgy in a postmodern World, London/New York 2003, 133-147.214, werkt Borgman uit 
wat dit betekent voor de waarheid en waar die gezocht moet worden. Niet alleen is de waarheid 
altijd verborgen aanwezig, maar ze is ook altijd aangetast door het kwaad en de leugen en dreigt 
daar steeds weer in onder te gaan.
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volheid’ (Johannes 10,10). Deze levende God wijst voortdurend van zichzelf weg 
en beveelt aan mensen mensen aan. Als Mozes, na de eerste overtreding en 
bestra�ng van het volk, vraagt God zelf te mogen zien, openbaart Deze zich als 
een op mensen betrokken God die niet zomaar ter beschikking staat van welk 
heilsvolk dan ook (Exodus 33, 18–20). Als Jezus vlak voor zijn arrestatie nog 
eens duidelijk wil maken waar het zijn Vader om te doen is, dan verwijst hij zijn 
toehoorders terug naar hun handelen ten aanzien van de ‘minsten der mijnen’ 
(Matteüs 25, 31–46). Voorzover dit de God is, door Wie het christelijk geloven, 
hopen en lie�ebben wordt geïnspireerd, uit Wie het voortkomt en op het Wie 
het is gericht, is theologie aangewezen op de verhalen, praktijken en ervaringen 
van concrete, levende mensen in de wereld van deze tijd. Dat is de plek waar 
Gods Geest werkzaam is57.

#eologie vat ik op als een kerkelijke wetenschap in die zin dat de gemeenschap 
van theologische wetenschappers zichzelf verstaat als ingebed in de bredere 
geloofsgemeenschap die de Kerk is. Als katholieke theoloog sta ik in de traditie 
van de Rooms–Katholieke Kerk. Binnen deze traditie is, juist met het oog op de 
werkelijkheidsbetrokkenheid van de hedendaagse theologie, het Tweede Vati-
caans Concilie, dat van 1962 tot 1965 plaatsvond, van bijzonder belang58. In het 
decreet Optatam totius over de priesteropleiding hebben de concilievaders in 
verband met de moraaltheologie zowel de oriëntatie op de Schri�, de verplich-
ting wetenschappelijk te werk te gaan, als de focus op de wereld als het eigenlijke 
werkingsterrein van de christelijke liefde naar voren gehaald59.

In de pastorale constitutie Gaudium et spes over de Kerk in de wereld van deze 
tijd wijst het Concilie de wereld aan als de ‘theologische plaats van de leerlingen 
die Christus tot zijn Kerk hee� bijeengeroepen’60: ‘Vreugde en hoop, verdriet 
en angst van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen die, hoe 
ook, te lijden hebben, zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de 
angst van Christus’ leerlingen’ (GS 1). Deze wereld wordt theologisch gekwali�-
ceerd als ‘een wereld die het toneel is van de geschiedenis van de mensheid, (…) 
uit liefde door de Schepper is geschapen en in stand wordt gehouden; (…) door 
Christus (…) werd bevrijd, om naar Gods raadsbesluit te worden omgevormd 

57 Vgl. 1 Korintiërs 3,16 en 6,19 waar het lichaam een tempel van de Geest wordt genoemd.
58 Klein 2005, 31-36.
59 Schockenho] 2003, 172; zie OT 16: ‘Een speciale zorg moet worden besteed aan de vervol-
making van de moraaltheologie; want een wetenschappelijke uiteenzetting daarvan, meer gevoed 
door de leer van de Heilige Schri!, is in staat de hoge roeping van de gelovigen in Christus te door-
lichten en hun verplichting om in liefde voor het leven van de wereld vruchtbaar te zijn’.
60 Borgman 2006, 5.
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en tot voltooiing te komen’ (GS 2). Volgens het Concilie gaat het in de toewen-
ding naar de ervaringen van mensen en naar de problemen van de wereld in 
deze tijd om het zelfverstaan zelf van de Kerk. In die toewending gaat het om 
concrete, in de wereld lichamelijk aan te tre]en mensen en om hun concrete 
samenleven in die wereld: ‘De wereld van de mensen staat het Concilie dus voor 
ogen, d.i. de gehele mensenfamilie met het geheel van aardse dingen waarin zij 
lee�’ (GS 2), en: ‘Zo zal dus de mens, en wel als één totaliteit, met lichaam en 
ziel, met hart en geweten, met verstand en wil, de spil vormen van geheel onze 
uiteenzetting’ (GS 3). De door het Concilie bepleite toewending tot mensen en 
hun wereld vindt haar theologische rechtvaardiging in de, alle mensen gemeen-
schappelijke, in God gegrondveste waardigheid van de mens, ‘die op aarde het 
enige schepsel is dat om zichzelf door God gewild is’ (GS 24). Als door God naar 
Diens beeld geschapen, door Christus verlost en ‘in het genot van een zelfde 
roeping en goddelijke bestemming’, zijn alle mensen, hoewel verschillend in 
capaciteiten, fundamenteel gelijk (GS 29). Met het oog op die opdracht aan alle 
mensen ‘om de menselijke persoon te redden, en de menselijke gemeenschap 
uit te bouwen’ spreekt het Concilie de noodzaak uit tot gesprek (colloquium) 
en samenwerking (cooperatio) met de gehele mensheid (GS 3). Daarvoor dient 
de Kerk ‘de tekenen des tijds (signa temporum) te doorzoeken en in het licht 
van het Evangelie te interpreteren’ en ‘dus de wereld waarin wij leven en even-
zeer haar verwachtingen, strevingen en haar dikwijls dramatische karakter te 
onderkennen en te verstaan (cognoscantur et intelligantur)’ (GS 4).

Een centrale categorie voor het onderkennen en verstaan van de wereld 
waarin wij leven, is ervaring. Het is een nogal breed begrip. In het gewone taal-
gebruik kan het woord ‘ervaring’ naar verschillende zaken verwijzen: (i) wat 
men hee� ondervonden, meegemaakt, beleefd, zoals in: ‘dat was een onaange-
name ervaring’; (ii) ervaring als bron van kennis (naast onderrichting), zoals 
in: ‘ervaringsdeskundige’; (iii) door ondervinding of waarneming verworven 
kennis, zoals in: ‘ervaringswijsheid’ (naast ‘boekenwijsheid’). Het is lastig om 
een eenduidige de�nite te geven en een duidelijke afgrenzing ten opzichte van 
andere begrippen, zoals belevenis, beleving en waarneming. Het roept associ-
aties op met tegenstellingen als: ‘de subjectieve én objectieve wereld, de diep 
gevoelde zekerheid in de waarheid te staan én de volstrekte, subjectieve wille-
keur van het persoonlijk aanvoelen, directe toegang tot de werkelijkheid wars 
van alle speculatiezucht én het gordijn van interpretaties dat onontkoombaar 
vóór de realiteit hangt’61. In de katholieke theologie is de categorie ervaring 

61 Schreurs 1987, 179.
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in de tweede hel� van de vorige eeuw een steeds belangrijkere plaats gaan 
innemen. Dit gebeurde in reactie op het dóórbrekende inzicht dat het onmo-
gelijk is God rechtstreeks tot object en inhoud van de theologie te nemen. God 
laat zich alleen kennen via menselijke ervaringen62. In subparagraaf 2.3.1 zal ik 
het hier nog brede en vage ervaringsbegrip preciseren.

2.2.2. Interdisciplinair met de gedragswetenschappen in dialoog zijnde 
praktische theologie

Praktische theologie is de theologische subdiscipline die tot taak hee� de 
geleefde geloofspraktijk en de geloofsvragen en problemen van gelovige mensen 
vandaag de dag te onderzoeken, te analyseren en te duiden en dit zowel ten 
dienste van de andere theologische subdisciplines als ten dienste van het eigen 
uitwerken van concepten en modellen ter ondersteuning (en verandering) van 
die geloofspraktijk63. De te onderzoeken geloofspraktijk is een praktijk die door 
Vaticanum II uitdrukkelijk in de wereld, in de sociale werkelijkheid, is gesi-
tueerd. De taak deze praktijk te onderzoeken vraagt om ‘gesprek en samen-
werking’ (GS 3) met zowel de gedragswetenschappen en de mensen uit die 
praktijk als de andere theologische subdisciplines. Voor de interdisciplinaire 
dialoog tussen praktische theologie en de gedragswetenschappen zijn er diverse 
modellen ontwikkeld, waarvan ik er hier op geleide van Stephanie Klein twee 
bespreek: (a) het samenwerkingsmodel van Norbert Mette en Hermann Stein-
kamp en (b) het samenwerkingsmodel van Hans van der Ven64.

Mette en Steinkamp doen voor hun karakterisering van de samenwerking 
tussen praktische theologie en gedragswetenschappen een beroep op theologi-
sche begrippen. Zij onderscheiden (i) het ancilla–paradigma, waarin praktische 
theologie van de gedragswetenschappen overneemt wat haar goed uitkomt; (ii) 
het Fremdprophetie–paradigma, waarin praktische theologie hele theorieën, 
handelingsmethoden of kennisbestanden overneemt; (iii) het paradigma van 
de convergerende opties, waarin praktische theologie samenwerkt met die 

62 Schreurs 1987, 183.
63 Klein 2005, 38. Bernard Hö�e hee� drie theoretische basisopvattingen van praktische 
theologie onderscheiden: de empirisch-analytische benadering van praktische theologie, de 
hermeneutisch georiënteerde praktische theologie en de meer politiek-theologische benadering 
(Bekering en bevrijding, Hilversum 1990, 103 e.v.). In Nederland behoren Hans van der Ven tot 
de eerste, Hans van de Bosch tot de tweede en Riet Bons-Storm en Rob van Kessel tot de derde 
variant. Hö�e’s driedeling is overgenomen in G.D.J. Dingemans, Manieren van doen: Inleiding 
tot de studie van de praktische theologie, Kampen 1996.
64 Klein 2005, 94-98.
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onderzoeksstromingen in de gedragswetenschappen die werken vanuit verge-
lijkbare of verenigbare opties en belangen; en (iv) praktische theologie als een 
sociale wetenschap die het empirische fenomeen van het religieuze onderzoekt. 
Van der Ven doet voor zijn karakterisering van verschillende wijzen van samen-
werking tussen praktische theologie en gedragswetenschappen een beroep op 
wetenschapstheoretische begrippen65. Hij onderscheidt (i) monodisciplinariteit, 
waarin praktische theologie een soort toegepaste theologie is; (ii) multidisci-
plinariteit, waarin praktische theologie de uitkomsten van gedragswetenschap-
pelijk onderzoek overneemt en die theologisch bere^ecteert en evalueert; (iii) 
interdisciplinariteit, waarin praktische theologie en gedragswetenschappen ook 
elkaars vraagstellingen, methodes en vooronderstellingen bekritiseren; en (iv) 
intradisciplinariteit, waarin praktische theologie zelf, gedragswetenschappe-
lijk goed geïnformeerd, empirisch onderzoek doet. Zowel Mette en Steinkamp 
als Van der Ven wijzen de opvatting van praktische theologie als een toepas-
singswetenschap af. Ook modellen waarin praktische theologie de uitkom-
sten, methodes en theorieën van de gedragswetenschappen onbere^ecteerd 
overneemt, achten ze theologisch en wetenschapstheoretisch problematisch. 
Ze bepleiten daarentegen modellen waarin wederzijds vooronderstellingen en 
methodes worden bediscussieerd en waarin de praktische theologie ook zelf 
empirisch onderzoek doet.

Stephanie Klein wijst erop dat de theologische dimensie van de praktische 
theologie ook moet worden doordacht vanuit het onderzoekssubject — de 
onderzoeker met een door het geloof bepaald kennisbelang en een in bere-
^ecteerd geloof op zich genomen ‘optie’  . Elk onderzoek dient een bepaald 
kennisbelang en om wetenschappelijk te zijn, moet dat kennisbelang worden 
bere^ecteerd. Een praktisch–theologisch onderzoek dient volgens Klein een 
emancipatorisch kennisbelang te dienen: bij te dragen aan een veranderend en 
bevrijdend handelen. Het subjectieve geloof van de onderzoeker krijgt hiermee 
wetenschapstheoretisch een plek binnen de praktisch–theologische theorievor-
ming. In de theologie hee� dit inzicht al een lange traditie: God kennen bete-
kent gerechtigheid doen. Uit de kerkelijke praktijk en de bevrijdingstheologie 
in Latijns–Amerika in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw stamt 
het begrip ‘optie’, vooral gebruikt in de uitdrukking ‘(voorkeurs)optie voor de 
armen’. Met een optie wordt een spirituele keuze voor een nieuwe, concreet 
te begane weg bedoeld, die men maakt wanneer de bestaande praktijk zijn 

65 Van der Ven 1990, 103-130.
66 Klein 2005, 104-114.
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vanzelfsprekendheid verliest, op grond van een analyse van de actuele maat-
schappelijke situatie en in het licht van het eigen verstaan van het evangelie. 
Deze keuze leidt dan vervolgens ook tot nieuwe inzichten met betrekking tot 
maatschappelijke verschijnselen die men anders over het hoofd had gezien. Voor 
de praktische theologie betekenen het kennisbelang en de optie, verwijzend 
naar de beweegredenen respectievelijk de doelstellingen van de onderzoeker, 
dat het praktisch–theologisch onderzoek zich dient te richten op de centrale 
pastorale uitdagingen in een concrete situatie.

Voor een eigen wetenschappelijke methode voor de Europese praktische 
theologie stelt Klein voor om de drieslag zien — oordelen — handelen van de 
Belgische priester Joseph Cardijn67 wetenschapstheoretisch, methodologisch 
en theologisch te funderen en verder uit te bouwen68. Om eigen theorieën over 
de sociale werkelijkheid te ontwikkelen, acht Klein voor de praktische theo-
logie de gefundeerde–theoriebenadering (zie subparagraaf 2.5.3) een geschikte 
methode69. Het is een methode die in staat is nieuwe ontdekkingen te doen 
met betrekking tot minder bekende en snel veranderende verschijnselen, omdat 
zij niet uitgaat van vaste theorieën, hypotheses en methodes. Ook gaan gege-
vensverzameling en analyse gelijk op en is deze methode erop gericht dat zowel 
wetenschappers als mensen uit de praktijk de uitkomsten kunnen navoltrekken 
en de zeggingskracht ervan kunnen nagaan. De theorieën waarop men met de 
gefundeerde–theoriebenadering uitkomt, zijn gericht op de praktijk. De subjec-
tiviteit van de onderzoek(st)er en de subjectiviteit, uniciteit en levendigheid van 
de mensen in de onderzochte situatie of praktijk zijn in de methode geïnte-
greerd. Deze kenmerken maken de gefundeerde–theoriebenadering volgens 
Klein geschikt voor een wetenschap die gericht is op het heil van mensen, wil 
werken vanuit een christelijke optie en past bij een christelijke antropologie die 
de uniciteit, creatuurlijkheid en levendigheid van mensen benadrukt.

2.2.3. Conclusie: Ervaringsbetrokken theologie

De theologie, wil zij een bijdrage leveren aan de opdracht van de Kerk mensen 
in contact met God te brengen en zo te redden, dient de wereld waarin wij leven 
te onderzoeken. Als een spreken vanuit het christelijk geloven in de drieëne 
God, richt de theologie zich op de verhalen, praktijken en ervaringen van 

67 Klein 2005, 54-77.
68 Klein 2005, 120-125.
69 Klein 2005, 261-262 en 288-289.
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concrete, levende en belichaamde mensen in de wereld van deze tijd als de plek 
waar God zich openbaart als actief bij mensen aanwezig. Zij laat zich in met 
het vanuit de eigen aard van de theologie noodzakelijke en door Vaticanum II 
opgedragen gesprek en dito samenwerking met andere wetenschappen, zonder 
zich onkritisch over te leveren aan de vraagstellingen, methodes en vooronder-
stellingen van deze wetenschappen. Tegelijk houdt zij oog voor het theologisch 
gehalte van haar onderneming. In haar onderzoek hebben de subjectiviteit van 
de onderzoeker, diens beweegredenen en doelstellingen, en de subjectiviteit, 
uniciteit en levendigheid van de mensen in de onderzochte situaties en prak-
tijken hun eigen plek. Mensen zijn, hoewel verschillend in vermogens, funda-
menteel gelijk en met eenzelfde waardigheid bekleed. Ieders ervaring telt dus in 
beginsel mee. Tegelijk neemt de theologie de historische ervaringen serieus die 
onze voorgangers in het geloof in het leven met het Evangelie hebben opgedaan. 
Vanwege de opdracht een bijdrage te leveren aan bevrijding en redding, dient 
theologisch onderzoek zich te richten op de centrale pastorale uitdagingen in 
concrete situaties. De in de menswetenschappen ontwikkelde gefundeerde–
theoriebenadering wordt genoemd als een goede kandidaat voor een voor de 
theologie geschikte empirische methode. De vraag is of dit ook geldt voor de 
moraaltheologie. Daarvoor moet deze benadering worden overgezet van een 
discipline georiënteerd op gedrag naar een discipline georiënteerd op het 
moreel goede in het handelen. Ik kom hierop terug in deel B van dit hoofdstuk.

Paragraaf 2.3: Empirie in de moraaltheologie

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de categorie ervaring een voor 
de theologie centrale categorie is. In de moraaltheologie, de theologische 
discipline die systematisch en kritisch–normatief re^ecteert op het menselijk 
handelen onder het opzicht van goed en kwaad en in het licht van het christelijk 
geloven in de drieëne God, gaat het echter om de categorie handelen. In deze 
paragraaf wil ik nog verder inzoomen op het begrip ervaring en de betekenis 
ervan voor de moraaltheologie en op het begrip handelen en wat nodig is voor 
het beschrijven en beoordelen ervan. Ik wend me daartoe tot de opvattingen 
van de Duitse moraaltheoloog Dietmar Mieth over elementen van ervaring en 
hun functies binnen de moraaltheologie en de, op de middeleeuwse theoloog 
#omas van Aquino teruggaande, katholieke morele idee van de bronnen voor 
de goed– en kwaadheid van handelingen.
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2.3.1. Op ervaring betrokken moraaltheologie

Waar het gaat om de vraag hoe en waaraan we binnen de christelijke traditie 
inzicht opdoen, maakt Dietmar Mieth onderscheid tussen bronnen en instan-
ties70. Als bronnen van christelijk inzicht gelden volgens hem enerzijds bere-
^ecteerde ervaring en anderzijds Schri� en Traditie als de overlevering van wat 
onze voorgangers in het geloof waardevol en goed is gebleken. Als instanties 
van christelijk inzicht noemt Mieth er in eerste instantie drie: gezag en de groep, 
beide op te vatten als het begin van de mogelijkheid tot inzicht te komen, en de, 
in geloof ontsloten rede71. Uiteindelijk is, volgens Mieth, ervaring de bron van 
morele kennis en de rede de normerende instantie van moraliteit72.

Mieth hee� uitvoerig stilgestaan bij de rol van ervaring in de moraaltheo-
logie. Volgens hem is het fenomenologisch zinvol om binnen het ervarings-
proces drie, niet altijd strikt van elkaar te scheiden elementen te onderscheiden: 
(a) zintuiglijke waarnemingen; (b) belevenissen van intens door bepaalde 
gebeurtenissen geraakt worden, en (c) ontmoetingen met anderen die op de 
een of andere manier indruk op ons maken73. Of het nu gaat om afzonder-
lijke ervaringen (Einzelerfahrungen) of om het ervaren–zijn in een vak of in het 
leven (Erfahrenheit), om tot ervaring te worden, moeten waarnemingen, bele-
venissen en ontmoetingen, opgedaan in ons verkeren in de wereld en omgaan 
met de wereld en met anderen, worden verwerkt. Verwerken betekent het in 
verband te brengen met, laten bijstellen door en laten beïnvloeden van onze 
ervaringsinzichten tot dan toe. Pas dan leveren waarnemingen, belevenissen en 
ontmoetingen ervaringsinzichten op met betrekking tot onze leefwereld. Dit 
verwerken bouwt voort op wat onze directe omgeving en de samenleving als 
geheel al vóór ons hebben gedaan, en is een activiteit van het verstand, waarbij 
ook het gemoed wordt aangesproken74. Ervaring impliceert dus altijd al duiding, 
interpretatie.

70 Mieth 1998, 225-237.
71 Mieth 1998, 235-236: ‘Vernun! ist mehr als die aktive Kontrolle des Verstandes; sie ist Hör- 
und Orientierungsfähigkeit, denn ‘Vernun!’ kommt von ‘vernehmen’. (…) Daher wäre es unan-
gemessen, Vernun! und Glaube als vermeintlich gegensätzliche ‘Instanzen’ zu erfassen. Vielmehr 
müsste man im christlichen Kontext von einer im Glauben erschlossenen sittlichen Vernun! spre-
chen, wo wie wir von einer im Glauben erschlossenen christlichen Freiheit sprechen’.
72 Mieth 1998, 226. Vergelijk het onderscheid tussen context of discovery en context of justi-
%cation uit 2.1.4 met de titel van Mieths opstel (in Mieth 1998, 225-137): Erfahrung und Vernun!: 
Entdeckung und Begründung in der Moral.
73 Mieth 2002, 336-337; 1998, 15-16, 34-35 en 259-261.
74 Mieth 1998, 20-21 en 181-182.



104 gezien de ander

Vervolgens maakt Mieth onderscheid tussen Empirie en Experienz. Het 
Griekse ἐμπειρία (empeiría) en het Latijnse experientia hebben beide de dubbele 
betekenis van het proces van ervaring opdoen (Erfahrung) en de toestand van 
ervaren–zijn (Erfahrenheit). Omdat het begrip ‘empirie’ volgens Mieth reeds 
door de natuurwetenschappen is bezet, waarbij de beide aspecten zijn komen 
samen te vallen in de nadruk op de methode, stelt hij voor het begrip ‘expe-
riëntieel’ te gebruiken voor het ervaringscriterium in de theologie75. Aanslui-
tend bij zijn fenomenologisch onderscheid tussen waarneming, belevenis en 
ontmoeting als bronnen van (nog onverwerkte) ervaring, de�nieert hij Empirie 
als verwerkte waarneming en Experienz als verwerkte belevenis en ontmoeting, 
die de vorm kan aannemen van levenservaring of historische, esthetische of 
religieuze ervaring76. Op een andere plek, sprekend over ervaring als verwerkte 
waarneming, maakt hij onderscheid tussen wetenschappelijke empirie die zich 
beperkt tot waarnemingen in toetsbare, afgebakende stukken werkelijkheid, en 
(experiëntiële) ervaring op grond van, onder andere, waarnemingen in open 
samenhangen77. Voor het empirisch perspectief verwijst hij naar de mens– en 
maatschappijwetenschappen. Hij is zelf meer geïnteresseerd in het experiën-
tieel perspectief, waarin het gaat om de ontsluiting van ervaring zoals die in de 
geschiedsduiding, in de concrete leefwereld, in de kunst en in de vertellende 
constitutie van ervaringsmodellen is te vinden. Kort samengevat: terwijl de 
empirische ervaring zich bevindt op het vlak van de feitelijke situaties (Sach-
verhalte), bevindt de experiëntiële ervaring zich volgens Mieth op het vlak van 
betekenissen (Sinngehalte). Het verplichtende karakter van wat uit een experi-
entiële aanzet tot ethiek voortkomt, is niet dat van de morele norm, maar dat 
van het ethische ‘model’78.

Wanneer sprake is van ervaring als de bron van het goede en het juiste, dan 
gaat het volgens Mieth altijd om het onderscheid en de onderlinge verhouding 
tussen wetenschappelijk onderzoekbare empirie als bron van ervaring enerzijds 

75 Mieth 1999, 225-226.
76 Mieth 1998, 9; vgl. 2002, 337: ‘Von Erfahrung als ethikrelevanten Begri" können wir nicht 
sprechen, ohne der empirische Erkenntnis die experientieller Lebenserfahrung zuzugestellen’.
77 Mieth 1998, 15; vgl. 2002, 336.
78 Mieth 1998, 9: ‘Dass jede Ethik die Sachverhaltsebene, auf die sie sich bezieht, richtig rezi-
pieren muss, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Auf der Sachverhaltsebene ist jedoch die ethi-
sche Orientierung noch nicht prä%guriert. Sie ist dies eher auf einer Ebene, die ich die Ebene der 

‘Sinngehalte’ nenne. Mit dieser Ebene hat vor allem die ‘experientelle’, nicht aber die ‘empirische’ 
Erfahrung zu tun. (…) Der aus dem experientiellen Ansatz resultierende Modus dieser Verbind-
lichkeit ist nicht die moralische Norm, sondern das ethische ‘Modell’, eine o"ene Wegweisung, 
deren Anspruch in der Anziehungskra! für das Streben des Menschen besteht’.
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en praktische levenservaring anderzijds79. Met betrekking tot deze beide erva-
ringssoorten stelt zich het probleem van de bemiddeling en het doorgeven van 
ervaring naar ervaring anders. Terwijl de bemiddeling van op wetenschappelijk 
wijze verworven ervaring vereist dat die ervaring empirisch na te voltrekken 
is, is de bemiddeling van levenservaring ingewikkelder. Dat gebeurt deels door 
het goede voorbeeld te geven, deels door de eigen levenservaring te vertellen, 
te herinneren of te laten zien dat die helpt problemen op te lossen80. Ervaring 
zoals tot hiertoe besproken, noemt Mieth ‘moreel relevante’ ervaring. Moreel 
relevante ervaring wordt tot morele ervaring, waar we onszelf, met betrekking 
tot menselijk handelen in vrijheid, ervaren als geplaatst voor het onderscheid 
tussen goed en kwaad, juist en verkeerd, menswaardig en mensonwaardig81. 
Mensen zijn, op grond van hun vermogens van gemoed, verstand en wil, in 
staat te onderscheiden tussen goed en kwaad, juist en verkeerd, menswaardig 
en mensonwaardig. Dit morele onderscheidingsvermogen is volgens Mieth 
antropologisch voorgegeven en wordt geactualiseerd in de morele ervaring. 
Voor de morele ervaring zijn contrastervaringen, zinervaringen en ervaringen 
die tot handelen motiveren, in het bijzonder van belang82.

Experiëntiële ethiek is in Mieths opvatting een hermeneutische onderne-
ming. In mijn onderzoek probeer ik een vorm van hermeneutisch–empirische 
ethiek te bedrijven. Ten opzichte van Mieth breid ik diens opvatting van expe-
riëntiële ervaring op twee manieren uit. Ten eerste ben ik geïnteresseerd in de 
ervaring die praktijkbeoefenaren opdoen in hun beroepspraktijk. Ten tweede 
maak ik voor het onderzoek naar deze praktijkervaring gebruik van kwalita-
tief–empirische methodes, die in de gedragswetenschappen juist zijn ontwik-
keld om de betekenisverlening door mensen in hun alledaagse leefwereld te 
onderzoeken. In deel B van dit hoofdstuk zal ik laten zien in hoeverre kwali-
tatief–empirisch onderzoek een hermeneutische onderneming is. Met mijn 
onderzoek sluit ik aan bij een oude traditie in de katholieke moraaltheologie, 
waarbij naast andere morele bronnen — leergezag, Schri�gezag en het oordeel 
van moraaltheologen — nog een bron naar voren wordt gebracht, namelijk het 
oordeel van de mensen die in een bepaalde praktijk staan en in die praktijk 
(moeten) handelen. Het oordeel van deze zogenaamde prudentes is met name 
in de zestiende eeuw belangrijk geworden, in het bijzonder wat oorlog voeren en 

79 Mieth 2002, 337; 1998, 35 en 260-261.
80 Mieth 1998, 35 en 261.
81 Mieth 2002, 337-339; 1999, 27-31.
82 Mieth 1998, 21-22 en 182-184; 2002, 339.
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handel drijven betre�83. In deze traditie is ‘uitgezoden morele ervaring’ — erva-
ring hee� immers niet altijd gelijk — als bron gaan gelden voor morele inzich ten. 
Dat vraagt om heel precies kijken naar wat er in een bepaalde praktijk gebeurt 
en wat de mensen die handelen, zelf doen aan het uitzieden van hun ervaring.84

2.3.2. Handelingsbeschrijvingen en de bronnen van moraliteit

In de moraaltheologie zoeken we naar wat goed is om te doen — en hoe een 
goede mens te worden. Het gaat om praktische kennis, inzicht en wijsheid opdat 
de persoon die voor een moeilijke kwestie staat kan handelen, in dat handelen 
het goede kan realiseren en daar, naar de mate van het mogelijke, zeker over 
kan zijn. Cruciaal is dat het over handelen in vrijheid gaat. De moraliteit van 
handelingen staat tussen twee polen gespannen: het goed van het vrije samen-
leven in gemeenschap en het vrij gewilde handelen. Volgens de katholieke 
morele traditie zijn er drie bronnen voor de goed– of kwaadheid (fontes mora-
litatis) van een handeling: het object, de omstandigheden en het doeleinde85. 
Vrijwel elk moraalhandboek verwijst daarvoor naar #omas van Aquino (S# 
I–II, q. 18, a. 2–4), wiens zienswijze ik hier kort bespreek. Daarbij dienen we ons 
het volgende te realiseren: ten eerste, #omas hanteert een veel ruimer begrip 
van moraliteit dan de hedendaagse normatieve ethiek. Ten tweede, hij maakt 
niet het moderne onderscheid tussen juist en verkeerd voor de beoordeling 
van handelingen en goed en kwaad voor de beoordeling van morele actoren. 
Ten derde, voor #omas gaat het om het gidsen van de mensheid naar haar 
uiteindelijk doel en niet, zoals voor de handboeken, om het, ten behoeve van 
biechtvaders ontwikkelen van richtlijnen voor de beoordeling achteraf van een 
handeling en van de actor86. De morele beoordeling van handelingen betre� bij 
#omas menselijke handelingen (actus humanus), dat wil zeggen bewegingen 
die in (een zekere mate van) vrijheid en met (een zekere mate van) redelijkheid 
gepaard gaan en die betekenis hebben voor het uiteindelijke doel en wel precies 
in zoverre en in het opzicht dat ze naar dat uiteindelijke doel verwijzen. Het 
uiteindelijke doel is voor #omas gelegen in de beatitudo, de gelukzaligheid: 
een door God aan allen geschonken vriendschapsliefde.

Het object (obiectum) van de handeling is het ordenende beginsel van de 
menselijke handeling. Het is het concrete goed waarop we ons met rede en wil 

83 Keenan 1995.
84  Vosman 2008, 28.
85 Salzman 1995, 267-503; vgl. Schockenho] 2007a, 447-470.
86 Salzman 1995, 311-344.
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richten, datgene waartoe de handeling eigenlijk is bedoeld, waartoe zij strekt87. 
Om het object van de handeling te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat 
de rede een goed hee� gezien en dat de wil dat goed wil. De omstandigheden 
(circumstantiae) van de handeling worden bepaald door antwoord te geven op 
het bekende rijtje uit het Romeinse en canonieke recht: wie, wat, waar, met welke 
middelen, waarom, op welke wijze, wanneer (quis, quid, ubi, quo/quibus auxiliis, 
cur, quomodo, quando, S# I–II, q. 7, a.3)? Sommige omstandigheden blijven aan 
de buitenkant van de handeling, maar andere doen de handeling van aard veran-
deren. Het is de taak van de ethiek dit laatste te onderkennen. Merk op dat in 
deze opsomming ook wordt gevraagd naar wie waarom wat doet. Het doeleinde 
(%nis) van de handeling is het doel waarop de actor zich richt, ofwel de intentie 
van het handelende subject. #omas onderscheidt daarbij tussen een dichtstbij-
zijnd doel, een verwijderd doel, dat hij tot de omstandigheden rekent, en het 
uiteindelijke doel, de gelukzaligheid. De drie categorieën object, omstandig-
heden en doeleinde (intentie) moeten niet gezien worden als aparte, gescheiden 
componenten, die los van elkaar en van het geheel van de handeling, inclusief de 
actor, kunnen worden bepaald en beoordeeld. Een handeling hee� een goedheid 
(i) als een actieve werkelijkheid — dit is een niet–morele goedheid — en (ii) door 
het gepaste object (secundum obiectum conveniens), (iii) door de omstandig-
heden die als het ware eigenschappen zijn, en (iv) door het doeleinde (intentie) 
dat als het ware de strekking is tot de uiteindelijke oorzaak van goedheid (quasi 
secundum habitudinem ad bonitatis causam). Wanneer er op (een onderdeel 
van) een van de vier iets ontbreekt, dan is de handeling niet goed88.

Het is niet eenvoudig om #omas’ zienswijze te vertalen naar vandaag de dag, 
nog afgezien van de lange traditie van moraalhandboeken die die zienswijze op 
een bepaalde, soms ook vertekenende manier hee� geïnterpreteerd en verwerkt. 
Allerlei ontwikkelingen sinds de 13e eeuw — de opkomst van de moderne 
natuurwetenschappen met hun denken in termen van oorzaak en gevolg, de 
moderne wending naar het subject, het moderne bewustzijn van het belang 
van hermeneutiek en taal, enzovoort — maken dat vertalen tot een hachelijke 
onderneming. Waar de bespreking van #omas’ zienswijze ons in ieder geval 
op wijst, is (1) de betrokkenheid van zowel de wil als de rede in de menselijke 

87 Vosman 1997, 158-160.
88 Sth I-II, q. 8, a. 4. Dat een handeling ook een niet-morele goedheid hee� is het klassieke 
inzicht ens et bonum convertuntur, volgens welke elk zijnde, in zoverre het een zijnde is, goed is 
en elk goed, in zoverre het een goed is, een zijnde (zie bijv. #omas van Aquino, De veritate). Het 
gaat hier niet om een natuurlijke goedheid, zoals wanneer iemand gezond is, of om een morele 
goedheid, zoals wanneer iemand in overeenstemming met de morele wet handelt, maar om een 
ontologische, transcendentale goedheid.
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handeling, (2) de centrale betekenis voor de moraal van de beatitudo als het 
uiteindelijke, niet–morele doel van elk menselijk leven en handelen, (3) de 
kwestie van de handelingsbeschrijving en (4) de veelheid van factoren die rele-
vant zijn voor de beschrijving en de morele beoordeling en rechtvaardiging van 
de in die beschrijving beschreven handeling. Die veelheid van factoren betre� 
onder andere: (a) degene die handelt: lichamelijke en geestelijke vermogens; 
neigingen, passies, gevoelens; in het leven verworven houdingen en deugden, 
intenties, motieven, beweegredenen; verplichtingen, belo�es, eerdere beslis-
singen; levensgeschiedenis, situatie en positie; (b) de context van het handelen: 
maatschappelijke regels en normen, systemische eisen, sociale betrekkingen, 
fysieke omstandigheden en randvoorwaarden, beschikbare en beschikbaar 
gestelde middelen, communicatie met betrokkenen en omstanders; (c) de 
handeling zelf: de strekking, het waartoe of het inherente doel, de verhouding 
tot de beatitudo als uiteindelijk doel, de wijze van handelen, de aangewende 
middelen, het proceskarakter, het tijdsperspectief, de resultaten, de (on)voor-
ziene en de (on)gewenste gevolgen.

2.3.3. Conclusie: Empirisch gegronde normatieve moraaltheologie, 
geïnteresseerd in moreel relevante ervaring en situationele praktische wijsheid 

belichaamd in praktijken

In dit onderzoek probeer ik, vanuit een kritische, niet–consequentialistische, 
heuristisch–teleologische opvatting van moraaltheologie, een bijdrage te 
leveren aan een empirisch gegronde normatieve moraaltheologie. Een derge-
lijke moraaltheologie richt zich op de verhalen, praktijken en ervaringen van 
concrete, levende en belichaamde mensen in de wereld van deze tijd als de plek 
waar God zich openbaart als actief bij mensen aanwezig. Zij laat zich in met 
het vanuit de eigen aard van de theologie noodzakelijke en door Vaticanum II 
opgedragen gesprek en dito samenwerking met andere wetenschappen, zonder 
zich onkritisch over te leveren aan de vraagstellingen, methodes en vooronder-
stellingen van deze wetenschappen. Tegelijk hee� zij oog voor het theologisch 
gehalte van haar onderneming. In haar onderzoek hebben de subjectiviteit van 
de onderzoeker, diens beweegredenen en doelen, en de subjectiviteit, uniciteit 
en levendigheid van de mensen in de onderzochte situaties en praktijken hun 
eigen plek. Tegelijk neemt zij de historische ervaringen serieus die onze voor-
gangers in het geloof in het leven met het Evangelie hebben opgedaan.

Waar het gaat om ervaring, gaat het niet (alleen) om wat Mieth empirische 
ervaring noemt, maar (vooral) om wat hij experiëntiële ervaring noemt, dat 
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wil zeggen verwerkte belevenissen en ontmoetingen. Experiëntiële ervaring 
wordt bemiddeld door het goede voorbeeld te geven, de eigen levenservaring te 
vertellen, te herinneren of te laten zien dat die helpt problemen op te lossen. De 
toegang tot dergelijke ervaring kan geen andere dan een hermeneutische zijn. 
Op twee punten breid ik ten opzichte van Mieth diens opvatting van experiën-
tiële ervaring uit. Ik ben geïnteresseerd in de ervaring die praktijkbeoefenaren 
opdoen in hun praktijk en ik maak voor het onderzoek naar deze praktijker-
varing gebruik van kwalitatief–empirische methodes. In de volgende paragraaf 
zal ik laten zien in hoeverre kwalitatief–empirisch onderzoek een hermeneuti-
sche onderneming is.

Een niet–consequentialistische, heuristisch–teleologische moraaltheologie 
dient aandacht te besteden aan wat #omas van Aquino het object van de 
handeling noemt: datgene waartoe de handeling eigenlijk is bedoeld, waartoe 
zij strekt. Pas in relatie tot het object van de handeling krijgen de intenties van 
de actor, de eventuele plichten en de gevolgen van de handeling hun relevantie 
voor de beoordeling en rechtvaardiging van de betre]ende handeling. Onder 
het object, ofwel de strekking van een handeling, moet niet de intentie of het 
motief van degene die handelt, worden verstaan, en ook niet een metafysisch, 
van tevoren vast te stellen, ‘eigenlijk’ doeleinde. Het object van een handeling is 
alleen te achterhalen door heel precies te kijken naar de betre]ende handeling: 
wat is in dit handelen aan de orde? Waartoe strekt het eigenlijk? Op welk goed is 
het gericht? Hoe verhoudt dit zich tot het uiteindelijke doel, de gelukzaligheid? 
De antwoorden op deze vragen ontdekken we terugblikkend: wat was in dit 
handelen aan de orde? Welk goed is gerealiseerd en welke kwaad bewerkstel-
ligd? Wat is mij, tot hiertoe gekomen, een goed gebleken?

In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar de praktische inzichten van 
praktijkbeoefenaren, in dit geval pastores. Ik probeer als het ware de vinger te 
leggen op de praktische rede aan het werk. Ik heb het dan niet over de prak-
tische rede in zijn algemeenheid, maar over een praktische rede in actu, die in 
een bepaalde, concrete situatie op zoek is naar de doelen van het handelen en de 
goederen die aan de orde zijn. Preciezer gezegd: ik probeer de vinger te leggen 
op de praktische wijsheid die in het weten–te–handelen van de deelnemende 
pastores aan het werk is en in de concrete situatie van een pastorale begeleiding, 
zonder a priori maatstaf, doelen en goederen ontdekt en blootlegt. De morele 
ervaring en de situationele praktische wijsheid van gevorderde praktijkbeoe-
fenaren is de bron van moreel relevante inzichten. De morele relevantie van 
deze inzichten wordt niet pas bepaald in een tweede, normatieve fase in het 
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onderzoek, uitgevoerd na een eerste, beschrijvende fase, maar wordt blootge-
legd in het empirisch onderzoek zelf. Het onderzoeken of en hoe deze doelen 
en goederen ook nog van belang zijn in andere situaties dan de onderzochte 
situatie is de taak van de praktische rede.

Het zorgvuldig opgezette, uitgevoerde en gerapporteerde empirisch onder-
zoek naar een bepaalde praktijk en de daarin opgedane ervaringen van de prak-
tijkbeoefenaren vormt als het ware de ‘ontdekkingsplek’ (context of discovery) 
van moreel relevante inzichten. Deze hebben een eerste aannemelijkheid op 
basis van de methodologisch deugdelijke onderzoeksmethode en hun oorsprong 
in de praktische wijsheid van de praktijkbeoefenaren. De draagkracht en reik-
wijdte van deze inzichten, dat wil zeggen hun onderbouwing in het licht van 
andere inzichten en hun betekenis voor andere situaties, moeten vervolgens 
worden vastgesteld in het debat met de praktijkbeoefenaren zelf, de personen 
ten aanzien van wie ze handelen, en andere onderzoekers. Deze discussies, 
leidend tot ondersteuning of kritiek, bevestiging of ontmaskering, vormen als 
het ware de ‘onderbouwingsplek’ (context of justi%cation) van dergelijke moreel 
relevante inzichten. In deze betekenis hebben de bevindingen van mijn onder-
zoek een eerste aannemelijkheid, maar blijven ze onderbouwing en rechtvaar-
diging nodig hebben89.

DEEL B: KWALITATIEF–EMPIRISCH ONDERZOEK

In de vorige paragrafen hebben we gezien dat voor een empirische toegang tot de 
morele werkelijkheid een betrokken, leefwereldlijke, hermeneutische benade-
ring noodzakelijk is. Om die reden maak ik in dit onderzoek gebruik van kwali-
tatief–empirische methodes en strategieën zoals die zijn ontwikkeld binnen de 

89 Het onderscheid tussen context of discovery en context of justi%cation is in de literatuur over 
empirisch onderzoek niet onbekend. Ontleend aan de logisch empirist Hans Reichenbach wordt 
het daar echter op een andere manier gebruikt dan door Reichenbach zelf. Beide begrippen 
zijn door hem ingevoerd in een discussie over de drie taken van de epistemologie. Tot de eerste, 
beschrijvende taak behoort volgens hem de rationele reconstructie van kennis, te onderscheiden 
van een reconstructie van het proces zoals dat werkelijk hee� plaatsgevonden, wat eerder een 
taak van de psychologie is. Om dit onderscheid te verhelderen wijst Reichenbach op het onder-
scheid tussen de manier waarop een wetenschapper een theorie uitdenkt en zijn manier van 
presenteren van die theorie aan een publiek. Het laatste is een benadering van wat hij de context 
of justi%cation noemt, omdat ook de wetenschappelijke taal logisch nog te inconsistent is (Expe-
rience and Prediction, Chicago/London 1938, 6-7). In de literatuur over empirisch onderzoek is 
dit onderscheid van toepassing verklaard op de twee fases van het genereren van hypotheses en 
van het toetsen van hypotheses, Kelle & Kluge 1999, 20. Ik gebruik het hier dus op nog weer een 
andere manier.
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gedragswetenschappen en die hun �loso�sche wortels hebben in onder andere 
de fenomenologie en de hermeneutiek. De vraag is welke methodes en strate-
gieën geschikt zijn voor mijn onderzoeksinteresse en wat ervoor nodig is om 
deze over te zetten van een discipline die georiënteerd is op gedrag naar een 
discipline die georiënteerd is op het moreel goede in het handelen. Ik begin 
heel breed met een terminologische inleiding in empirisch onderzoek waarin 
ik het onderscheid kwantitatief–kwalitatief introduceer. Vervolgens bespreek 
ik de �loso�sche achtergronden van kwalitatief–empirisch onderzoek, een 
invloedrijke kwalitatief–empirische benadering en de methodologie en ethiek 
van kwalitatief–empirisch onderzoek. De bedoeling van deze onderneming is 
na te gaan of en hoe kwalitatief–empirische methodes, technieken en strate-
gieën kunnen worden aangewend in een empirisch gegronde moraaltheologie 
en welke problemen daarbij onder ogen moeten worden gezien.

Paragraaf 2.4: Empirisch onderzoek in de menswetenschappen

Mensen zijn niet los verkrijgbaar. Ze wonen en leven in een bepaalde leef-
omgeving, zijn a�ankelijk van bepaalde natuurlijke levensvoorwaarden en 
leven in bepaalde betrekkingen tot bepaalde andere mensen. Mensen en hun 
betrekkingen zijn op hun beurt weer ingebed in bepaalde complexe, historisch 
gegroeide en voortdurend veranderende maatschappelijke contexten. Aange-
zien mensen zichzelf en hun wereld waarnemen, daarover nadenken en mede 
op grond daarvan handelen, maakt ook wat ze denken, hun zelfverstaan en 
wereldbeeld, onlosmakelijk deel uit van die wereld van mensen90. Wie iets over 
mensen en hun wereld wil zeggen, hee� verschillende toegangen tot die wereld. 
Men kan uitgaan van zichzelf, dat wil zeggen: vanuit de eigen intuïties en de 
eigen waarnemingen — en daaraan telkens weer controlerend — al speculerend 
en in gesprek met anderen proberen iets zinnigs te zeggen over mensen en hun 
wereld. Wie zo te werk gaat, behoort tot de ‘theoretici’. Men kan ook een meer 
systematische waarneming van mensen en hun wereld tot uitgangspunt — en 
toetssteen — maken van het eigen onderzoek. Wie zo te werk gaat, behoort tot 
de ‘empirici’. Empirici kunnen zich beperken tot het beschrijven van de wereld 
van mensen, dat wil zeggen, van een bepaalde door hen waargenomen situatie 

90 Dit is de reden voor de ‘dubbele hermeneutiek’ (A. Giddens, New Rules of Sociological 
Method, London 1976, 158 en 162), die de mens- en maatschappijwetenschappen onderscheidt 
van de natuurwetenschappen. Daarom dienen bijv. psychologen en sociologen er rekening mee 
te houden dat de termen die zij hanteren om een situatie of praktijk te analyseren, doorsijpelen 
naar de taal die de mensen in de onderzochte situatie of praktijk hanteren.
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of praktijk. Vaak willen ze echter verder gaan. Empirici willen die situatie of 
praktijk ook in zijn algemene strekking begrijpen en eventueel zelfs verklaren. 
Ze willen wellicht ook voorspellingen doen, bijvoorbeeld over hoe een situatie 
of een praktijk zich zal ontwikkelen, of eventueel zelfs wat het e]ect van een 
bepaalde ingreep zou kunnen zijn. Ze willen misschien ook wel een verbete-
ring bewerkstelligen en daarvoor bepaalde veranderingen van binnenuit of 
ingrepen van buitenaf voorstellen. Of ze willen een protocol opstellen om het 
werk beter, e�ciënter of rechtvaardiger te laten gebeuren. Ook bij het werk van 
empirici spelen theorieën een belangrijke rol. #eorieën hebben invloed op de 
vragen die empirici stellen, op hun wijzen van waarnemen en analyseren en op 
de manier waarop ze hun bevindingen toetsen. Ze kunnen ook expliciet een rol 
spelen, namelijk wanneer empirici een bestaande theorie willen toetsen of, op 
grond van hun waarnemingen, een nieuwe theorie willen ontwikkelen.

In wetenschaps�loso�sche en methodologische discussies over empirisch 
onderzoek spelen een viertal terminologische onderscheidingen een belang-
rijke rol. Een eerste onderscheid heb ik al geïntroduceerd, namelijk theoretisch–
empirisch, en wel naar aanleiding van de vraag of de betre]ende wetenschappers 
in hun poging iets over mensen en hun wereld te zeggen, gebruik maken van 
systematische waarneming door henzelf van die wereld. Ik heb al gezegd dat 
ook theoretici gebruik maken van waarneming en dat ook empirici gebruik 
maken van theorieën. Dit zal voor meer van de hierna volgende onderschei-
dingen gelden: ze benoemen accenten, helpen zaken te plaatsen, maar zijn 
zelden een kwestie van òf–òf. Een tweede onderscheid dat ik al heb aangeduid, 
betre� de vraag welk doel empirisch onderzoek hee�: gaat het alleen om het 
exploreren en beschrijven van een bepaalde situatie of praktijk, of ook om 
het ontwikkelen, testen, bijstellen of illustreren van een (nieuwe of bestaande) 
theorie? Een derde onderscheid, dat ik ook al heb aangestipt, betre� de vraag 
welk theoretisch doel empirisch onderzoek hee� dat verder wil gaan dan het 
beschrijven van een situatie of praktijk: wordt theorie getoetst (geveri�eerd, 
danwel gefalsi�ceerd) of ontwikkeld (gegenereerd)? In het eerste geval zullen 
onderzoekers op enig moment een meer deductieve benadering hanteren, 
waarbij zij uit de theorie hypotheses a^eiden die ze toetsen aan de empirische 
gegevens; in het tweede geval zullen onderzoekers een meer inductieve bena-
dering hanteren, waarbij zij de onderzoeksgegevens veralgemeniseren tot theo-
retische begrippen en conceptuele relaties. Een vierde onderscheid betre� de 
relatie tussen, enerzijds, de gegevens die de systematische waarneming hee� 
opgeleverd, en, anderzijds, de theoretische begrippen die worden gebruikt bij de 



113hoofdstuk twee

interpretatie van die gegevens. Het kan zo zijn dat de onderzoeker een bepaalde 
theorie als uitgangpunt neemt, daaraan bepaalde theoretische begrippen, met 
een bepaalde inhoud, ontleent, deze operationaliseert, en vervolgens gegevens 
zoekt die bij die, geoperationaliseerde, begrippen passen. De relaties tussen de 
gegevens en de begrippen liggen vast. Het kan ook zo zijn dat de onderzoeker de 
gegevens in verband brengt met zogenaamde veldbetrokken of ervaringsnabije 
begrippen, waarvan de inhoud zo open mogelijk wordt gehouden, via relaties 
die in het onderzoek vervolgens nog moeten worden aangetoond. Deze laatste 
manier van doen is een kenmerkend aspect van wat ‘kwalitatief onderzoek’ 
wordt genoemd91.

‘Kwalitatief ’ in ‘kwalitatief onderzoek’ staat tegenover ‘kwantitatief ’. In 
kwantitatief onderzoek gaat het om de kwantiteit van een bepaald verschijnsel, 
dat wil zeggen om hoeveelheden, om getallen. Er wordt gemeten, dat wil zeggen 
vergeleken en geteld, en gerekend, van eenvoudige rekenkundige bewerkingen 
als optellen en a�rekken tot heel complexe statistische berekeningen. In kwali-
tatief onderzoek gaat het om de kwaliteit van een verschijnsel, dat wil zeggen 
om hoedanigheden. Men probeert de betekenissen die mensen — als indivi-
duen, in groepen of in het kader van maatschappelijke instituties — verlenen 
aan wat ze tegenkomen en bewerkstelligen, aan wat hen overkomt en wordt 
aangedaan, aan wat ze zelf doen en anderen aandoen, aan hun gemoedsaan-
doeningen, belevingen, gedragingen en handelingen boven tafel te krijgen en te 
begrijpen. Niet alleen wil men weten wat er gebeurt, maar ook hoe het gebeurt 
en waarom het gebeurt zoals het gebeurt. Wordt er in kwantitatief onderzoek 
door de onderzoeker vooral gekwanti�ceerd, in kwalitatief onderzoek wordt 
vooral geïnterpreteerd. Wordt er in kwantitatief onderzoek geanalyseerd nadat 
alle gegevens zijn verzameld, in kwalitatief onderzoek begint het analyseren 
meestal al tijdens de gegevensverzameling. Het begrippenpaar kwantitatief–
kwalitatief karakteriseert aldus de globale opzet van het onderzoek. Meer 
speci�ek kan het onderscheid betrekking hebben op gegevens en op analyseme-
thodes. Gegevens kunnen kwantitatief zijn, dat wil zeggen, uit getallen bestaan, 
of kwalitatief zijn. Kwalitatieve gegevens kunnen van alles zijn, teksten, geluids-
fragmenten, beelden, enzovoort, als daarin maar de betekenisverlening van de 
betrokkenen tot uitdrukking wordt gebracht. Ze kunnen a`omstig zijn uit de 
praktijk (ook wel ‘het veld’ genoemd: observaties, interviews), uit de media, uit 
de bibliotheek (zowel wetenschappelijke als niet–wetenschappelijke teksten: 
romans, dagboeken, notulen, rapporten), enzovoort. Kwalitatieve gegevens 

91 Bijv. in: Wester & Peters 2004, 17.
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kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief worden geanalyseerd. Kwantitatieve 
gegevens kunnen kwantitatief en, gecombineerd met kwalitatieve gegevens, ook 
kwalitatief worden geanalyseerd.

Een empirische onderzoeksopzet kent een viertal fases, waarvan de tweede, 
centrale fase meestal bestaat uit een cyclisch of spiraalvormig proces92: zie 
tekstvak 2.4. De hiermee geschetste onderzoeksopzet van empirisch onderzoek 
gee� een globaal idee van hoe empirisch onderzoek idealiter verloopt, maar is 
ook misleidend. Karakteristiek voor in ieder geval veel kwalitatief empirisch 
onderzoek is dat de probleem–, doel– en vraagstelling van het onderzoek tijdens 
het onderzoek wordt aangescherpt en bijgesteld. Het gaat er in kwalitatief 
onderzoek immers om zo goed en uitgebreid mogelijk in contact te komen met 
de te onderzoeken wereld.

Tekstvak 2.4: Opzet van empirisch onderzoek

Fase 1: Vaststellen probleem–, doel– en vraagstelling

De eerste fase bestaat uit het bepalen en operationaliseren van de probleem–, 
doel– en vraagstelling van het onderzoek. In deze fase vindt literatuur-
studie plaats om een theoretisch kader en een geschikt begrippenapparaat te 
ontwikkelen. Als duidelijk is wat onderzocht gaat worden en waartoe, wordt 
besloten hoe dat zal worden gedaan.

Fase 2: Gegevensverwerving en –verwerking

In de tweede fase worden gegevens verzameld, geïnterpreteerd en geanaly-
seerd. Deze fase maakt de kern uit van het onderzoek en bestaat meestal uit 
een cyclisch of spiraalvormig proces. Na een eerste analyse van de gegevens 
gaat men terug naar het verzamelen van (meer) gegevens ter aanvulling van 
de analyse. Na verdere analyse gaat men dan gerichter (nieuwe) gegevens 
verzamelen, op zoek naar vergelijkbare gevallen, of juist naar afwijkende 
gevallen. Dit kan gebeuren om de voorlopige resultaten van de analyse te 
toetsen, of de reikwijdte ervan te onderzoeken. Als het onderzoeksdoel het 
(verder) ontwikkelen van een theorie betre�, dan noemt men dit ook wel 

92 Miles & Huberman 1994, 12, spreekt over ‘an interactive, cyclical process’ van ‘data collec-
tion, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying’; volgens Wester & Hak 2003, 
10-11, wordt de objectivering van de betekenisvolle werkelijkheid in begrippen ‘spiraalsgewijs 
opgebouwd door vele malen opnieuw de cyclus te doorlopen van dataverzameling en analyse, 
re^ectie en toetsing’; Wester & Peters 2004, 41, spreekt over ‘het cyclische proces waarin de keten 
re^ectie-waarneming-analyse herhaaldelijk doorlopen wordt’.
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‘theoriegerichte gegevensverzameling’. Na een paar keer deze fase te hebben 
doorlopen, zal blijken dat het verzamelen van gegevens niet meer tot nieuwe 
inzichten leidt; dit wordt ‘verzadiging’ genoemd.

Fase 3: Concluderen

In de derde fase worden de resultaten van de analyse teruggekoppeld naar 
de probleem–, doel– en vraagstelling. Als het onderzoek tot doel had een 
theorie te ontwikkelen, wordt in deze fase de theorie en de reikwijdte ervan 
geformuleerd. 

Fase 4: Communiceren en verantwoorden van de bevindingen

In de vierde en laatste fase worden de onderzoeksbevindingen gecommu-
niceerd en verantwoord jegens derden: andere onderzoekers, de opdracht-
gever, degenen die betrokken zijn of belang hebben bij vergelijkbare situaties 
of praktijken enzovoort.

Als het onderzoeksdoel het (verder) ontwikkelen van (bestaande of nieuwe) 
theorie is, dan zijn er verschillende onderzoeksopzetten te onderscheiden. De 
klassieke opzet is als volgt: eerst wordt door speculeren en deduceren een theorie 
geconstrueerd, dan wordt deze kwantitatief getoetst, wat leidt tot bijstelling van 
de theorie. Met de ontwikkeling van kwalitatieve methodes werd de volgende 
opzet beeldbepalend voor empirisch onderzoek: eerst wordt met behulp van 
kwalitatieve methodes een theorie ontwikkeld, die vervolgens kwantitatief 
wordt getoetst. De veronderstelling onder dit beeld is dat kwalitatief onderzoek 
wel geschikt is om een theorie te ontwikkelen, maar niet om een theorie te recht-
vaardigen. De achtergrond van deze veronderstelling is de idee dat het recht-
vaardigen van een theorie dient te gebeuren door een kwantitatieve toetsing aan 
minstens een representatieve steekproef93. Kritiek op deze idee ligt ten grondslag 
aan de gefundeerde–theoriebenadering, een vorm van kwalitatief onderzoek die 
tot doel hee� het ontwikkelen van theorie welke wordt gerechtvaardigd door 
de kwalitatief aangetoonde relaties tussen enerzijds de theorie, haar begrippen 
en de conceptuele relaties tussen die begrippen, en anderzijds de onderzoeks-
gegevens. De aldus ontwikkelde en gerechtvaardigde theorie is ‘gefundeerd 
in de leefwereld’. Niet de representativiteit van de onderzoeksgegevens is dan 

93 In de literatuur wordt hiervoor een bepaalde opvatting van het aan de logisch empirist Hans 
Reichenbach ontleende onderscheid tussen ontdekkings- en onderbouwingsplek gebruikt, zie 
voetnoot 89.
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belangrijk, maar de diversiteit en rijkdom ervan. Ik kom op deze benadering van 
kwalitatief–empirisch onderzoek terug in subparagraaf 2.5.3.

Met behulp van de hierboven geïntroduceerde onderscheidingen kan ik nu 
een eerste bepaling geven van het moraaltheologisch onderzoek waarvan dit 
proefschri� verslag doet. Het is dus niet een zuiver theoretisch onderzoek. 
Er wordt immers empirisch onderzoek verricht. Dit empirisch onderzoek 
maakt geen gebruik van kwantitatieve onderzoeksmethodes, maar van kwali-
tatieve onderzoeksmethodes. Het gaat om meer dan het beschrijven van een 
bepaalde, in dit geval de pastorale, praktijk. De bedoeling is ook bij te dragen 
aan theorievorming, maar dan niet door een bepaalde theorie, in dit geval 
met betrekking tot autonomie en authenticiteit, te testen, maar door vanuit 
het onderzoeksmateriaal zelf begrippen en conceptuele relaties naar boven te 
laten komen. Dit laatste is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In het vervolg 
zullen we hierop terugkomen, in het bijzonder in relatie tot de al genoemde 
gefundeerde–theoriebenadering.

Paragraaf 2.5: Kwalitatief–empirisch onderzoek in de menswetenschappen

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat het begrip kwalitatief onderzoek 
verwijst naar een bepaald soort empirisch onderzoek in de menswetenschappen. 
Historisch gezien is dit soort onderzoek ontstaan en ontwikkeld in de gedrags-
wetenschappen sociologie, culturele antropologie en psychologie. In deze 
paragraaf bespreek ik de �loso�sche achtergronden en epistemologische voor-
onderstellingen van kwalitatief–empirisch onderzoek en een invloedrijke stro-
ming daarbinnen: de gefundeerde–theoriebenadering. De dringende kwesties 
daarbij zijn de verhouding tussen de werkelijkheid, ons begrip van die werke-
lijkheid en onszelf als degenen die dat begrip verwerven, en de overgang van 
empirische verschijnselen naar theoretische begrippen en hun onderlinge rela-
ties. Deze bespreking is nodig om goed voor ogen te krijgen wat de aard is van 
de kennis die kwalitatief–empirisch onderzoek kan opleveren, en voor welke 
kwesties de onderzoeker komt te staan die kwalitatief–empirische methodes en 
strategieën wil aanwenden ten behoeve van normatief–ethisch onderzoek.

2.5.1. De %loso%sche achtergronden van kwalitatief–empirisch onderzoek

Tot de �loso�sche achtergronden van kwalitatief–empirisch onderzoek 
behoren in het bijzonder de micro–interactionistische traditie in de sociologie, 
het fenomenologisch concept leefwereld en het voor de menswetenschappen 
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kenmerkende interpreterend begrijpen. De lezer die vertrouwd is met deze drie 
achtergronden kan de komende secties eventueel overslaan en direct doorgaan 
naar de concluderende sectie 2.5.1.4.

2.5.1.1. De micro–interactionistische traditie in de sociologie

Kwalitatief onderzoek in de sociale wetenschappen wordt veelal geassocieerd 
met symbolisch interactionisme, een onderzoeksstroming die behoort tot wat 
Randall Collins de micro–interactionistische traditie binnen de sociologie 
noemt. Collins onderscheidt vier sociologische tradities — waarvan de vierde 
eigenlijk geen sociologische traditie is, maar wel een grote invloed binnen de 
sociologie hee� — namelijk: de con^icttraditie, de Durkheimiaanse traditie, 
waartoe het functionalisme behoort, de micro–interactionistische traditie en 
de rationeel/utilistische traditie94. In grove lijnen kan men deze vier tradities, 
danwel kenmerkende vertegenwoordigers van deze tradities, rangschikken naar 
twee dimensies, te weten die waarbij (a) de samenleving wordt opgevat als een 
verzameling actoren, danwel een samenhang van factoren; (b) de beslissende 
invloed op de samenleving wordt toegekend aan ideeën, danwel belangen. Het 
symbolisch interactionisme vat, met het utilisme, de samenleving op als een 
verzameling actoren en kent, met het functionalisme, de beslissende invloed op 
de samenleving toe aan ideeën.

Kenmerkend voor de micro–interactionistische traditie is dat die de sociale 
werkelijkheid dynamisch opvat en als opgebouwd uit menselijk bewustzijn en 
menselijk actorschap. Volgens Collins is deze traditie de origineelste bijdrage 
van Noordamerikaanse �losofen en sociologen aan het sociologische denken. 
Doordenkend op aanzetten uit het Duitse �loso�sch idealisme begonnen aan 
het eind van de 19e eeuw Noordamerikaanse pragmatisten als Charles Sanders 

94 Collins 1985/1994. In de eerste uitgave van zijn boek onderscheidt Collins drie sociologische 
tradities: de con^icttraditie die teruggaat op Marx en Engels en waartoe onder andere Weber, 
de Frankfurter Schule, Dahrendorf en Collins zelf behoren, de Durkheimiaanse traditie die 
teruggaat op Spencer en Durkheim en waartoe onder andere Merton en Parsons (functiona-
lisme), Lévi-Strauss (structuralisme) en Go]man (interactierituelen) behoren, en ten slotte de 
micro-interactionistische traditie die teruggaat op Cooley en Mead en waartoe onder andere 
Blumer (symbolisch interactionisme), Turner (roltheorie), Gar�nkel (etnomethodologie) en de 
latere Go]man (frame-analyse) behoren. Filoso�sch gaat de con^icttraditie terug op Hegel, de 
Durkheimiaanse traditie op Montesquieu en Comte en de micro-interactionistische traditie op 
enerzijds de Noordamerikaanse pragmatisten Peirce en Dewey (Mead) en anderzijds de feno-
menoloog Husserl (Gar�nkel). In de tweede, aangevulde uitgave van zijn boek voegt Collins 
nog een vierde traditie toe, de rationeel/utilistische traditie, die teruggaat op Bentham en Mill 
en waartoe onder andere Homans, Blau en Coleman behoren en ook Rawls. De hierna volgende 
alinea’s zijn gebaseerd op Collins 1985, 180-228.
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Peirce en John Dewey de sociale werkelijkheid met haar sociale instituties op 
te vatten als manifestaties van het menselijke bewustzijn. In een �loso�sche 
verwerking van Darwins evolutietheorie legden de pragmatisten daarbij sterk 
de nadruk op verandering en voortgang in de tijd95. Peirce, de intellectuele 
leider van het pragmatisme, ontwikkelde een theorie van het denken door de 
logica uit te breiden. Belangrijker dan deductie, het a^eiden uit algemene bewe-
ringen, is volgens hem inductie, het generaliseren vanuit afzonderlijke waarne-
mingen, en nog belangrijker is wat hij abductie noemde, een proces van gissen 
naar generalisaties en relaties tussen ideeën — ook wel retroductie genoemd. 
Volgens Peirce gebeurt het waarnemen van en denken over de wereld nooit op 
een directe manier, maar altijd door bemiddeling van tekens: woorden, visuele 
symbolen, geluiden, enzovoort. Betekenis is altijd een driehoeksrelatie tussen 
het teken, het object en de interne referent in het denken. Tekens interveni-
eren altijd in het denkproces en omdat we tekens met andere mensen delen, 
introduceren ze iets universeels en maatschappelijks in elk individueel denken. 
Denken gebeurt daarom altijd in een gemeenschap. Kennis is nooit zeker en 
onverbeterlijk, maar kan wel betrouwbaar genoeg zijn om op grond daarvan te 
kunnen handelen.

Op deze gedachtelijn verder denkend, ontwikkelde George Herbert Mead, 
hoewel geen socioloog, een sociologie van het denken. Mead maakte een scherp 
onderscheid tussen het zelf en het lichaam. Het zelf is re^ectief: het kan zowel 
een subject als een object zijn en het kan zichzelf tot object maken. Wanneer we 
volledig opgaan in wat we doen, is er geen zelf. Er zijn vele ervaringen van het 
zelf zonder verwijzing naar het lichaam: in denken, in verbeelding, in herin-
nering. Het individu neemt zichzelf nooit direct waar, maar altijd indirect via 
het standpunt van anderen. Pas wanneer men een maatschappelijk gezichts-
punt hee� verworven, kan men op zichzelf komen te staan en eigen interne 
gedachten ontwikkelen. Omdat we in verschillende betrekkingen tot verschil-
lende mensen staan, hee� elk individu volgens Mead verschillende zelven. Hij 
onderscheidt drie delen in het zelf: het ‘Ik’, het ‘Mij’ en de ‘Gegeneraliseerde 
Ander’. Het Ik is het spontane deel van onszelf dat reageert op de sociale situatie 
waarin we ons bevinden, en dat handelt naar anderen toe. Het Mij is het zelf dat 
wordt gevormd door de houdingen die concrete andere mensen ten aanzien van 
ons aannemen, nadat wij naar hen toe hebben gehandeld. De Gegeneraliseerde 
Ander is de georganiseerde en gegeneraliseerde houding van alle andere mensen 
en levert het publiek voor de interne conversatie die het denken volgens Mead is.

95 Zie Smith 1992
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Meads dynamische model van het denken als een wisselwerking tussen 
verschillende delen van het zelf is in twee tegenovergestelde richtingen verder 
ontwikkeld, die beiden met symbolisch interactionisme worden aangeduid. De 
ene richting benadrukt de veranderlijkheid van de maatschappelijke orde en 
verbindt dat met een gedachtegang van John Dewey, namelijk dat de samen-
leving niet zozeer een structuur is alswel een proces waarbij de ene situatie in 
de andere overloopt. De belangrijkste exponent van deze richting is Herbert 
Blumer, die de term ‘symbolisch interactionisme’ muntte96. Volgens hem 
scheppen en herscheppen mensen hun rollen voortdurend terwijl ze van de ene 
situatie in de andere overgaan. Ze komen samen, verplaatsen zich in elkaars 
gezichtspunten, onderhandelen over hun rollen en stemmen hun handelingen 
op elkaar af. Uit deze voortdurende onderhandelingen ontstaat wat W.I. #omas 
een ‘de�nitie van de situatie’ noemde. De werkelijkheid wordt maatschappelijk 
geconstrueerd. Mede dankzij Blumer, die er twintig jaar doceerde, ontstond aan 
de universiteit van Chicago een sterke, kwalitatief georiënteerde onderzoektra-
ditie. De andere, tegenovergestelde, richting benadrukte het ingebed–zijn van 
het zelf in een verzameling sociale rollen. Sociale instituties bestaan uit rollen, 
waar individuen in passen. Deze rollen worden niet uitonderhandeld door de 
deelnemers, maar zijn voorgegeven. Volgens Collins hebben beide takken van 
het symbolisch interactionisme tot veel empirisch onderzoek geleid, maar zijn 
ze theoretisch vastgelopen97. De theoretische impuls in de microsociologie is 
overgenomen door een andere lijn van denken, namelijk die van de fenomeno-
logische sociologie en de etnomethodologie.

De fenomenologische sociologie en de etnomethodologie grijpen terug op het 
gedachtegoed van de Duitse �losoof Edmund Husserl. Husserl wilde, afstand 
nemend van de positivistische wetenschappen van zijn tijd, de wetenschap van 
een zeker fundament voorzien en meende dat inductie vanuit afzonderlijke 
waarnemingen nooit volledig zekere kennis kan opleveren. Daarom ging hij op 
zoek naar een methode die wel absoluut zekere resultaten oplevert. Hij meende 
dat de essenties van de dingen aan elke ervaring voorafgaan en veronderstelde 
dat elke ervaring een vorm van bewustzijn is, die de zuivere essenties van de 
dingen bevat. Door de inhoud van dat bewustzijn (het fenomeen) te nemen 
zoals ze komt, en het oordeel over waarheid of onwaarheid uit te stellen, kan 
de onderzoeker die essenties vinden. Deze manier van waarnemen noemde 

96 Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and method, Englewood Cli]s N.J. 
1969.
97 Collins 1985, 203.
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Husserl ‘tussen haakjes zetten’; de zogenaamde fenomenologische reductie, 
voltrokken in een zich onthouden (Epoché) van een oordeel over het zijn van 
het waargenomene. Door elke mogelijke ervaring tussen haakjes te zetten, komt 
de fenomenoloog op het spoor van alle zuivere essenties en absoluut overal en 
altijd geldige wetten. Met deze methode gaf hij een enorme impuls aan volgende 
generaties �losofen, waaronder Martin Heidegger en de existentialisten. Een 
van Husserls leerlingen, Alfred Schütz, in de jaren dertig van de 20e eeuw naar 
de Verenigde Staten gevlucht, paste Husserls methode toe op de sociale werke-
lijkheid en formuleerde een aantal wetten betre]ende het alledaagse leven. Maar 
het was Harold Gar�nkel die in de jaren zestig Husserls aanzet in de sociologie 
tot een waarlijk empirische onderneming maakte. Gar�nkel meende dat de 
echte wereld voor ons, mensen, en zeker voor onderzoekers onuitspreekbaar en 
onaanraakbaar is. De objecten in deze wereld veranderen zodra we ernaar gaan 
verwijzen of erover gaan praten, in ‘betekende objecten’. Het primaire onder-
zoeksobject bestaat dan uit de eigen methodes om je eigen ervaringen bete-
kenis te verlenen. Gar�nkel noemde zijn onderneming ‘etnomethodologie’: de 
studie naar de methodes waarmee mensen hun ervaringen betekenis verlenen. 
Uiteindelijk gaat het daarbij om de vraag hoe mensen erin slagen met elkaar 
een geordende wereld in stand te houden. Gar�nkels opvolgers ontwikkelden 
het onderzoeksveld van de conversatieanalyse, het onderzoek van alledaagse 
gesprekken.

2.5.1.2. Het fenomenologisch concept leefwereld

Een concept dat een belangrijk rol hee� vervuld in de ontwikkeling van kwali-
tatief onderzoek binnen de gedragswetenschappen is dat van de leefwereld. De 
herkomst ervan wordt veelal teruggevoerd op Edmund Husserl, die het voor 
het eerst expliciet gebruikte in zijn laatste boek, Die Krisis der europäischen 
Wissenscha!en (1936)98. Volgens Husserl hebben de moderne wetenschappen 
een ‘objectieve wereld’ geschapen, die, losgeweekt van het oorspronkelijke 
subjectieve zinsverband, tot een algemene, abstracte, ideële, in zich gesloten, 
lichaamsloze wereld is geworden. Dit hee� geleid tot een enorme toename van 
de e]ectiviteit en planbaarheid van het menselijk handelen, maar tegen de prijs 
van een ‘onderschuiving’ (Unterschiebung) van de subjectieve ervaringswereld. 
Terwijl de objectieve wereld van de wetenschappen de status van de werkelijke, 
ware, algemeen geldige wereld hee� gekregen, is men de subjectieve wereld, met 

98 Klein 2005, 127-162; Henke 1994, 130-136.
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zijn levendige lichamen, met zijn rijkdommen en kwaliteiten, gaan opvatten als 
een aan twijfel onderhevige, particuliere, onbelangrijke, oneigenlijke, onware 
wereld. Dit hee� volgens Husserl geleid tot een crisis van de wetenschappen 
en van de samenleving. De moderne wetenschappen hebben veel succes in het 
beheersen van de wereld, maar kunnen geen antwoord op zinvragen geven. 
De bodem waarop ze staan, de voorwetenschappelijke vertrouwdheid met de 
wereld, is vergeten. Dit vergeten leidt uiteindelijk tot de vervreemding van 
mensen van hun wereld. De weg uit deze crisis en naar een gefundeerde weten-
schap bestaat volgens Husserl in een herwinning van het zinsverband en de 
verbinding tussen de objectieve en de subjectieve wereld. Deze verbinding is 
gegeven met het concept leefwereld (Lebenswelt): de omvattende horizon en 
verwijzingscontext van elk ervaren, elk denken en alle kennis. De leefwereld is 
verbonden met wat Husserl de ‘natuurlijke instelling’ noemt: een voorweten-
schappelijke, als zodanig niet bewuste instelling, die het bestaan van de wereld 
als vanzelfsprekend veronderstelt. De leefwereld vormt ook de bodem van de 
wetenschappelijke theorievorming. Elke wetenschappelijke theorie hee� haar 
zinsfundament in de leefwereld. In het leefwereldconcept krijgen de subject–
gerelateerde wereld en de kennisvorm van de doxa (de alledaagse ervaring-
kennis, tegenover de episteme, de rationele kennis van het zijnde) hun plek in 
het wetenschappelijke kennisverband terug. Husserl de�nieert het begrip leef-
wereld niet en gebruikt het ook niet eenduidig. Om een idee te krijgen van wat 
hij er ongeveer mee bedoelt, kan het volgende voorbeeld helpen99: Als ik een 
(gevuld) ko�ekopje zie, dan zie ik slechts één kant ervan. Toch neem ik het 
waar als een kopje ko�e op grond van een geheel van eerdere ervaringen met dit 
ko�ekopje en met andere ko�ekopjes, culturele opvattingen over kopjes ko�e, 
vermoedens over de inhoud van het kopje, enzvoort. Dit geheel, dat verbonden 
is met mij, vormt de horizon waarbinnen ik in staat ben dit ko�ekopje voor 
me waar te nemen als een kopje ko�e. Ik kan van de dingen geen bewustzijn 
hebben zonder deze horizon en omgekeerd, zonder de dingen kan die horizon 
niet actueel zijn. Vandaar Husserls bekende slogan dat de wetenschapper moet 
terugkeren ‘zu den Sachen selbst’.

Husserl hanteert het concept leefwereld binnen zijn �loso�sch project dat 
erop is gericht de wetenschappen opnieuw te funderen en de crisis in weten-
schap en samenleving te boven te komen. De receptie binnen de gedragsweten-
schappen van dit van oorsprong �loso�sch concept loopt via Husserls leerling 
Alfred Schütz, die het verbindt met de handelingstheoretische aanzet van 

99 Klein 2005, 137-139.
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Max Weber, om een sociologie van de alledaagse leefwereld te ontwikkelen100. 
Schütz’ vraag is: hoe wordt de gemeenschappelijke wereld van mensen in hun 
bewustzijn voortgebracht? Met Weber begint hij bij de handelende persoon. 
Tussenmenselijke en maatschappelijke gebeurens zijn enkel te begrijpen en te 
duiden door de subjectieve waarneming en duiding en de subjectieve betekenis-
constituerende processen van de handelende personen na te voltrekken, en van 
daaruit de constitutie van de samenleving te reconstrueren. Al het handelen en 
alle menselijke voortbrengselen zijn door subjectieve betekenissen geconstitu-
eerd. Een handelende persoon hee� beweegredenen, bedoelingen en duidingen 
die zij met de handeling verbindt, en de handeling hee� relevantie voor haar. Zij 
handelt binnen de horizon van de leefwereld die wordt gevormd door de erva-
rings– en duidingsverbanden die zij zich in haar levengeschiedenis hee� eigen 
gemaakt. Omdat de handelende persoon is geboren en gesocialiseerd in een 
bepaalde cultuur die al betekenissen hee� vastgelegd, kan ze zich ook betrekken 
op een objectieve zin van de tekenen. Deze objectieve betekenis is ona�an-
kelijk van haar eigen subjectieve duiding, kan door allen die het tekensystem 
kennen worden begrepen, en wordt door dezen vaak voor algemeen geldig 
aangezien. Objectieve en subjectieve betekenissen zijn met elkaar verbonden. 
Gemeenschappelijk handelen en wederzijdse communicatie veronderstellen het 
van binnen uit begrijpen (Verstehen) van de anderen. Op grond van de veron-
derstelling dat die anderen net zo denken en handelen als ik, kan ik proberen 
hun bewustzijns– en vervaardigingsprocessen na te voltrekken. Ik kan daarbij 
alleen op mijn eigen ervarings– en zinssamenhangen teruggrijpen. Al het waar-
nemen en het verstaan van wat vreemd voor me is, is uiteindelijk gefundeerd op 
handelingen waarin ik mezelf uitleg. Om de andere persoon beter te verstaan, 
moet ik me informatie over diens biogra�sch ontstane ervarings– en duidings-
samenhangen eigen maken. Dit is het beste mogelijk door een onmiddellijke, 
echte ‘wij–betrekking’ aan te gaan, een ideaaltypische betrekking waarin ik de 
ander in de volheid van haar zelf en niet als type waarneem, en waaraan ik in 
de volheid van mijn zelf en niet als type deelneem.

De receptie van Schütz’ werk in de gedragswetenschappen loopt via zijn leer-
lingen Peter Berger en #omas Luckmann, die in 1966 #e Social Construction 
of Reality publiceren. Ze is verbonden met een wending die zich in de jaren 
zeventig van de 20e eeuw binnen de gedragswetenschappen voltrekt, name-
lijk een wending naar het dagelijkse, alledaagse leven101. Deze wending hee� 

100 Klein 2005, 163-203; Henke 1994, 138-141.
101 Henke 1994, 126-130.
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zowel betrekking op een wetenschapstheoretische discussie als op het dagelijks 
leven als onderzoeksveld. Deze opkomst van een ‘fascinatie voor het triviale’ is 
mogelijk zowel een reactie op het niet langer vanzelfsprekend zijn van allerlei 
alledaagse vanzelfsprekendheden in het leven van mensen, als een reactie op de 
overvloed aan overkoepelende abstracte begrippen in de wetenschapsbeoefening.

In Duitsland vervult bij de receptie van Schütz’ werk Jürgen Habermas een 
centrale rol. Hij bespreekt Schütz’ analyse van de leefwereld in Zur Logik der 
Sozialwissenscha!en (1967) en voert in #eorie des kommunikativen Handelns 
(1981) het begrip leefwereld op als het complementaire begrip bij het communica-
tieve handelen. Zijn theorie van het communicatieve handelen is door Habermas 
bedoeld als het begin van een kritische theorie over de samenleving, die haar 
kritische maatstaven fundeert in een concept van communicatieve rationaliteit102. 
Deze communicatieve rationaliteit, met als doel wederzijds begrip, veronderstelt 
Habermas geïmpliceerd te zijn, bij alle vervormingen, in de communicatieve 
praxis van alledag. Niet de verhouding van een monologisch subject tot iets in 
de objectieve wereld is paradigmatisch voor zijn concept van rationaliteit, maar 
de intersubjectiviteit van subjecten die over iets in de wereld met anderen tot 
overeenstemming komen. De leefwereld is bij Habermas het complementaire 
begrip bij communicatief handelen. Het is enerzijds de voorgegeven horizon 
of het geheel van voorgegeven hulpbronnen voor communicatief handelen en 
anderzijds datgene dat door communicatief handelen voortdurend wordt gere-
produceerd en daarmee ook veranderd. Deze leefwereld wordt in moderne 
samenlevingen bedreigd door verzelfstandigde handelingssystemen, die met 
hun eigen (systemische) imperatieven, (instrumentele) rationaliteit en (mediage-
stuurde) interactie de leefwereld binnendringen en koloniseren. De samenleving 
moet volgens Habermas tegelijk als leefwereld en als systeem worden opgevat.

De Nederlandse �losoof Harry Kunneman, oorspronkelijk een leerling 
van Habermas, bespreekt in Voorbij het dikke–ik (2005) het concept ‘norma-
tieve professionaliteit’ binnen kennisintensieve organisaties in postindustriële 
samenlevingen. Dergelijke samenlevingen worden volgens hem gekenmerkt 
door een uitgebreid overgangsgebied tussen systeem en leefwereld, bestaande 
uit ‘een conglomeraat van interferentiezones waarin de instrumentele systeem-
logica interfereert met communicatief verankerde zingevingskaders uit de 
leefwereld, resulterend in dynamische, contextueel bepaalde verbindingen 
daartussen’ (133). De inhoudelijke vragen waarvoor men zich in kennisinten-
sieve organisaties binnen dergelijke samenlevingen geplaatst ziet, komen voort 

102 Klein 2005, 198.
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uit de ‘interferentie van systeemeisen, geïndividualiseerde bestaansprojecten 
en situatiegebonden vormen van maatschappelijke verantwoordelijkheid’ (212). 
Kunneman onderscheidt drie vormen van ‘kennisproductie’. Bij kennispro-
ductie volgens modus–één gaat het om universeel geldige kennis, bij kennis-
productie volgens modus–twee om adequate oplossingen voor praktische, 
contextgebonden vragen en problemen en bij kennisproductie volgens modus–
drie om de ‘co–creatie van een humuslaag van existentieel en moreel relevante 
betekenisverlening’ (134).

2.5.1.3. Interpreterend begrijpen

In de jaren zeventig van de 20e eeuw ontstond er onder sociale wetenschappers 
in de Verenigde Staten een beweging die zich afzette tegen de toen heersende 
opvatting van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Volgens deze, heersende, 
opvatting diende men bij het onderzoek van de sociale werkelijkheid zich te 
oriënteren aan het natuurwetenschappelijke wetenschapsmodel, vanuit een 
buitenperspectief die werkelijkheid te onderzoeken, zich voornamelijk te 
bedienen van de instrumentele rede en te zoeken naar kennis gebaseerd op 
zekere fundamenten. Naast het afzetten hiertegen werd deze beweging �lo-
so�sch geïnspireerd door de zogenoemde interpretatieve traditie, de �loso�-
sche hermeneutiek en het sociaalconstructivisme103. De interpretatieve traditie 
ontstond toen neokantiaanse historici en sociologen in Duitsland (waaronder 
Wilhelm Dilthey en Max Weber) zich eind 19e, begin 20e eeuw, in reactie op 
het toen dominante (logisch) positivisme, de geesteswetenschappen (Geistes-
wissenscha!en) naar aard en doel wilden onderscheiden van de natuurweten-
schappen (Naturwissenscha!en). Volgens hen gaan de natuurwetenschappen 
over het werkelijkheidsdomein dat door (natuur)wetten wordt beheerst, en 
zoeken die naar een verklaren (Erklären) van natuurverschijnselen en gaan 
de geesteswetenschappen over het werkelijkheidsdomein van de (menselijke) 
vrijheid en zoeken die naar een begrijpen of verstaan (Verstehen) van cultuur-
verschijnselen. Wat menselijk handelen van de beweging van fysieke objecten 
onderscheidt, is dat het inherent betekenisvol is. Om een bepaalde (sociale of 
maatschappelijke) handeling te begrijpen, moet de onderzoeker daarom de 
betekenissen die voor die handeling bepalend zijn, zien te vatten.

Dit voor de geesteswetenschappen kenmerkende interpreterend begrijpen 
(deutendes Verstehen) kan op verschillende manieren nader worden bepaald. 
Volgens Dilthey vereist het begrijpen van een handeling dat de onderzoeker als 

103 Zie Schwandt 2000, waarop deze subparagraaf is gebaseerd.
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het ware van binnenuit de intentie van de actor vat104. In de fenomenologie en 
de etnomethodologie vereist het begrijpen van de betekenissen van een hande-
ling dat de onderzoeker het onstaan van die betekenissen in de wisselwerking 
tussen mensen in hun alledaagse leefwereld reconstrueert. In een door Ludwig 
Wittgenstein geïnspireerde benadering van de sociale wetenschappen vereist 
het begrijpen van een handeling dat de onderzoeker het systeem waarbinnen 
die handeling betekenissen krijgt en dat onder andere uit institutionele en 
culturele normen en handelingbepalende regels bestaat, doorziet. Deze drie 
opvattingen van Verstehen delen met elkaar dat ze (a) menselijk handelen als 
betekenisvol opvatten; (b) elke betekenis opvatten als een situationeel construct 
dat is gepositioneerd ten opzicht van andere betekenissen en daardoor zijn 
identiteit verwer�; (c) een ethisch commitment aan de dag leggen in de vorm 
van eerbied en trouw voor de leefwereld en (d) de bijdrage van de menselijke 
subjectiviteit aan kennis benadrukken zonder objectiviteit op te willen geven. 
Dit laatste betekent dat onderzoekers een methode moeten toepassen die hen in 
staat stelt om buiten hun eigen referentiekader te stappen. Verstehen wordt epis-
temologisch opgevat: het is een intellectueel proces waarbij een subject kennis 
over een object verwer�. Het subject blij� buiten en tegenover het object staan; 
de verworven kennis is een representatie van het object.

In de �loso�sche hermeneutiek van Martin Heidegger, Hans–Georg Gadamer 
en Charles Taylor krijgt Verstehen een vierde, radicaal verschillende betekenis. 
Interpreterend begrijpen is niet slechts een praktijk van kennisverwerving, maar 
de manier waarop mensen in de wereld staan. Dit begrijpen wordt door voor-
oordelen, reeds aanwezige opvattingen en voorgegeven tradities niet belemmerd, 
maar juist mogelijk gemaakt. Begrijpen komt tot stand als we onze voorgegeven 
opvattingen op het spel zetten in de dialogische ontmoeting met wat we niet 
begrijpen, wat ons vreemd is, wat een claim op ons legt. Het begrijpen dat uit 
deze ontmoeting voortkomt, is altijd voorlopig en staat open voor kritiek en 
bijstelling. Begrijpen is bovendien altijd tegelijk ook een vorm van toepassen. De 
�loso�sche hermeneutiek probeert afstand te nemen van de representationele 
epistemologie van het logisch empirisme: kennis is de correcte representatie van 
een ona�ankelijke werkelijkheid, de taal en de rede zijn instrumenten waarmee 
die werkelijkheid gecontroleerd kan worden ontdekt en geordend, en de ‘locus 
van representatie’ is de autonome, belangeloze, kennende actor. Volgens een 
perspectivistische epistemologie wordt kennis niet zozeer gevonden of ontdekt, 

104 In de terminologie van Mead betekent dit ‘rolneming’ (role taking): het jezelf verplaatsen in 
de positie en het perspectief van de ander.
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maar geconstrueerd en gemaakt, en wel binnen een bepaald conceptueel kader, 
waarmee de wereld wordt beschreven en verklaard.

Sociaalconstructivisten (beoefenaren van deconstructivisme, kritische 
theorie, bepaalde feministische benaderingen, neopragmatisme) gaan nog 
verder: zij zijn niet geïnteresseerd in de relatie van kennis of interpretatie tot 
de werkelijkheid ‘ergens daarbuiten’. Kennis is altijd een kwestie van sociale 
constructie: zij is altijd ideologisch, politiek en doortrokken van waarden. In 
de sterke variant van sociaalconstructivisme is er zelfs geen manier om onder-
scheid te maken tussen betere en slechtere interpretaties. Als taal is ingebed in 
sociale praktijken of levensvormen en elke levensvorm is zodanig door regels 
bepaald dat die is gesloten voor andere levensvormen, dan kan de betekenis van 
een handeling alleen binnen de betre]ende levensvorm worden beschreven en 
ontcijferd. Epistemologisch relativisme ligt dan om de hoek: elke interpretatie 
kan alleen worden beoordeeld binnen het eigen interpretatiekader.

De interpretatieve traditie, de �loso�sche hermeneutiek en het sociaalcon-
structivisme houden zich alle drie bezig met het begrijpen van wat anderen 
doen en zeggen. Ze doen dat op heel verschillende manieren, maar alle drie 
moeten zich verhouden tot de volgende kwesties: (1) hoe vatten we ‘begrijpen’ 
precies op en hoe rechtvaardigen we aanspraken op begrijpen?; (2) wat willen 
we met ons interpretatieve project? en (3) hoe nemen we de ethische ruimte in 
waarin onderzoekers en onderzochten zich tot elkaar verhouden? Met betrek-
king tot de eerste kwestie zijn vrijwel alle postempiristische �losofen erover 
eens dat begrijpen onvermijdelijk interpreteren betekent. Sommigen menen 
dat het niet mogelijk is onderscheid te maken tussen betere en slechtere inter-
pretaties, hooguit retorische criteria — of een interpretatie uitnodigt, overhaalt, 
dwingt, vermaakt, oproept, verrukt — zijn daarvoor geschikt. Volgens anderen 
is het wel degelijk mogelijk verschillende interpretaties met elkaar te vergelijken. 
Volgens Charles Taylor bijvoorbeeld heb ik een betere interpretatie gevonden 
als ik kan vaststellen dat ik bij de overgang van mijn oude interpretatie naar 
deze nieuwe interpretatie meer of betere kennis over mezelf en over het onder-
werp van interpretatie heb gekregen105. Met betrekking tot de tweede kwestie, 
hoe het interpretatieve project te plaatsen, is er onder kwalitatieve onderzoe-
kers weinig overeenstemming. Sommigen doen onderzoek met het oog op 

105 Taylor 1989, 72, waarin hij verwijst naar zijn Explanation and Practical Reason. Daarin 
pleit hij voor een ad hominem-model van praktisch redeneren: we stellen onze gesprekspartner 
overgangen voor door fouten-verminderende bewegingen voor te stellen: tegenstellingen iden-
ti�ceren, onduidelijkheden ophelderen, relevante maar tot nog toe, min of meer bewust, gene-
geerde overwegingen naar voren halen.
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emancipatie, democratisering en politieke verandering, anderen met het oog 
op voortgaande dialoog en educatie en weer anderen om bij te dragen aan een 
onophoudelijk uiteenleggen van de diverse betekenissen van begrippen als zelf, 
identiteit en waarheid.

Met betrekking tot de derde kwestie, de ethische ruimte, is er een levendig 
debat over wat #omas Schwandt ‘het standaardkader voor morele epistemo-
logie’ noemt106. Volgens dit standaardkader gaat moraliteit vooral over morele 
verplichtingen en commitments, wordt het morele gezichtspunt gekenmerkt 
door onpartijdigheid en universaliseerbaarheid en kunnen con^icten over 
rechten en plichten argumentatief worden opgelost. Een alternatieve visie op 
moraliteit pleit voor een ethiek van nabijheid, zorg en relationaliteit, waarbij over 
moraliteit wordt nagedacht uitgaande van ervaringen, in het bijzonder in het 
kader van allerlei alledaagse ik–jij–betrekkingen. Moraliteit, gedacht in termen 
van zorgen en zijn–voor, gaat vooraf aan elke intentie, keuze, doel of contract en 
elk berekenend handelen. In de relatie tussen onderzoekers en onderzochten is 
moraliteit of ethiek niet een probleem dat opgelost, maar een ‘mysterie van de 
eenheid van kennen en zijn’ dat onder ogen gezien moet worden. Het gaat om 
hoe de onderzoeker bere^ecteerd een positie wil innemen en wil handelen ten 
aanzien van de mensen die hij of zij bestudeert.

2.5.1.4. Conclusie

Kwalitatief–empirisch onderzoek hee� zijn �loso�sche wortels in het micro–
interactionisme, de fenomenologie en de hermeneutiek. Van deze inspiratie-
bronnen hee� het de aandacht voor (a) mensen als individuele actoren die met 
andere actoren in interactie staan, (b) de leefwereld als horizon voor elk ervaren, 
denken en kennen en (c) het interpreterend begrijpen als manier waarop 
mensen in het leven staan. In het handelen, beleven, aangaan van betrekkingen, 
zelfverstaan en zichzelf uitdrukken van mensen vervullen betekenisverlening 
en sociale communicatie over en weer een onontbeerlijke rol. Kennisverwer-
ving is nauw verbonden met handelen en met maatschappelijke processen. De 
alledaagse, concrete leefwereld is de werkelijkheid waarmee mensen vertrouwd 
zijn en waarvan ze echte ervaringskennis hebben. Deze leefwereld wordt inter-
subjectief, maatschappelijk en communicatief geproduceerd en gereprodu-
ceerd, en staat onder invloed van maatschappelijke structuren en systemen 
die er een zeker belang bij hebben onzichtbaar te blijven. In postindustriële 

106 Schwandt 2000, 72.
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samenlevingen treedt interferentie op ‘van systeemeisen, geïndividualiseerde 
bestaansprojecten en situatiegebonden vormen van maatschappelijke verant-
woordelijkheid’ (Kunneman). Menselijk handelen is inherent betekenisvol en 
vraagt om een interpreterend begrijpen. Kwalitatief–empirisch onderzoek is 
een vorm van interpreterend begrijpen van de leefwereld van maatschappelijke 
actoren en wat zij zeggen, doen en wedervaren. Daarbij moet aandacht zijn voor 
het voorverstaan van de onderzoeker. Elk onderzoek is tegelijk ook een morele 
onderneming. Met deze �loso�sche wortels hee� kwalitatief–empirisch onder-
zoek echter ook een problematische kant, namelijk waar de aandacht teveel of 
zelfs exlusief naar individuele mensen en naar menselijke betekenisverlening en 
constructie uitgaat. Ik wil oog hebben voor machtsongelijkheden tussen mensen 
en groepen van mensen en voor de belangen van gevestigde groepen en insti-
tuties. En ik wil overeind houden dat de werkelijkheid wel degelijk weerstand 
biedt aan betekenisverlening en constructie en dat het mogelijk is onderscheid 
te maken tussen verschillende interpretaties in termen van slechter en beter.

2.5.2. Onderzoeksparadigmata

In de vorige subparagraaf heb ik de �loso�sche achtergronden van de opkomst en 
ontwikkeling van kwalitatief–empirisch onderzoek in de menswetenschappen 
besproken. In deze subparagraaf voer ik die bespreking nog wat verder door om 
de epistemologische vooronderstellingen te verhelderen en zo nog preciezer aan 
te kunnen geven waar het empirische deel van mijn onderzoek binnen het veld 
van kwalitatief–empirisch onderzoek moet worden gepositioneerd. Onderzoek 
is er onder andere op gericht kennis van de werkelijkheid te verwerven. Dat 
roept de volgende vragen op: (a) wat, in de aard van de werkelijkheid, maakt 
kennis van die werkelijkheid mogelijk en hoe verhoudt die kennis zich tot die 
werkelijkheid? (b) wat is de aard van kennis, welke soorten kennis zijn er en hoe 
is de relatie tussen die kennis en degene die kent? (c) hoe kan kennis verworven 
worden en tot welk soort kennis leidt elk van die verschillende methodes? (d) 
waartoe dienen die verschillende soorten van kennis? Deze vragen verwijzen 
naar respectievelijk de ontologische, epistemologische, methodologische en 
axiologische aspecten van de onderzoekspraktijk107. Deze vier aspecten kunnen 
wel onderscheiden worden, maar niet gescheiden. Voor wie met betrekking 

107 Heron & Reason 1997; Lincoln & Guba 2000. Axiologie is de tak van �loso�e die zich bezig 
houdt met ethiek, esthetiek, spiritualiteit en godsdienst. Volgens Lincoln & Guba 2000, 169, is 
axiologie uit wetenschappelijk onderzoek weggede�nieerd omdat zij zich met godsdienst bezig 
houdt.
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tot het ene aspect een bepaalde positie inneemt, staan met betrekking tot de 
andere aspecten niet zomaar alle mogelijke posities meer open. Wie bijvoor-
beeld meent dat er geen werkelijkheid buiten ons kennen is, kan niet spreken 
over objectieve kennis als kennis van ‘hoe de dingen werkelijk zijn’. Deze onver-
mijdelijke samenhang van de diverse aspecten maakt dat er een aantal verschil-
lende benaderingen of onderzoeksparadigmata kunnen worden onderscheiden 
die zijn op te vatten als verschillende epistemologieën. Ik bespreek deze onder-
zoeksparadigmata in deze subparagraaf. Op de methodologische en axiologi-
sche aspecten kom ik terug in de volgende paragraaf. Bepaalde kwesties zullen 
dan weer terugkomen.

In de literatuur worden vaak drie onderzoeksparadigmata benoemd: het 
objectiverend, (post)positivistisch of empirisch–analytisch paradigma; het 
interpretatief of constructivistisch paradigma en het kritisch–emancipatief para-
digma108. Het paradigma of de epistemologie waarmee onderzoekers werken 
valt vaak af te leiden uit de woorden die zij gebruiken voor het omschrijven 
van hun onderzoeksdoelen. Combinaties van woorden als meten, beschrijven, 
verklaren en voorspellen wijzen op een (post)positivistisch paradigma, combi-
naties van begrijpen en reconstrueren wijzen op een interpretatief paradigma 
en combinaties van onder kritiek stellen, verbeteren en emanciperen wijzen op 
een kritisch–emancipatief paradigma109. De keuze voor een van deze paradig-
mata hee� consequenties voor de onderzoeksmethode en voor de relatie van de 
onderzoeker tot de onderzochten. In het positivistisch, respectievelijk postpo-
sitivistisch paradigma kiest men veelal, maar niet altijd, voor een kwantitatieve 
benadering, respectievelijk beschrijvende inhoudsanalyse. De onderzoeker 
probeert daarbij buiten de wereld van de onderzochten te blijven. In het inter-
pretatief paradigma kiest men veelal voor een discursieve, kwalitatieve bena-
dering. De onderzoeker lee� zich in in de wereld van de onderzochten en gaat 
er deel van uitmaken om de betekenisverlening van de betrokkenen zelf op het 

108 Guba & Lincoln 1994; Rensburg 2004; Wester & Peters 2004, 19-20; Boeije 2005, 18. Guba & 
Lincoln 1994 onderscheiden vier paradigmata: positivisme, postpositivisme, kritische theorie 
en daaraan gerelateerde ideologische posities (neo-marxisme, feminisme, poststructuralisme, 
postmodernisme) en constructivisme. De eerste twee rekenen zij tot de conventionele, moder-
nistische wijze van onderzoek, de laatste twee tot de interpreterende, postmoderne wijze van 
onderzoek. Rensburg onderscheidt drie theoretische kaders: het positivistische (inclusief het 
postpositivisme), het interpretatieve en het kritische kader (waarmee Rensburg deconstructie, 
standpuntepistemologie en handelingsonderzoek associeert).
109 We kunnen hier Jürgen Habermas’ typologie van kennisverwervingssturende belangen — een 
verwerking van Husserls inzicht in de samenhang tussen subjectiviteit en objectieve theorieont-
wikkeling, zie 2.2.2 — herkennen: voorspellen, begrijpen en emanciperen, zie Erkenntnis und 
Interesse, Frankfurt a.M. 1968.
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spoor te komen. In het kritisch–emancipatief paradigma kiest men veelal voor 
participerend handelingsonderzoek. De onderzoeker gaat met de onderzochten 
samenwerken om aan een gemeenschappelijk emancipatiedoel te werken.

Deze drie onderscheiden paradigmata veronderstellen verschillende opvat-
tingen over de werkelijkheid en over de rol van moraliteit en ethiek in het 
onderzoek. Wat de werkelijkheid betre�, veronderstelt het (post)positivistisch 
paradigma het bestaan van een van onze waarneming ona�ankelijke werke-
lijkheid die door ons verstand te bevatten is. Het interpretatief of construc-
tivistisch paradigma is niet geïnteresseerd in of, in de ideologische variant, 
ontkent eenvoudigweg het bestaan van een werkelijkheid los van onze interpre-
taties ervan. Het kritisch–emancipatief paradigma meent dat de werkelijkheid 
waarmee wij nu te maken hebben, is opgebouwd uit, door maatschappelijke, 
politieke, culturele, economische, etnische en ‘gender’ factoren vormgegeven, 
in de loop van de tijd uitgekristalliseerde structuren. In de actuele praktijk van 
empirisch onderzoek zijn de verschillen tussen onderzoekers wat dit betre� 
meer een kwestie van accentverschillen dan van fundamenteel verschillende 
posities110.

Wat de rol van moraliteit betre�, gaat het (post)positivistisch paradigma 
uit van een strikt onderscheid tussen feiten en waarden. Moraliteit en subjec-
tiviteit dienen buiten het onderzoek gehouden te worden: goed onderzoek is 
waardevrij en belangeloos. Ethische aspecten van het onderzoek worden 
weliswaar zeer serieus genomen, maar beschouwd als extern aan het onder-
zoek. Ze worden bewaakt door externe mechanismen, zoals codes en ethiek-
commissies. Er is een zeker risico op misleiding van de onderzochten door de 
onderzoeker, wanneer die dat nodig acht om de informatie te krijgen waar men 
in het onderzoek op uit is. De beide andere paradigmata menen dat morali-
teit onvermijdelijk een rol speelt in het onderzoek en ook moet spelen. In het 
kritisch–emancipatief paradigma gaat het juist om kritiek op structuren van 

110 Miles en Huberman plaatsen zichzelf, verwijzend naar o.a. R. Bhaskar, Reclaiming reality, 
London 1989, in de lijn van ‘transcendentaal realisme’: ‘#at means we think that social 
phenomena exist not only in the mind but also in the objective world — and that some lawful 
and reasonbly stable relationships are to be found among them (…). We agree with interpretivists 
who point out that knowledge is a social and historical product and that “ facts” come to us laden 
with theory. We a}rm the existence and importance of the subjective, the phenomenological, the 
meaning-making at the center of social life. Our aim is to register and “transcend” these processes 
by building theories to account for a real world that is both bounded and perceptually laden, and 
to test these theories in our various disciplines’, Miles & Huberman 1994, 4. Zij merken op: ‘In 
epistemological debates it is tempting to operate at the poles. But in the actual practice of empirical 
research, we believe that all of us — realists, interpretivists, critical theorists — are closer to the 
center, with multiple overlaps’ (4-5).
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onderdrukking en vervreemding en om de emancipatie en ontwikkeling van 
hen die onmachtig en onwetend zijn. Ethische aspecten maken intrinsiek onder-
deel uit van het onderzoek. Er is een zeker risico op een autoritaire opstelling, 
wanneer de onderzoeker meent het beter te weten dan de onderzochten die 
worden beschouwd als ‘van zichzelf vervreemd of door de machtigen onwetend 
gehouden’. In het interpretatief paradigma gaat het om de van waarden door-
trokken betekenisverlening van de onderzochten zelf. Ethiek behoort tot het 
onderzoeksproces zelf, omdat het ethos van de onderzochten bij het onderzoek 
worden betrokken en de relatie van de onderzoeker met de onderzochten deel 
uitmaakt van het onderzoeksproces. Er is een zeker risico, vanwege de nauwe 
relatie tussen onderzoeker en onderzochten, op problemen met vertrouwelijk-
heid en anonimiteit. Op de ethische aspecten van kwalitatief–empirisch onder-
zoek kom ik terug in subparagraaf 2.6.2.

In alle drie de paradigmata kan men aan kwalitatief–empirisch onderzoek 
doen. Er is echter wel een zekere a�niteit tussen kwalitatief onderzoek en 
het interpretatief of constructivistisch paradigma. In haar boek Analyseren 
in kwalitatief onderzoek (2005) gee� Hennie Boeije de volgende de�nitie van 
kwalitatief onderzoek:

‘In kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te 
maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale 
omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeks-
methoden gebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp vanuit het 
perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen met het doel om het 
te beschrijven en waar mogelijk te verklaren.’ (p. 27)

In de eerste volzin herkennen we de premissen die Herbert Blumer aan het begin 
van zijn boek over symbolisch interactionisme formuleert: (1) mensen handelen 
ten aanzien van zaken die ze in hun wereld aantre]en, op basis van de betekenis 
die die zaken voor hen hebben; (2) de betekenis van dergelijke zaken komt voort 
uit de sociale interactie die men hee� met de mensen om zich heen; (3) deze 
betekenissen worden gehanteerd in, en aangepast door, een interpretatief proces 
dat de persoon in kwestie gebruikt om om te gaan met de zaken die hij tegen-
komt111. In de tweede volzin herkennen we het interpretatief paradigma (‘vanuit 
het perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen’), maar ook woorden 
die lijken te wijzen op het postpositivistisch paradigma (‘te beschrijven en waar 
mogelijk te verklaren’). Het interpretatief of constructivistisch paradigma wordt 

111 Blumer, a.w., 2, geciteerd in Hoonaard 1997, 1.



132 gezien de ander

vanuit verschillende kanten bekritiseerd: vanuit het (post)positivistisch para-
digma vanwege zijn vermeende onvermogen tot veralgemenisering en vanuit het 
kritisch–emancipatief paradigma vanwege zijn niet ver genoeg gaan in het analy-
seren van de historische en maatschappelijke invloed op de individuele ervaring, 
van de historische en maatschappelijke ‘gesitueerdheid’ van mensen — zowel 
de onderzochten als ook de onderzoeker zelf. Vanuit postmoderne �loso�eën 
wordt interpretatief onderzoek bekritiseerd vanwege een te weinig kritisch 
uitgaan van een enkelvoudig, autonoom en zelfsturend ‘subject’, dat in staat zou 
zijn geloofwaardig verslag te doen van zijn of haar eigen, authentieke ervaringen 
en betekenisverleningen. In antwoord op deze kritiek dienen onderzoekers ‘hun 
vanzelfsprekende veronderstellingen met betrekking tot de leefwereld en hoe 
deze veronderstellingen zijn ontstaan onder invloed van de vertogen en machts-
relaties die hun praktijken omringen’ te expliciteren112.

In kritische aanvulling op bovengenoemde drie onderzoeksparadigmata is 
door John Heron en Peter Reason een vierde paradigma voorgesteld: het partici-
patief onderzoeksparadigma113. Heron en Reason hanteren een, wat zij noemen: 
‘uitgebreide epistemologie’. De persoon die kent, neemt op vier manieren 
deel aan het gekende: (1) ‘experiëntieel’: in haar waarnemen, voelen, ervaren, 
ontmoeten van de wereld om zich heen en in zichzelf; (2) ‘presentationeel’: in 
haar op allerlei manieren (verbaal en nonverbaal) articuleren van wat zij waar-
neemt, voelt, ervaart; (3) propositioneel: in haar conceptualiseren van haar, in 
haar articulaties uitgedrukte ervaringen en (4) praktisch: in haar handelen op 
grond van haar conceptualiseringen. Deze vier wijzen van kennen hangen nauw 
samen: in de beweging van (1) naar (4) komt ons kennen tot voltooiing; in de 
beweging van (4) naar (1) wordt ons kennen gefundeerd. De kwaliteit (validiteit) 
van ons kennen hangt af van de ‘congruentie’ van deze vier aspecten. Er is een 
gegeven kosmos, die echter alleen kan worden gekend als een subjectief gear-
ticuleerde ‘wereld’, en alleen door kennende subjecten die elkaar als zodanig 
(er)kennen. Kennen veronderstelt dus deelnemen, ontmoeten, uitwisselen, in 
dialoog gaan. Terwijl het in het (post)positivistisch paradigma gaat om propo-
sitionele kennis van de wereld, als waardevol in zichzelf, en in het interpretatief 
en vooral het kritisch paradigma om maatschappelijke emancipatie als intrin-
siek waardevol, waarvoor propositionele kennis instrumenteel van waarde is, 
gaat het in het in het participatief paradigma om praktische kennis van hoe 
mensen gedijen. Menselijk gedijen bestaat uit een zelfcorrigerende en creatieve, 

112 Garrick 1999, 154 (eigen vert.).
113 Heron & Reason 1997; Lincoln & Guba 2000.
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door maatschappelijke instituties ondersteunde balans in en tussen mensen 
van hiërarchie (authentieke gezagsuitoefening), samenwerking en autonomie 
(zelfsturing)114 en is in het participatief paradigma intrinsiek waardevol. Propo-
sitionele kennis is ook in het participatief paradigma instrumenteel van waarde. 
Dit alles betekent voor de onderzoeksmethode dat de onderzoeker, of beter: de 
onderzoekers, en de onderzochten samenwerken. De onderzochten, degenen 
wier situatie of praktijk wordt onderzocht, nemen deel aan het onderzoek, niet 
alleen bij het zoeken naar antwoorden op de vragen, maar ook bij het vaststellen 
van de vragen zelf en het kiezen van de methodes. De onderzoekers nemen 
deel aan de situatie of praktijk die wordt onderzocht, zodat zij ook hun eigen 
ervaringskennis kunnen inbrengen. Het participatief paradigma is een poging 
om dualismen van subject–object, bewustzijn–kosmos, geest–lichaam, theorie–
praktijk, onderzoeker–onderzochte, feit–waarde te overstijgen. Heron en Reason 
spreken over de ‘heilige dimensie’ — want in reactie op menselijke vervreem-
ding en ecologische verwoesting heelmakend — van participatief onderzoek.

Voor mijn soort onderzoek ligt het postpositivistisch paradigma niet voor de 
hand, aangezien het uitgaat van een strikte scheiding tussen feiten en waarden 
waarvan ik juist afstand neem (in 2.1.3.1). Het kritisch–emancipatief paradigma 
heb ik niet gekozen omdat ik wil begrijpen en niet direct bekritiseren en eman-
ciperen. Het interpretatief paradigma leek daarentegen juist het aangewezen 
paradigma omdat ik immers wil begrijpen en reconstrueren. De kritiek op het 
interpretatief paradigma serieus nemend, verantwoord ik in hoofdstuk 1 tot 
en met 4 de achtergronden en veronderstellingen met betrekking tot de opzet, 
de gebruikte methodes, het onderzoeksveld en de focus van mijn onderzoek. 
De keuze voor het interpretatief paradigma maakte het extra belangrijk oog 
te hebben voor machtsongelijkheden en overeind te houden dat de werkelijk-
heid wel degelijk weerstand biedt aan betekenisverlening en constructie en dat 
het mogelijk is onderscheid te maken tussen verschillende interpretaties in 
termen van slechter en beter. Binnen het interpretatief paradigma nam ik van 

114 ‘#e participatory paradigm answers the axiological question in terms of human *ourishing, 
conceived as an end in itself, where such *ourishing is construed as an enabling balance within and 
between people of hierarchy, co-operation and autonomy. In our view, social practices and institu-
tions need to enhance human association by an appropriate integration of these three principles: 
deciding for others, with others, and for oneself. Hierarchy provides appropriate direction by those 
with greater vision, skill and experience; it is authentic when it seeks the developmental emergence 
of autonomy and co-operation. Collaboration roots the individual within a community of peers, 
o"ering basic support and the creative and corrective feedback of other views and possibilities. 
Autonomy expresses the creative, self-creating and sel!rans%guring potential of the person’, Heron 
& Reason 1997.
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het participatief paradigma over dat ik de deelnemende pastores benaderde als 
deelnemers en niet als respondenten of informanten. Het was mijn bedoeling 
hen te installeren als mede–onderzoekers. Dat is uiteindelijk maar zeer beperkt 
tot stand gebracht.

2.5.3. De gefundeerde–theoriebenadering

Een spraakmakende stroming in kwalitatief onderzoek, ik heb die aan het eind 
van paragraaf 2.4 al even genoemd, is de gefundeerde–theoriebenadering (GTM: 
Grounded #eory Methodology). Ik bespreek deze benadering uitvoerig, omdat 
ik met mijn onderzoek hier dicht bij aansluit. Omdat de terminologie van GTM 
in heel het veld van kwalitatief onderzoek wordt gebruikt, kan ik er tevens een 
aantal onderscheidingen, kwesties en problemen van kwalitatief onderzoek 
in het algemeen mee beschrijven. GTM staat in de, in sectie 2.5.1.1 besproken 
micro–interactionistische onderzoekstraditie. Twee belangrijke beginselen uit 
deze traditie zijn als het ware ingebouwd. Het eerste is dat sociale en maat-
schappelijke verschijnselen niet statisch zijn, maar voortdurend veranderen 
in reactie op zich ontwikkelende omstandigheden. Het tweede is dat actoren 
middelen hebben, ook al gebruiken ze die niet altijd, om hun leven in reactie op 
de omstandigheden zelf vorm te geven en dat ze in staat zijn al naar gelang hun 
vaak accurate waarnemingen keuzes te maken betre]ende de mogelijkheden 
die op hun weg komen. In GTM probeert men daarom niet alleen de relevante 
omstandigheden te ontdekken, maar ook te bepalen hoe de actoren reageren 
op veranderende omstandigheden en op de gevolgen van hun handelingen115. 
In veel onderzoek binnen deze benadering wordt daarom gebruik gemaakt van 
interviewen als methode van gegevensverzameling116.

De basisgedachten van de gefundeerde–theoriebenadering werden voor het 
eerst systematisch gepresenteerd, in 1967, in een boek van Barney Glaser en 
Anselm Strauss: #e Discovery of Grounded #eory117. Deze twee onderzoekers 
waren opgeleid en getraind in twee verschillende onderzoekstradities. Glaser 
was, onder andere door Paul Lazarsfeld, aan de universiteit van Columbia in 
New York geschoold in een theoriegestuurde, kwantitatieve methodologie. 

115 Corbin & Strauss 1990b.
116 Boeije 2005, 22
117 Glaser & Strauss 1967. Een goede inleiding in GTM bieden: Corbin & Strauss 1990b, Charmaz 
2001 (betre]ende interviews) en Klein 2005, 239-265 (met voorbeelden uit de praktische theo-
logie). In Nederland is GTM op de kaart gezet door Fred Wester, zie Wester 1984.
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Strauss daarentegen was, onder andere door Herbert Blumer, aan de univer-
siteit van Chicago geschoold in een ^exibele, kwalitatieve methodologie118. In 
beide onderzoektradities was men volgens Glaser en Strauss tot dan toe weinig 
succesvol gebleken in het overbruggen van de kloof tussen theorie en empi-
risch onderzoek119. Zij zetten zich af tegen enerzijds onderzoek dat zich beperkt 
tot het kwantitatief toetsen van theorieën en nauwelijks theorieën voortbrengt, 
en anderzijds onderzoek dat zich beperkt tot het beschrijven van situaties en 
nauwelijks verklaringen oplevert120. Ze stelden in hun boek een werkwijze voor 
om vanuit de onderzoeksgegevens tot de ontdekking te komen van een inhou-
delijke theorie, die gefundeerd is in die gegevens en daardoor begrijpelijk is voor 
zowel wetenschappers als leken121. De criteria voor een goed geconstrueerde, 
gefundeerde en inhoudelijke theorie zijn volgens hen: de theorie moet bij het 
veld van onderzoek passen (%t), de basisprocessen en belangrijkste problemen 
in dat veld thematiseren (relevance) en deze interpreteren en verklaren (work)122. 
Glaser en Strauss hebben zelf een theorie van besefscontexten ontwikkeld door 
op verschillende afdelingen in verschillende ziekenhuizen onderzoek te doen 
naar de wisselwerking tussen leden van de ziekenhuisstaf en patiënten gedu-
rende het stervensproces van die patiënten123.

In een interview uit 1994 noemt Anselm Strauss de volgende drie elementen 
centraal voor GTM124. Ten eerste, de manier van coderen (coding) is niet uits-
luitend gericht op het classi�ceren en beschrijven van sociale verschijnselen, 
maar ook op het ontwikkelen van theoretische concepten. Ten tweede is er 

118 In de eerste decennia van de vorige eeuw kwamen er veel immigranten naar Chicago. Socio-
logen van de universiteit van Chicago ontwikkelden de methode van de gevalsstudie, waarmee ze 
onderzoek deden naar de omstandigheden waaronder immigranten moesten leven. Tegelijk met 
een toenemende kritiek van buiten de sociologie op dit soort van onderzoek, ontwikkelde men 
aan de universiteit van Columbia (New York) een meer natuurwetenschappelijk georiënteerde 
sociologie. Een dispuut in 1935 tussen professoren van beide universiteiten werd gewonnen door 
de universiteit van Columbia, waarna de gevalsstudie als methode in het slop raakte. In de jaren 
zestig herleefde echter de belangstelling voor de gevalsstudie. Zie ook Klein 2005, 241-244.
119 Glaser & Strauss 1967, vii.
120 Ten Have 2004.
121 Wester & Peters 2004, 14.
122 Glaser & Strauss 1967,3; Wester & Peters 2004, 40.
123 Glaser & Strauss 1965/1973. Volgens de door hen ontwikkelde theorie is het gedrag van de 
deelnemers — Glaser en Strauss hebben vooral gekeken naar de tactieken van de verpleegkun-
digen — a�ankelijk van wat ieder op een bepaald moment weet van de situatie en van wat de 
anderen weten. Daarbij onderscheiden zij vier besefscontexten, uitgaande van het besef van de 
patiënt: het gesloten besef, het besef gebaseerd op vermoedens, het besef dat op een wederzijds 
doen-alsof berust, en het open besef.
124 Legewie & Schervier-Legewie 2004, [59]
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vanaf het begin sprake van theoriegerichte steekproe�rekking (theoretical 
sampling). Telkens worden op grond van de interpretatie en analyse van 
de tot dan toe verzamelde gegevens en met het oog op zich ontwikkelende 
theoretische concepten en relaties gericht nieuwe gegevens verzameld. Ten 
derde worden voortdurend verschijnselen en contexten vergeleken (constant 
comparison). Met het oog op het ontwikkelen van theorie is van de kant van 
de onderzoeker, naast analytisch vermogen en sensitiviteit voor de subtili-
teiten van de interactie, theoriegerichte sensitiviteit (theoretical sensitivity) 
essentieel: het vermogen om in de onderzoeksgegevens creatieve vondsten te 
doen die op weg helpen naar theorievorming. Deze sensitiviteit komt voort 
uit verschillende bronnen: de literatuur, zowel de technische, theoretische en 
empirische onderzoeksliteratuur als de niet–technische literatuur, de even-
tuele professionele en/of persoonlijke ervaring van de onderzoeker in de 
te onderzoeken situatie of praktijk en het onderzoeksproces zelf125. In alle 
gevallen kan de betre]ende bron overigens zowel bevorderend als belem-
merend werken126. Hiermee zijn al een aantal, in GTM gebruikte begrippen 
geïntroduceerd die in andere vormen van kwalitatief onderzoek zijn overg-
enomen. Een aantal andere begrippen, waaronder open, axiaal en selectief 
coderen en verzadiging, introduceer ik in tekstvak 2.5 aan de hand van een 
bepaalde versie van GTM, namelijk die van Fred Wester en Vincent Peters. 
Zij onderscheiden vier fasen in kwalitatief onderzoek: exploratie, speci�catie, 
reductie en integratie. Deze vier fases speci�ceren de tweede en derde fase van 
de in paragraaf 2.4 genoemde vier fases van een empirische onderzoeksopzet 
(zie tekstvak 2.4). In alle vier door Wester en Peters onderscheiden fases 
vinden gegevensverzameling, analyse en re^ectie plaats, maar met verschil-
lende theoretische doelen. In alle vier fasen is de theoriegerichte sensitiviteit 
van de onderzoeker essentieel.

125 Corbin & Strauss 1990a, 41-51. Waar Boeije 2005, 80, theoretische sensitiviteit omschrij� 
als: ‘het vermogen van de onderzoekers om creatieve vindingen te doen in onderzoeksgegevens 
door vanuit een bepaalde theoretische lens te kijken’, lijkt zij theoriegerichte sensitiviteit vooral 
op te vatten als een sensitiviteit die voortkomt uit de bestudering van de literatuur. Hier lijkt 
zich eenzelfde verschijnsel voor te doen als bij de verderop te bespreken attenderende begrippen: 

‘gericht op theorie(vorming)’ wordt opgevat als ‘geleid door (voorafgaande) theorie’.
126 Cornbin & Strauss 1990a, 42-43: ‘Professional experience is another source of sensitivity, if 
a researcher is fortunate enough to have had this experience. (…) On the other hand, this kind 
of experience can also block you from seeing things that have become routine or ‘obvious’ . (…) 
Personal experience represents still another source of theoretical sensitivity. (…) However, you 
must be careful not to assume that everyone else’s experience had been similar to yours’.
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Tekstvak 2.5: Gefaseerde GTM

1. Exploratiefase

De exploratiefase is gericht op het ontdekken van zoveel mogelijk relevante 
begrippen met betrekking tot het onderwerp dat men wil onderzoeken en 
waarover men een theorie wil ontwikkelen. Er wordt een strategische keuze 
gemaakt uit het tot dan toe verzamelde onderzoeksmateriaal voor die docu-
menten, verslagen of interviews waarin het onderzoeksonderwerp het meest 
divers aan de orde komt: open steekproe�rekking. Deze teksten worden 
geanalyseerd, te beginnen door ze te coderen. Coderen is het, in het licht 
van de onderzoeksvraag en in het kader van de gehele tekst, onderscheiden 
van bekeniseenheden en die voorzien van etiketten, de zogenaamde codes, 
die van die eenheid een interpretatie geven. Deze interpretatie kan heel dicht 
bij de tekst blijven, voor codes die bedoeld zijn om snel tekstsegmenten terug 
te vinden, of heel vrij zijn, voor codes die bedoeld zijn om het materiaal open 
te leggen en eerste, spontane hypotheses vast te leggen. In deze eerste fase 
wordt gecodeerd om te komen tot het formuleren van inhoudelijk gevulde, 
veldbetrokken begrippen, open coderen genoemd. Het coderen van teksten 
gaat idealiter door totdat er verzadiging (saturation) optreedt, dat wil in 
deze fase zeggen: wanneer het coderen van meer teksten geen nieuwe codes 
meer oplevert. 

2. Speci�catiefase

De speci�catiefase is gericht op het ontwikkelen van centrale begrippen. Er 
wordt uit het onderzoeksmateriaal een keuze gemaakt voor teksten die een 
aanvulling betekenen op de onderzoeksgroep in de vorige fase: relationele 
en variationele steekproe�rekking. Deze worden gecodeerd met het codeer-
schema dat in de vorige fase is ontwikkeld. Vervolgens wordt in het onder-
zoeksmateriaal gezocht naar de belangrijkste begrippen en hun inhoudelijke 
variatie. Dit gebeurt door voortdurende vergelijking: tijdens het coderen 
wordt voortdurend bij elk van de belangrijkste codes de bijbehorende tekst-
segmenten vergeleken met het oog op het ordenen en structureren van die 
codes. Daarbij worden codes in categorieën samengebracht, binnen die cate-
gorieën eigenschappen en dimensies onderscheiden, categorieën in hiërar-
chieën geplaatst, enzovoort. Het coderen in deze fase wordt axiaal of gericht 
coderen genoemd. Van verzadiging spreken we wanneer verder coderen 
geen bijstelling van categorieën, dimensies of hiërarchiën meer oplevert.
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3. Reductiefase

De reductiefase is gericht op het bepalen, op een noemer brengen en 
uitwerken van het kernbegrip, veelal een typologie, en van de relaties 
van dat kernbegrip met andere begrippen. (Hier kan het nodig zijn enige 
conceptuele arbeid te verrichten.) Uit het onderzoeksmateriaal worden die 
teksten gekozen waarin de samenhang tussen de onderzochte verschijnselen 
goed aan de orde komt: onderscheidende steekproe�rekking. In deze fase 
wordt gecodeerd om de relaties tussen de belangrijkste begrippen te vinden: 
selectief coderen. Van verzadiging spreken we wanneer verder coderen geen 
bijstelling van de theorie meer oplevert. 

4. Integratiefase

De integratiefase is gericht op het uitwerken en toetsen van de in de vorige 
fase voorlopig geformuleerde theorie. Ook in deze fase kan gegevensverza-
meling en codering plaatsvinden.

Literatuur: Wester 1984; Wester & Peters 2004; Boeije 2005

De gefundeerde–theoriebenadering is, zoals al beschreven, oorspronkelijk 
ontwikkeld door Glaser en Strauss, elk a`omstig uit een eigen onderzoekstra-
ditie. Na hun standaardwerk uit 1967 en een aantal publicaties over hun onder-
zoek naar de omgang van verpleegkundigen met stervenden zijn beiden weer 
hun eigen weg gegaan. In 1978 publiceert Glaser #eoretical sensitivity en in 1987 
publiceert Strauss Qualitative analysis for social scientists. In 1990 publiceren 
Strauss en Juliet Corbin Basics of qualitative research, waarin zij voorstellen om 
bij het axiaal coderen gebruik te maken van een mal, door hen ‘coderingspa-
radigma’ (coding paradigm) genoemd, waarvan zij veronderstellen dat die bij 
alle gegevens past. Deze mal bevat het onderzochte verschijnsel en de (vooraf-
gaande, contextuele en tussenkomende) omstandigheden, de actie/interactie–
strategieën en de gevolgen127. In reactie daarop publiceert Glaser in 1992 Basics 
of grounded theory analysis: Emergence vs. forcing. Volgens Glaser is in de versie 
van Strauss de oorspronkelijke openheid van de theorieontwikkeling verloren 
gegaan. Strauss’ voorstel van een–en–dezelfde mal voor alle gegevens, in plaats 
van de door hemzelf voorgestelde 18 coderingsfamilies128, leidt volgens Glaser 

127 Corbin & Strauss 1990a, 99-107.
128 Glaser 1978, 72-82.
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tot een geforceerde modellering van de gegevens in voorgegeven categorieën129. 
Hij stelt dit tegenover een werkwijze waarbij de relevante categorieën komen 
bovendrijven door de wisselwerking tussen de gegevens en de (theoretisch 
sensitieve) onderzoeker130.

In reactie op de kritiek dat GTM tot het scheiden van de ervaring van het 
ervarende subject, de betekenis van het verhaal en de waarnemer van het waar-
genomene leidt, maakt Kathy Charmaz binnen de verschillende varianten van 
GTM onderscheid tussen objectivistische en constructivistische varianten131. 
Objectivistische onderzoekers veronderstellen een externe werkelijkheid die 
kan worden ontdekt en onderzocht, en een onbevooroordeelde waarnemer die 
feiten vastlegt. Onderzoeksgegevens zijn representaties van objectieve feiten 
over een kenbare wereld buiten de onderzoeker. Constructivistische onder-
zoekers beschouwen de onderzoeksgegevens en de resultaten van de analyse 
als geconstrueerd uit de gedeelde ervaringen van de onderzoeksdeelnemers en 
de relatie tussen onderzoekers en onderzochten. De methodes van GTM zijn 
eerder ^exibele, heuristische strategieën dan formalistische procedures. Tot de 
objectivistische variant rekent ze de varianten zoals die door Glaser, Strauss 
en Corbin worden gepresenteerd132. Glaser wijst dat resoluut van de hand en 
beweert dat Charmaz GTM omwerkt tot iets anders dan ‘wat het is’133. Volgens 
Glaser gaat het bij een gefundeerde theorie niet om een accurate beschrijving 
van een situatie of een praktijk, maar om een overstijgende abstractie, een 
conceptualisering van een onderliggend patroon. Door de methode van voort-
durende vergelijking op een groot aantal gegevens toe te passen, waaronder de 
eigen interpretaties en gedachteconstructies van de onderzoeker, treedt volgens 
hem wel degelijk een zekere objectivering op. Dit betekent mijns inziens dat 
GTM à la Glaser eigenlijk alleen kan met een groot team van onderzoekers, dat 
alle mogelijke toegangen tot een bepaalde situatie of praktijk benut: interviews, 
documenten, beeldopnames, participerende observaties, enzovoort, enzovoort, 
en tegelijk alles wat de deelnemende onderzoekers lezen, denken en met elkaar 
uitwisselen, in de gegevensbank stoppen134.

129 In de uitwerking die Wester en Peters van GTM geven, zou het overnemen van Strauss’ 
coderingsparadigma de door hen onderscheiden reductiefase overbodig maken, Wester & Peters 
2004, 14.
130 Boeije 2005, 80. Voor een bespreking van de verschillen in de verdere ontwikkeling van 
Glaser en Strauss, zie Kelle 1997, 314-341.
131 Charmaz 2000, 2001; Bryant 2003; Henning 2004, 114-117.
132 Guba & Lincoln 1994 rekenen GTM tot het postpositivistisch paradigma (110).
133 Glaser 2002.
134 Toch verschijnen er ook onder supervisie van Glaser proefschri�en van individuele 
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Een belangrijk probleem met GTM betre� precies de vraag hoe van de 
onderzoeksgegevens te komen tot een theorie135. De gedachte, zeker in de 
objectivistische variant, is dat men door lang genoeg met theoriegerichte steek-
proe�rekking en voortdurende vergelijking door te gaan, theorie vanzelf naar 
boven komt. In de praktijk levert dergelijk onderzoek echter vaak hooguit een 
beschrijving van de inhoudelijke variatie en nauwelijks verklaringen voor die 
variatie136. Het probleem is het ogenschijnlijk puur inductivistische karakter 
van deze benadering: de idee dat de onderzoeker, zo min mogelijk belast door 
theorieën, door het permanent onderverdelen, herordenen en vergelijken van 
de verzamelde gegevens kan komen tot een inhoudelijk verklarende theorie.

Een belangrijk rol bij het genereren van theorie vervult het concept van 
het ‘attenderend begrip’ (sensitizing concept), a`omstig van Herbert Blumer 
(zie 2.3.2.1). Blumer introduceerde het in contrast tot het precies gede�nieerde 
‘bepalende begrip’: terwijl het bepalende begrip voorschrij� wat er gezien 
moet worden, biedt het attenderende begrip richtingen waarin gekeken kan 
worden137. Het attenderende begrip staat daarmee aan het begin van de analyse. 
Het kan in de loop van het analyseproces worden verbeterd en ver�jnd maar ook 
verworpen. De vraag is waar de onderzoeker deze attenderende, verkennende, 
ontsluitende of richtinggevende begrippen vandaan moet halen. In de onder-
zoeksmethodologische literatuur zijn twee opvattingen daarover te vinden: uit 
het veld of uit de literatuur. Volgens Will van den Hoonaard, in zijn klassiek 
geworden monogra�e over attenderende begrippen, is het attenderend begrip 
‘een term die de onderzoeker construeert, uitgaande van het perspectief van de 
deelnemers aan het onderzoek, gebruikmakend van hun manier van praten en 
de onderzoeker sensibiliserend voor mogelijke richtingen waarin het onderzoek 
zich verder zou kunnen ontwikkelen’138. Attenderende begrippen maken het 
de onderzoeker mogelijk afstand te nemen van de onderzoeksgegevens en de 

onderzoekers, zie de website van Glasers Grounded #eory Institute: http://www.grounded-
theory.com, dat vroeger als motto had: ‘In Emergence we trust!’.
135 Maso & Smaling 1998, 28-34.
136 Boeije 2005, 22.
137 Herbert Blumer, What is wrong with social theory?, in: American Sociological Review 18 
(1854), 3-10, hier 7: ‘Whereas de%nitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing 
concepts merely suggest directions along which to look’.
138 Hoonaard 1997, 1: ‘#e sensitizing concept is a construct that is derived from the research 
participants’ perspective, uses their language or expression, and sensitizes the researcher to possible 
lines of inquiry’. Het attenderend begrip is volgens Hoonaard verwant met wat in de sociologie 

‘de�nitie van de situatie’ (#omas) wordt genoemd en in de antropologie ‘ervaringsnabij of veld-
betrokken begrip’ (Geertz). Zie ook Klein 2005, 250-251.
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methode van voortdurende vergelijking toe te passen, en bevinden zich volgens 
Hoonaard als het ware halverwege tussen de onderzoeksgegevens en de theorie–
in–ontwikkeling. Als voorbeelden van attenderende begrippen noemt hij de 
uitdrukking ‘er zijn’ (being there) in een onderzoek naar de communicatie over 
en weer tussen chronisch zieken en hun familieleden en de uitdrukking ‘als een 
detective te werk gaan’ (detective work) in een onderzoek naar de eerste fase 
in de relatie tussen een dokter of verpleegkundige en een patiënt139. In de loop 
van het onderzoeksproces maken attenderende begrippen, zo opgevat, gewoon-
lijk een ontwikkeling door. Terwijl ze in het begin tegen alledaagse concepten, 
de uitdrukkingen die de onderzoeksdeelnemers zelf gebruiken, aanleunen, 
worden ze in de loop van het onderzoek theoretischer, totdat ze de�nitieve 
concepten worden. In GTM vervullen de categorieën, waarin de codes worden 
samengebracht, volgens Hoonaard de functie van attenderende begrippen140.

Honaards opvatting van waar de onderzoeker zijn of haar attenderende 
begrippen vandaan haalt, past goed bij de idee dat in GTM een inductieve rede-
neerwijze dient te worden gehanteerd. In feite wordt in GTM echter niet een 
louter inductieve redeneerwijze gehanteerd, maar een abductieve of retroduc-
tieve, waarbij hypotheses en theoretische verklaringen worden gevormd door 
creatieve verbindingen te leggen141. Dit gee� ruimte voor de tweede opvatting 
van waar de onderzoeker zijn of haar attenderende begrippen vandaan haalt. 
Wester en Peters bijvoorbeeld, gebruiken de term attenderende begrippen 
voor de ideeën die door de onderzoeker ‘vooraf relevant worden geacht en 
die dus aanvankelijk dienen als richtsnoer voor waarneming en analyse’142. 
Attenderende begrippen worden dan niet ontleend aan het perspectief van de 
onderzochten, maar aan het perspectief van de onderzoeker, diens belezen-
heid, vermoedens, hypotheses, theoretisch kader. Attenderende begrippen, zo 
opgevat, kunnen dan worden ontleend aan de literatuur en vormen zo als het 
ware het conceptueel raamwerk dat als gids kan dienen in de gegevensanalyse143. 
Of ze overeind blijven en op het eind nog steeds en op dezelfde manier staan, is 
a�ankelijk van welke concepten uit het empirisch materiaal naar boven komen 

139 Hoonaard 1997, 28, resp. 41, 43 en 62. Voor het eerste verwijst Hoonaard naar een onderzoek 
van Kathy Charmaz.
140 Hoonaard 1997, 5.
141 Smaling 2004. Zie voor inductie, deductie en abductie, sectie 2.5.1.1.
142 Wester & Peters 2004, 28; zie ook 41 en 84-85.
143 Bowen 2006: ‘#e sensitizing concepts included in my study formed the conceptual framework. 
#ese concepts were derived from a thorough review of the literature (…). #e concepts provided 
an analytic frame, serving as a point of reference and a guide in the analysis of data with theory-
producing potential’.
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en waar de analyse ervan de onderzoeker heen voert144. Ik kom hierop terug in 
sectie 2.6.1.5.

In dit onderzoek sluit ik me aan bij GTM, althans bij de niet–objectivistische 
variant ervan. Het gaat mij immers om de ontwikkeling van empirisch gefun-
deerde theorie met betrekking tot een bepaalde praktijk. In het onderzoeks-
proces heb ik dan ook gegevensverwerving en verwerking gelijk op laten lopen, 
gecodeerd met het oog op theoretische concepten, doelgericht steekproeven 
getrokken, en de methode van constante vergelijking toegepast. Ik volg daarbij 
een constructivistische variant van GTM à la Wester en Peters in die zin dat ik 
een vooraf ontworpen theoretisch kader een belangrijke rol heb laten vervullen, 
echter wel op een open manier. Daarvoor heb een aantal zogenoemde concep-
tuele kaarten ontwikkeld. Ik kom hierop terug in sectie 2.6.1.3.

Paragraaf 2.6: Methodologie en ethiek van kwalitatief–empirisch 
onderzoek

2.6.1. Methodologische aspecten van kwalitatief–empirisch onderzoek

In de vorige subparagraaf zijn we bij de bespreking van de gefundeerde–theo-
riebenadering al volop in de methodologie beland. In deze subparagraaf trek 
ik dat weer wat breder tot kwalitatief onderzoek in het algemeen. Ik bespreek 
achtereenvolgens de onderzoeksopzet van de meervoudige gevalsstudie, het 
interviewen als methode van gegevensverwerving, de rol van theorie, een 
aantal methodes van gegevensverwerking, de opbrengst van kwalitatief onder-
zoek en de kwaliteit van kwalitatief onderzoek. Ik geef daarbij regelmatig aan 
wat deze aspecten betekenen voor het onderzoek waarvan ik in dit proefschri� 
verslag doe.

2.6.1.1. De onderzoeksopzet van de meervoudige gevalsstudie

De opzet die ik in mijn onderzoek heb gevolgd is die van de meervoudige 
gevalsstudie. Dat betekent dat ik meerdere casussen heb verzameld en deze 
deels naast elkaar en deels door elkaar heb geanalyseerd. Volgens het bron-
nenboek van Matthew Miles en Michael Huberman is analyse een cyclisch 
proces van gegevensreductie, gegevensuitstalling en het trekken en toetsen van 

144 Bowen 2006: ‘In any case, the ultimate survival of a sensitizing concept “depends on where the 
data take us; emergent concepts may supplement or displace them altogether” (Padgett, 2004, p. 
301)’. Bowen citeert hier uit D.K. Padgett, Coming of age, in: idem (ed.), #e qualitative research 
experience, Belmont CA 2004, 297-315.
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conclusies145. Dit proces hee� zich in mijn onderzoek voltrokken zowel binnen 
als tussen de casussen, dat wil zeggen dat ik eerst de afzonderlijke casussen, 
ieder bestaande uit gevalsbeschrijving plus interview, heb geanalyseerd en 
vervolgens de verschillende casussen ben gaan vergelijken146. Mijn onderzoek is 
dus een meervoudige gevalsstudie, maar niet in de zin die Robert Yin daaraan 
gee�, waarin het gaat om replicatie: het toetsen van hypotheses, opgesteld op 
grond van n casussen, aan casus (n+1) 147. Wel heb ik eerst drie casussen geana-
lyseerd, toen twee erbij, vervolgens nog twee erbij en ten slotte nog drie erbij. 
Dit om het interactieve proces van coderen, constant vergelijken en re^ecteren 
onder controle te houden. Bij de laatste drie casussen heb ik alleen het meest 
relevante deel van het ontwikkelde instrumentarium gebruikt voor de analyse. 
In de gefundeerde–theoriebenadering spreekt men dan over de overgang van 
de exploratiefase, met het voor die fase karakteristieke open coderen, naar de 
speci�catiefase, met het axiaal of gericht coderen148.

2.6.1.2. Interviewen als methode van gegevensverwerving

Het verzamelen van gegevens voor empirisch onderzoek kan op allerlei 
manieren. Er zijn vier hoofdtypen te onderscheiden: (1) de documentenstudie of 
het bureauonderzoek, (2) het vraaggesprek of interview, (3) de (systematische of 
participerende) observatie en (4) het experiment149. Voorzover de betekenisver-
lening van de onderzochten centraal staat, ligt het voor de hand om als belang-

145 Miles & Huberman 1994, 11-12: ‘We de%ne analysis as consisting of three concurrent *ows of 
activity: data reduction, data display, and conclusion drawing/veri%cation. (…) [T]he three types 
of analysis activity and the activity of data collection itself form an interactive, cyclical process. #e 
researcher steadily moves among these four ‘nodes’ during data collection and then shuttles among 
reduction, display, and conclusion drawing/veri%cation for the remainder of the study’.
146 Miles & Huberman 1994, 172, onderscheidt within-case en cross-case analysis met onder-
scheiden uitstallingstechnieken. Het vergelijken van meerdere casussen dient meerdere doelen: 

‘One aim of studying multiple cases is to increase generalizability, reassuring yourself that the events 
and processes in one well-described setting are not wholly idiosyncratic. At a deeper level, the aim 
is to see processes and outcomes across many cases, to understand how they are quali%ed by local 
conditions, and thus develop more sophisticated descriptions and more powerful explanations’.
147 Yin 1984. Hutjes & Van Buuren 1992, 31, gee� een aangepaste vorm van Yins schema, zonder 
het woordje replicatie. Ook in de tweede (1992) en derde editie (2003) van Yin 1984 is replicatie 
uit het schema verdwenen.
148 Wester & Peters 2004, 153 e.v., resp. 160 e.v. Zie tekstvak 2.5.
149 Hutjes & Van Buuren 1992, 78, noemt drie hoofdtypen: de documentenstudie of het bureau-
onderzoek; het vraaggesprek of interview, de observatie. Experimenteren is een manier van 
gegevensverzameling die vooral in de natuurwetenschappen wordt aangewend, maar ook wel 
in bijvoorbeeld (positivistisch georiënteerde takken van) psychologie en microsociologie wordt 
toegepast.
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rijkste methode van gegevensverzameling te kiezen voor interviewen150, hoewel 
ook bijvoorbeeld dagboekstudie daarvoor heel geschikt is. Soms is echter niet te 
verwachten dat de geïnterviewde bepaalde informatie, bijvoorbeeld ten aanzien 
van wat in het verleden is gebeurd, ter plekke kan reconstrueren, laat staan op 
een expliciete, omvattende en analytisch tre]ende wijze. In dat soort gevallen 
kan de onderzoeker vragen om zaken schri�elijk vast te leggen in wat men ook 
wel ‘uitgelokte documenten’ noemt151. In mijn onderzoek heb ik deelnemers 
gevraagd casussen te beschrijven, waarover ik hen vervolgens heb geïnter-
viewd. Het ‘uitlokken’ van gevalsbeschrijvingen maakte zo onderdeel uit van 
het interviewproces. Interviewen is dus de methode van gegevensverzameling 
(en analyse), die in dit onderzoek centraal staat. Ik zal me hier daarom daartoe 
beperken. In subparagraaf 2.6.2 kom ik te spreken over de ethische aspecten 
van interviewen.

Er zijn vele manieren van interviewen en vele manieren om daar tegenaan te 
kijken. Het standaardbeeld van een interview is een gesprek tussen een inter-
viewer en een geïnterviewde aan de hand van een vragenlijst. Naar gelang van 
de rol van de vragenlijst zijn allerlei verschillende vormen van interviews op een 
continuüm te zetten. Aan de ene kant staat de enquete, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst met voorgegeven antwoordca-
tegorieën, eventueel een enqueteformulier met meerkeuzevragen. Een derge-
lijke vragenlijst kan in een gesprek of via de telefoon worden ingevuld door de 
interviewer, maar ook door de geïnterviewde zelf op papier, op een computer 
of via internet. Aan de andere kant van het continuüm staat het volledig open 
interview, waarbij er geen vragenlijst is, hoogstens een onderwerp dat eventueel 
door de geïnterviewde zelf is aangesneden. Daartussen liggen allerlei vormen 
van interviewen met meer of minder voorgestructureerde lijsten van gesloten 
vragen, open vragen of thema’s. De interviewer is daarbij meer of minder vrij 
om de van tevoren bedachte vragen of thema’s op een andere manier of in een 
andere volgorde aan de orde te stellen of zelfs helemaal achterwege te laten, of 
nieuwe vragen of thema’s aan te snijden152. In mijn onderzoek heb ik bij het 

150 Volgens Kvale 1996, 65-66 en 297-298, hee� het interview zelfs een bevoorrechte positie 
als het gaat om het verwerven van objectieve kennis over de sociale werkelijkheid, voorzover 
de sociale werkelijkheid uit interacties en conversaties is opgebouwd, en ‘objectief ’ betekent: 
passend bij de aard van het object.
151 Hutjes & Van Buuren 1992, 88.
152 Een bijzondere vorm van interviewen is de zogenaamde vignetstudie. Hierbij wordt aan de 
geïnterviewden, meestal schri�elijk, een aantal — reële of hypothetische — gevalsbeschrijvingen 
(‘vignetten’ genoemd) voorgelegd, waarop ze gevraagd worden te reageren, vaak door een keuze 
te maken uit een aantal voorgegeven commentaren.
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interviewen gewerkt met een interviewgids of themalijst, die ik voor elk inter-
view apart heb ontwikkeld naar aanleiding van de analyse van de uitgelokte 
gevalsbeschrijving.

Een eerste bepaling van een interview is: ‘een speci�eke vorm van een gesprek 
met een aan de speci�eke doelen aangepaste roldi]erentiatie’153. Interviewer en 
geïnterviewde hebben verschillende rollen. De interviewer kent de interview-
doelen en is ervoor verantwoordelijk dat die worden gerealiseerd. Daartoe dient 
hij of zij de geïnterviewde uit te nodigen met haar verhaal te komen, haar aan 
te moedigen zo eerlijk en eventueel zo uitgebreid mogelijk te vertellen, en haar 
op het spoor te houden. De interviewer hee� de rol van regisseur en tegelijk 
is hij of zij als het ware leerling van de geïnterviewde. Op dit punt, de rol van 
de interviewer als leerling, zijn verschillende visies mogelijk, a�ankelijk van 
de interviewdoelen, de onderzoeksdoelen en de epistemologie waardoor de 
interviewer (en de onderzoeker) zich laat leiden. In het ene uiterste geval is de 
interviewer de leerling van de geïnterviewde als leraar, waarbij de interviewer 
zo neutraal mogelijk de betekenisverlening van de geïnterviewde naar boven 
probeert te halen zonder haar eigen ervaringen, opvattingen en meningen in te 
brengen. Deze visie past bij een (post)positivistisch paradigma. In het andere 
uiterste geval zijn zowel interviewer als geïnterviewde leerling en leren ze in het 
interviewproces van elkaars ervaringen, meningen en inzichten. De interviewer 
houdt weliswaar de regie (zij weet immers waarover ze wat wil leren), maar de 
geïnterviewde neemt deel aan het onderzoek zelf en is niet alleen informant of 
respondent. De interviewer brengt ook haar eigen ervaringen, opvattingen en 
meningen in, maar op een methodische manier, wetend waarom en waartoe 
zij dat doet. Deze visie past bij een niet–positivistisch paradigma. Niet de geïn-
terviewde is de gegevensbron, maar het interviewproces zelf, opgevat als een 
(re)constructie– en interpretatieproces waartoe de interviewer de geïnterviewde 
uitnodigt en waaraan ze ook zelf deelneemt. Steiner Kvale introduceert voor 
deze twee uitersten de metaforen van de gouddelver (miner) en de ontdekkings-
reiziger (traveler): de interviewer als gouddelver gaat op zoek naar het goud dat 
in hoofd en hart van de geïnterviewde zit en dat zij er, zo min mogelijk besmet 
door haarzelf en haar manier van vragen, uit moet zien te halen; de interviewer 
als ontdekkingsreiziger gaat op reis door het onbekende land waarmee de geïn-
terviewde vertrouwd is, raakt in gesprek met de mensen die er leven, hoort 

153 Deze formulering is van Hannelies Linders en werd door Jeanette Heldens gehanteerd in 
haar training Interviewen met een interviewgids, die ik in 2004 aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen volgde.
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hun verhalen aan en maakt van de ervaringen die ze opdoet en de verhalen die 
ze hoort, haar eigen verhaal dat ze bij thuiskomst vertelt aan ieder die erin is 
geïnteresseerd154.

Ook de geïnterviewde kan verschillende rollen hebben in een interview, 
uitgedrukt in hoe de geïnterviewde wordt genoemd. Als ‘informant’ gee� de 
geïnterviewde informatie (feiten en meningen) over de situatie of de praktijk 
waarin de interviewer geïnteresseerd is. Ze is voor het interview geselecteerd 
omdat ze een expert is, een ervaringsdeskundige of een betrokkene waarvan 
de interviewer verwacht dat ze beschikt over informatie van binnenuit. Als 
‘respondent’ gee� de geïnterviewde informatie (betekenissen en interpretaties) 
over haar eigen ervaringen, gedragingen of houdingen. Ze is gevraagd omdat 
ze betrokken is in de situatie of de praktijk en daaraan mede vorm gee�. Als 
‘participant’ gee� de geïnterviewde niet alleen informatie over een situatie of 
praktijk of over haarzelf, maar neemt ze ook deel aan het interviewproces zelf 
door zelf vragen te stellen en met de interviewer op zoek te gaan naar beteke-
nissen, verbanden en relaties. We hebben boven al gezien dat het paradigma 
waardoor de onderzoeker zich laat leiden, ook consequenties hee� voor de rol 
die hij of zij de geïnterviewde toedicht. De uiterste consequentie van het parti-
cipant zijn is dat de geïnterviewde ook de interviewdoelen — en de onderzoeks-
doelen en onderzoeksmethodes — mede gaat bepalen. Deze visie past bij een 
participatief paradigma. In mijn onderzoek heb ik de deelnemers geprobeerd 
te installeren als mede–onderzoekers, dat wil zeggen als mede–onderzoekers in 
het interview en deels ook bij de interpretaties. Ik heb ze niet betrokken bij het 
bepalen van de probleemstelling en de gebruike methodes.

Een interview kan aldus op allerlei manieren worden opgevat: als een vraag–
en–antwoord–spel, als een ‘conversatie met een doel’, als een uitwisseling van 
gezichtspunten, als een ‘werkplaats voor kennisconstructie’, enzovoort. Een 
interview vindt altijd plaats in een bepaalde historische en maatschappelijke 
context. Ook de deelnemers aan het interview zijn gesitueerd: ze zijn man of 
vrouw, hoog, gemiddeld of laag opgeleid, behoren tot hogere of lagere klassen, 
zijn gelovig of niet, enzovoort. Deze gesitueerdheid van interview en interview-
deelnemers oefent invloed uit op het interviewproces, die zowel bevorderend 
als belemmerend en zelfs vertekenend kan werken. De interviewer dient zich 

154 Kvale 1996, 3-5. Kvale lijkt in eerste instantie beide metaforen naar voren te brengen als twee 
mogelijke houdingen waaruit de interviewer kan kiezen, maar verbindt vervolgens de metafoor 
van de gouddelver met de eerste fase in de historische ontwikkeling van kwalitatief onderzoek 
en die van de ontdekkingsreiziger met de tweede, door hem ‘postmodern’ genoemde fase.
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daarvan zo goed mogelijk bewust te zijn, bijvoorbeeld als ze als vrouw een man 
uit een mannenwereld interviewt, als iemand van de universiteit iemand van 
het buurtcomité, als (ex–)collega een werker in het veld. Al dergelijke zaken 
hebben ook invloed op de relatie tussen de interviewer en de geïnterviewde: die 
kan variëren van hiërarchisch tot gelijkwaardig, van afstandelijk tot zeer intiem. 
In mijn onderzoek heb ik mezelf bij de deelnemers geïntroduceerd als collega 
uit het parochiepastoraat. De interviews zijn gehouden op de plek die door de 
geïnterviewde zelf was aangegeven, bij de een was dat thuis en bij de ander op 
de pastorie of in het parochiecentrum.

Steinar Kvale somt twaalf aspecten op die kenmerkend zijn voor het kwali-
tatief onderzoeksinterview, dat volgens hem tot doel hee�: het verkrijgen van 
beschrijvingen van de leefwereld van de geïnterviewden met betrekking tot 
interpretaties van de betekenis van de beschreven verschijnselen155. Het onder-
werp van kwalitatieve interviews is dus de alledaagse leefwereld van de geïnter-
viewden en hoe zij zich daartoe verhouden. De interviewer probeert de betekenis 
die bepaalde centrale thema’s in de leefwereld van de geïnterviewden hebben, 
te beschrijven en te begrijpen. Daarbij is zij geïnteresseerd in de verschillende 
kwalitatieve aspecten van de leefwereld van de geïnterviewde, niet in het kwan-
ti�ceren ervan. Het kwalitatief onderzoeksinterview is gericht op het verkrijgen 
van genuanceerde beschrijvingen van de kwalitatieve diversiteit van de onder-
zochte verschijnselen, niet op het toepassen van voorgegeven, vaste categorieën. 
De interviewer vraagt niet naar algemene opvattingen en meningen, maar naar 
speci�eke situaties en praktijken. De interviewer past een opzettelijke naïviteit 
toe: zij probeert zo open mogelijk te zijn voor nieuwe en onverwachte verschijn-
selen, sensitief voor wat wordt gezegd — en verzwegen — en kritisch ten aanzien 
van eigen vooronderstellingen en hypotheses. Een kwalitatief interview is noch 
strikt (voor)gestructureerd, noch volledig non–directief, maar gefocust op 
bepaalde thema’s. De uitspraken van de geïnterviewde kunnen soms, ook na 
pogingen tot opheldering, dubbelzinnig zijn, als re^ectie van reële tweeslach-
tigheden en tegenstrijdigheden in de geïnterviewde of in haar leefwereld. Het 
interviewproces kan bij de geïnterviewde veranderingen teweeg brengen qua 
inzicht of bewustzijn, waardoor ze zich na a^oop of zelfs al gedurende het inter-
view genoopt ziet haar beschrijvingen en interpretaties te wijzigen. Voor een 
goed kwalitatief interview is het essentieel dat de interviewer sensitief is voor de 
thema’s van het interview; verschillende interviewers zullen dan ook verschil-
lende interviews maken. Het kwalitatief interview is een tussenpersoonlijke 

155 Kvale 1996, 29-36.



148 gezien de ander

situatie, een wisselwerking tussen twee personen met een eigen dynamiek 
zowel op cognitief als op emotioneel niveau. Een goed kwalitatief interview kan 
voor de geïnterviewde een positieve ervaring zijn, die tot nieuwe inzichten kan 
leiden.

2.6.1.3. De rol van theorie: conceptuele kaarten

In een puur inductivistische opvatting van kwalitatief onderzoek is er geen rol 
voor theorie weggelegd. Nieuwe inzichten moeten uit het empirische materiaal 
zelf voortkomen. In de meeste vormen van kwalitatief onderzoek wordt echter 
een vorm van abductie of retroductie toegepast. Daarbij is het van belang een 
gevuld en tegelijk open conceptueel raamwerk of theoretisch kader ter beschik-
king te hebben. Dit raamwerk of kader bestaat meestal uit een aantal attende-
rende begrippen ontleend aan de literatuur. Ik heb daar al bij stilgestaan naar 
aanleiding van de gefundeerde–theoriebenadering (zie subparagraaf 2.5.3). In 
mijn onderzoek heb ik als theoretisch kader een aantal conceptuele kaarten 
rondom persoonlijke autonomie en authenticiteit laten fungeren (zie hoofdstuk 
4). Deze kaarten vervulden dus als het ware de rol van attenderende begrippen 
ontleend aan de literatuur — sensitizing charts in plaats van sensitizing concepts.

Met ‘conceptuele kaart’ bedoel ik een visuele weergave, in meerdere dimensies, 
van een netwerk van concepten, inzichten, vragen enzovoort, en van relaties 
tussen concepten enzovoort, eventueel gegroepeerd rond een of enkele centrale 
concepten. In de methodologische literatuur is sprake van concept maps, mind 
maps, semantische netwerken, mentale modellen enzovoort. Het gaat in alle 
gevallen om visuele weergaves met knooppunten, verbindingen en teksten. Een 
onderscheid dat wel gemaakt wordt is dat tussen concept maps en mind maps. 
Concept maps, ontwikkeld door Joseph Novak, hebben op de knooppunten 
concepten, tussen concepten eenduidig gede�nieerde relaties en een hiërar-
chische structuur, waarin de meer algemene of abstracte concepten bovenaan 
staan en de meer speci�eke of concrete concepten onderaan156. Mind maps zijn 
veel losser van opzet en structuur en hebben op de knooppunten niet alleen 
concepten, maar ook gedachtes, vragen, taken, verwijzingen, tekeningen enzo-
voort en een concentrische structuur, waarin het centrale concept of de centrale 
vraag in het midden en de meer perifere concepten, gedachtes en vragen aan de 
rand staan. De conceptuele kaarten zoals ik die gebruik, verschillen van zowel 
concept maps als mind maps, althans zoals ik ze hierboven heb omschreven, 

156 Zie de website van het Florida Institute for Human & Machine Cognition, http://www.ihmc.
us [25 juni 2010].
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aangezien de structuur niet per se hiërarchisch of concentrisch is, op de knoop-
punten niet alleen concepten staan, maar ook inzichten, vragen enzovoort, niet 
alle knooppunten met andere verbonden zijn en de relaties tussen knooppunten 
meestal niet omschreven zijn — ook al hebben ze soms wel een ‘sterke’ betekenis.

Conceptuele kaarten komen tot stand in een creatief proces dat vooral wordt 
geleid door de creativiteit, de verbeeldingskracht en het vermogen tot visuali-
seren van de samensteller, meer dan door rationele overwegingen, deductieve 
a^eidingen of typologieën van conceptuele relaties. Conceptuele kaarten repre-
senteren als het ware een bepaalde theorie of een bepaalde familie van verwante 
theorieën. Een conceptuele kaart is minder precies dan een volledig uitge-
schreven theorie, maar is daardoor ook opener voor nieuwe inzichten. Ze laat 
goed de grote krachtlijnen zien van de betre]ende theorie of familie van theo-
rieën en ook, als op een negatief, de — vrijwel onvermijdelijke — vertekeningen. 
In dit onderzoek hanteer ik deze conceptuele kaarten als morele kaarten, dat wil 
zeggen als netwerken van (morele, niet–morele en moreelrelevante) goederen.

2.6.1.4. Methoden van gegevensverwerking

We hebben boven (in paragraaf 2.4) al gezien dat in kwalitatief–empirisch 
onderzoek het analyseren niet pas begint nadat alle gegevens zijn verzameld. 
Het analyseproces is een cyclisch of spiraalvormig proces van verzamelen, 
analyseren en re^ecteren. In een onderzoek met behulp van interviews begint 
het analyseren al in het interview zelf: ten eerste betekent het beschrijven van 
hun leefwereld door de geïnterviewden zelf al een eerste analyse, vervolgens 
gaan zij gedurende het interview nieuwe verbanden ontdekken en nieuwe bete-
kenissen zien en ten slotte zal ook de interviewer vaak al tijdens het interview 
de betekenis van wat door de geïnterviewden wordt beschreven, interpreteren, 
verdichten en aan hen teruggeven om op te reageren157. Het analyseren gaat 
door tijdens het uitschrijven van het interview. Vervolgens komt de fase die 
meestal wordt gezien als de eigenlijke analysefase. Daarover hieronder meer. 
Een volgende stap kan zijn dat de interviewer zijn analyse teruggee� aan de 
geïnterviewde in een nieuw interview en ten slotte kan de analyse nog worden 
doorgetrokken naar de fase waarin de geïnterviewden op basis van de nieuwe 
inzichten uit de interviews gaan handelen, eventueel samen met de onder-
zoeker158. In mijn onderzoek heb ik een enkele keer (deel)analyses teruggegeven 
aan de deelnemers.

157 Kvale 1996, 189.
158 Kvale 1996, 190.
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2.6.1.4.1. Analyseren van teksten

We hebben boven (in subparagraaf 2.5.3) reeds globaal besproken hoe er binnen 
de gefundeerde–theoriebenadering (GTM) wordt geanalyseerd. Daar begint de 
analyse met het coderen en categoriseren van het onderzoeksmateriaal, of dat 
nu documenten, verslagen of interviewteksten zijn. Dit coderen en categori-
seren hoort bij de werkwijze van kwalitatieve inhoudsanalyse, zoals die ook in 
GTM wordt toegepast159. Er zijn ook nog andere vormen van analyse van (inter-
view)teksten, waarvan ik er twee kort bespreek. In een globale analyse gaat de 
onderzoeker op zoek naar verbanden en patronen in het geheel van de gegevens 
door het maken van een conceptuele kaart rondom een bepaalde centrale meta-
foor, bijvoorbeeld: schets op hoofdlijnen, portret, landschap, stilleven, interieur, 
beeldhouwwerk, collage160. In een discursieve analyse gaat de onderzoeker op 
zoek naar betekenis in de vorm van het materiaal. De discursieve analyse kent 
drie hoofdvormen: de vertooganalyse — op zoek naar de centrale metaforen 
van vertoog en de manier waarop dat vertoog wordt geproduceerd en in stand 
gehouden — de narratieve analyse — op zoek naar verhaalkenmerken en de 
manier waarop de geïnterviewden door middel van vertellingen hun leefwereld 
betekenis verlenen — en de conversatieanalyse — op zoek naar de wisselwer-
kingen in de gesprekken en de manier waarop die bijdragen aan de sociale struc-
turen161. In dit onderzoek heb ik een methode van kwalitatieve inhoudsanalyse 
toegepast op de gevalsbeschrijvingen en de uitgeschreven interviewteksten.

2.6.1.4.2. Gegevensmatrices

Essentieel voor het analyseren van de onderzoeksgegevens, is het vinden van 
een goede manier om deze gegevens uit te stallen. Een manier die zijn waarde 
hee� bewezen is het gebruik maken van een zogenaamde gegevensmatrix (data 
matrix), een bepaalde indeling voor wat Miles en Huberman de ‘gegevensuit-
stalling’ (data display) noemen162. Op basis van wat er tijdens het analyseren 
van de casussen aan vermoedens betre]ende overeenkomsten en verschillen 
tussen de casussen naar boven komt en is onderzocht, kan men kenmerken 
identi�ceren die met het oog op de onderzoeksvraag relevant zijn en waarop 

159 Henning 2004, 104-109 en 114-117 (over GTM).
160 Henning 2004, 109-114.
161 Henning 2004, 117-126.
162 Miles & Huberman 1994, 93: ‘Generating formats for displaying qualitative data turns out to 
be fairly easy and enjoyable. Formats can be as various as the imagination of the analyst. #ey fall 
into two major families: matrices, with de%ned rows and columns, and networks, with a series of 

“nodes” with links between them’.
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de casussen onderling kunnen worden vergeleken. In een gegevensmatrix 
kunnen dan voor elke casus deze kenmerken in de vorm van bondige beschrij-
vingen worden gespeci�ceerd. Door deze matrix te verdichten, aan te vullen, te 
herschikken enzovoort kan men op het spoor komen van patronen en typen: 
zie tekstvak 2.6.1 en de volgende subsectie.

Tekstvak 2.6.1: Het zoeken naar patronen in gegevensmatrices

In een gegevensmatrix met verschillende casussen in de kolommen en 
met antwoorden op (deel)vragen in de rijen, kan op zoek worden gegaan 
naar verschillende soorten van patronen en samenhangen. Dit kan de 
onderzoeker in zijn of haar eentje doen, maar ook samen met een aantal 
collega-onderzoekers.

Stap 1: Patronen in casussen

Een eerste soort patronen kan men op het spoor komen door een voor een 
de kolommen nauwkeurig door te lezen. Je krijgt dan een beeld van elk van 
de casussen, een achterliggend beginsel, een samenbindende intentie, een 
globale aanpak – mogelijk samen te vatten in een woord, een metafoor of 
een tekening. Hierbij kunnen zaken opvallen, bijvoorbeeld dat het antwoord 
op de ene (deel)vraag samenhangt met, vragen oproept bij of in tegenspraak 
lijkt met het antwoord op een andere (deel)vraag.

Stap 2: Patronen tussen casussen

Een tweede soort patronen kan men op het spoor komen door de kolommen 
twee aan twee met elkaar te vergelijken, op zoek naar verschillen en over-
eenkomsten. Je kunt dat eerst rij voor rij doen, of – naar aanleiding van wat 
in de vorige stap is opgemerkt – meerdere rijen tegelijk. Zie je samenhangen 
of patronen tussen de casussen? Een andere mogelijkheid is het vergelijken 
van telkens drie casussen en daarbij de volgende contrastvraag stellen: in 
welk opzicht komen twee van deze drie met elkaar overeen, terwijl de derde 
duidelijk afwijkt? Het kan nodig blijken een vraag op te splitsen in twee 
(deel)vragen.

Dit zoeken kan leiden tot het opmerken van twee (onder)soorten patronen:

2a. Patronen die in elke casus terugkomen. Dit zouden patronen kunnen zijn 
die typisch zijn voor de betre]ende soort situaties of praktijken.
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2b. Patronen die de casussen in typen opdelen. Je ziet dan bijvoorbeeld dat 
er als het ware een paar typen van antwoorden zijn op een bepaalde (deel)
vraag. Wanneer je dezelfde typen ziet bij nog andere (deel)vragen, gaat dit al 
in de richting van de derde soort patronen.

Stap 3: Patronen in patronen tussen casussen

Een derde soort patronen kan men op het spoor komen door de rijen nauw-
keurig door te lezen en vervolgens met elkaar te vergelijken. Je zou dan, in de 
eerste stap, kunnen ontdekken dat sommige rijen een soort dimensie te zien 
geven, bijvoorbeeld: er zijn drie typen van antwoorden, er is een verschil in 
gradatie of er is een spectrum tussen twee extremen. In de tweede stap, het 
vergelijken, zou je dan kunnen zien dat een bepaald type van (of gradatie in) 
antwoord op de ene (deel)vraag (meestal) samengaat met een bepaald type 
van (of gradatie in) antwoord op een andere (deel)vraag. Ook hier kan het 
nodig blijken een vraag op te splitsen in twee (deel)vragen.

Stap 4: Interveniërende kenmerken

Een interveniërend kenmerk is een kenmerk dat een aannemelijke interpre-
tatie biedt van het verschijnsel dat twee kenmerken die bij de meeste casussen 
samen gaan, dat bij sommige casussen niet doen, of dat twee kenmerken die 
bij de meeste casussen niet samen gaan, dat bij sommige casussen juist wel 
doen.

Literatuur: Spradley 1980; Miles & Huberman 1994

In mijn onderzoek heb ik diverse gegevensmatrices gemaakt, verdicht, aange-
vuld, opnieuw geordend en nog verder verdicht, zie paragraaf 6.5 en bijlage 6.7.

2.6.1.4.3. Het ontwikkelen van een typologie

Om theorie te ontwikkelen die gefundeerd is in de empirie, moet er op de een of 
andere manier van het concrete niveau van bijvoorbeeld gevalsbeschrijvingen 
en interviewteksten omhoog worden gewerkt naar meer theoretische niveau’s. 
Dit omhoog werken betekent ten eerste een zoeken naar patronen, terugke-
rende opvolgingsrelaties, typerende wijzen van optreden enzovoort, en ten 
tweede een pogen die patronen enzovoort inzichtelijk te maken163. Dat laatste 

163 Baart 2001, 362-363.
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kan betekenen dat een classi�catie, taxonomie of typologie van casussen wordt 
ontwikkeld, dat wil zeggen een door groepering verkregen onderverdeling 
van de totale groep in deel–, sub– of ondergroepen, klassen, taxons of typen 
genoemd. Ik spreek hier verder van een typologie, een onderverdeling van de 
casussen in een beperkt aantal typen, waarbij die typen niet enkel het resultaat 
zijn van eenvoudigweg clusteren, maar zijn ontwikkeld door op zoek te gaan 
naar de redelijkheid of logica achter de clustering164. Voor het ontwikkelen van 
een typologie moet een aantal stappen worden gezet. Dit is niet een eenvoudig 
successief proces, waarin elke stap eerst wordt afgehandeld voordat de volgende 
stap kan worden gezet, maar eerder een ingewikkeld iteratief proces, waarin er 
telkens weer wordt teruggegaan naar voorgaande stappen en karakteriseringen, 
onderscheidingen enzovoort worden bijgesteld, gecorrigeerd, aangevuld, terug-
gedraaid enzovoort. Een belangrijk instrument daarbij is het zoeken naar 
uitzonderingen, extremen en tegenvoorbeelden. Zie tekstvak 2.6.2. Het kan 
gebeuren dat in het feitelijke proces van de analyse de onderzoeker al snel een 
sterke intuïtie krijgt betre]ende het bestaan van bepaalde typen. Ook dan kan 
het nuttig zijn om toch al deze stappen te zetten en met name de onderliggende 
eigenschappenruimte te ontwikkelen, omdat dat kan leiden tot het vinden van 
typen die wat minder nadrukkelijk aanwezig zijn en anders misschien niet 

zouden worden ontdekt165.

164 Baart 2001, 420-423. In de beschikbare literatuur over typologieën gaat het veelal om typolo-
gieën als een instrument in sociologisch onderzoek, dus een instrument dat is betrokken op het 
gedrag van mensen met zijn bewerkende oorzaken en zijn gevolgen, zie Lazarsfeld 1937, McKinney 
1966, 1967a, 1967b, 1969, Uta 1984 en 1991, Kluge 1999, Kelle & Kluge 1999. Welke precieze relatie 
er bestaat tussen het type, in de betekenis van ‘grondvorm’, en elk van de casussen die tot dat 
type, in de betekenis van ‘subgroep van casussen’, behoren, is een ingewikkelde kwestie. Kelle 
& Kluge 1999, 94-97, signaleert in de literatuur het gebruik van een ‘prototype’ — een reële casus 
die het betre]ende type het beste representeert — een ‘ideaaltype’ (Weber) — een geconstrueerde 
casus die is ontstaan door het uitvergroten van de typerende eigenschappen van een optimaal 
representatieve casus — en een ‘ideaaltypisch construct’ — een uit elementen van representa-
tieve casussen gecomponeerde casus die het betre]ende type adequaat representeert.
165 Lazarsfeld 1937, 127, noemt de stap van het clusteren van casussen tot typen een operatie van 

‘reduction’, een term gemunt door Carl P. Hempel en P. Oppenheim in Der Typusbegri" im Lichte 
der Neue Logik (Leiden 1936): ‘By reduction is understood any classi%cation as a result of which 
di"erent combinations fall into one class’. Volgens Lazarsfeld kan van elke typologie, op welke 
van de vele mogelijke manieren die ook feitelijk is ontwikkeld, worden aangetoond dat ‘ in its 
logical structure, it could be the result of a reduction of an attribute space’ (132). De procedure van 
het, bij een gegeven typologie vinden van de eigenschappenruimte waarin die thuishoort en de 
reductie die impliciet is gebruikt, noemt Lazarsfeld ‘substruction’ (idem).
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Tekstvak 2.6.2: Het ontwikkelen van een typologie

Stap 1: Identi�ceren van kenmerken

In de eerste stap gaat het erom kenmerken van de casussen te vinden die 
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag relevant zijn en waarop de 
casussen onderling vergeleken kunnen worden. Het gaat dus om kenmerken 
die met het oog op de onderzoeksvraag er op een beslissende en discrimine-
rende manier waarschijnlijk toe doen. Dit gebeurt op basis van wat er tijdens 
het analyseren van de casussen reeds aan vermoedens betre]ende patronen 
en het waarom van die patronen is opgekomen en onderzocht.

Stap 2: Ontwikkelen van een gegevensmatrix

In de tweede stap wordt een gegevensmatrix ontwikkeld waarin voor elke 
casus de gevonden kenmerken kunnen worden gespeci�ceerd in de vorm 
van een bondige omschrijving; hierbij kan het noodzakelijk en/of nuttig 
blijken om kenmerken te herformuleren, uiteen te leggen of samen te voegen.

Stap 3: Onderzoeken op variatie

In de derde stap worden de casussen onderzocht op de variatie in de geïden-
ti�ceerde kenmerken, eventueel het ontdekken van tegengestelde polen of 
extreme waarden.

Stap 4: Zoeken naar patronen

In de vierde stap worden patronen en samenhangen ontdekt en verder aange-
scherpt door eerdere vermoedens verder te onderzoeken. Hiervoor kan het 
nuttig blijken om kenmerken te groeperen of in een bepaalde volgorde te 
zetten. Hiermee worden de variabelen of categorieën ontdekt waarop de 
verschillende casussen kunnen worden vergeleken en de waarden of subca-
tegorieën die deze aan kunnen nemen. De gevonden waarden kunnen een 
continu spectrum vormen, maar veel onderzoekers maken er een discreet 
spectrum van.

Stap 5: Construeren van een eigenschappenruimte

In de vijfde stap worden die kenmerken geïdenti�ceerd die, opgevat als 
dimensies, tezamen de zogenaamde eigenschappenruimte (attribute space) 
vormen waarvan vermoed kan worden dat daarbinnen de gezochte typo-
logie kan worden gevonden. De keuze voor bijvoorbeeld vier kenmerken 
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levert een vier-dimensionale eigenschappenruimte op. Als alle kenmerken 
discreet worden bepaald, kan de eigenschappenruimte worden weergegeven 
in de vorm van een kruistabel bestaande uit cellen.

Stap 6: Invoeren van de casussen

In de zesde stap worden de casussen in de geconstrueerde eigenschappen-
ruimte ingevoerd waarbij elke casus een speci�eke positie innneemt, respec-
tievelijk zich bevindt in een bepaalde cel.

Stap 7: Zoeken naar samenhangen

In de zevende stap wordt gezocht naar betekenisvolle samenhangen tussen 
de verschillende variabelen en hun waarden.

Stap 8: Clusteren tot groepen

In de achtste stap worden casussen geclusterd tot groepen totdat een maxi-
male interne homogeniteit – binnen de groep vertonen de casussen in een 
aantal saillante opzichten grote overeenkomsten – en een maximale externe 
heterogeniteit – casussen uit verschillende groepen vertonen in een aantal 
saillante opzichten grote verschillen – is bewerkstelligd. We ontdekken 
hiermee typen, dat wil zeggen met het oog op de onderzoeksvraag relevante 
combinaties van eigenschappen.

stap 9: Karakteriseren als typen

In de negende en laatste stap worden de gevonden typen gekarakteriseerd. 
Hiermee is een typologie ontwikkeld. Niet in alle gevallen komt het tot een 
typologie.

Literatuur: Lazarsfeld 1937; McKinney 1967a; Gerhardt 1991; Kelle & Kluge 

1999

In mijn onderzoek heb ik uiteindelijk op deze wijze, stap voor stap, een typo-
logie van pastoraat ontwikkeld, zie bijlage 6.8.

2.6.1.4.4. Het gebruik van de computer

Computerondersteuning bij kwalitatieve analyse ligt voor de hand gezien 
het cyclische, herhalende karakter van het analyseproces, de noodzaak het 
materiaal voortdurend goed beschikbaar te houden en de omvang en de 
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ongestructureerdheid van het onderzoeksmateriaal166. Daarbij dient meteen 
opgemerkt te worden dat de computer niet in staat is het analyseren van de 
onderzoeker over te nemen. Het is en blij� de onderzoeker die het theoreti-
sche kader uitwerkt, gegevens ordent en herordent, resultaten interpreteert, 
verbanden legt, structuren benoemt, conceptuele modellen ontwikkelt, enzo-
voort. De computer kan wel het arbeidsintensieve en tijdrovende coderen en 
categoriseren, dat de onderzoeker anders handmatig moet doen, sneller, syste-
matischer, ^exibeler en betrouwbaarder laten verlopen. Bovendien kan met de 
computer snel veel materiaal worden doorzocht en zo de bij bepaalde (combina-
ties van) codes behorende segmenten snel, nauwkeurig en betrouwbaar worden 
teruggevonden. Verder kan de onderzoeker ook gemakkelijk aantekeningen 
vastleggen en verbinden met het materiaal. Het gevaar van het gebruik van 
computerprogrammatuur is dat de onderzoeker uit het oog verliest dat het 
onderzoeksmateriaal meer is dan de segmenten op het scherm en een kwali-
tatieve, interpreterende methode meer is dan het volgen van bepaalde gefor-
maliseerde procedures. Interpretatie vereist immers een zeker besef van het 
geheel, het gehele interview, het gehele verhaal, het geheel van al het onder-
zoeksmateriaal, van de context waaruit de delen a`omstig zijn en van het 
geconstrueerd–zijn van die delen. Het gebruik van computerprogrammatuur 
kan de onderzoeker verleiden tot een objectivistische, (post)positivistische 
benadering167. Voor computerondersteunde kwalitatieve gegevensanalyse zijn 
diverse computerprogramma’s ontwikkeld, die ook steeds meer de analyse van 
geluids– en beeldmateriaal ondersteunen. Met deze laatste mogelijkheid komen 
de ontwikkelaars tegemoet aan de zorg dat het gebruik van computers bij het 
analyseren van interviews de tendens versterkt om de uitgeschreven interview-
teksten als de basis van het onderzoek te beschouwen in plaats van de levende 
conversatie tijdens het interview. In Nederland worden de computerprogram-
ma’s Kwalitan en ATLAS.ti veel gebruikt. In dit onderzoek maak ik gebruik van 
ATLAS.ti168.

166 Zie Boeije 2005, 117-120; Smit 2004; Wester & Peters 2004, 105-190, en Kvale 1996, 173-175.
167 Charmaz 2000, 520-521.
168 Kwalitan is volgens de maker ervan, Vincent Peters van de Radboud Universiteit te 
Nijmegen, het enige programma dat speci�ek vanuit het perspectief van GTM is ontwikkeld. 
Zie www.kwalitan.net. ATLAS.ti, waarvan #omas Muhr in 1993 de eerste commerciële versie 
op de markt bracht, is op initiatief van de psycholoog Heiner Legewie ontwikkeld door een inter-
disciplinaire werkgroep ‘Archiv für Technik, Lebenswelt und Alltagssprache’ (1989-1992) aan de 
Technische Universiteit van Berlijn. In die werkgroep zaten psychologen, informatici en lingu-
isten, die vertrouwd waren met GTM, fenomenologie en hermeneutiek. In het programma is veel 
terminologie verwerkt die is ontleend aan GTM, wat echter niet betekent dat ATLAS.ti alleen die 
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2.6.1.5. De opbrengst van kwalitatief–empirisch onderzoek

De opbrengst van kwalitatief–empirisch onderzoek is a�ankelijk van het soort 
van onderzoek. Bij kennisgericht onderzoek variëren de onderzoeksresultaten 
van een beschrijving van een situatie of een praktijk, uitspraken over relaties 
tussen bijvoorbeeld verschijnselen, omstandigheden, strategieën en gevolgen 
tot een inhoudelijk gevulde, substantiële theorie. Bij praktijk– of handelings-
gericht onderzoek hebben de onderzoeksresultaten niet alleen beschrijvende 
en interpreterende aspecten, maar ook normatieve. Dergelijk onderzoek kan 
evaluaties en aanbevelingen opleveren die technisch–normatief van aard 
kunnen zijn — gegeven een praktisch doel, wat is de meest e�ciënte wijze 
om dat doel te bereiken? — maar ook moreel–normatief — gegeven de situ-
atie en de daarin besloten beperkingen en te ontsluiten mogelijkheden, welke 
doelen kunnen worden gesteld en ten koste waarvan behaald?169 Een belang-
rijke kwestie hierbij is of de bevindingen zijn te veralgemeniseren, met andere 
woorden: gaan ze ook op voor situaties of praktijken die in het onderzoek 
zelf niet zijn onderzocht en onder welke voorwaarden? Niet bij elk kwalita-
tief–empirisch onderzoek is dit overigens van belang, denk aan evaluatieonder-
zoek naar de e]ectiviteit van een uitgevoerd hulpverleningsprogramma of een 
enkelvoudige gevalsstudie die uitsluitend dient ter toetsing van een theorie170. 
Mijn onderzoek is een kennisgericht onderzoek, waarbij een zekere veralgeme-
niseerbaarheid wel is beoogd, primair naar de praktijk van persoonlijk pasto-
raat van parochiepastores in het algemeen, vervolgens ook naar bijvoorbeeld 
de praktijk van geestelijke verzorging in instellingen. Op veralgemeniseerbaar-
heid kom ik terug in de volgende subsectie. 

Ook wanneer een concreet kwalitatief–empirisch onderzoek uiteindelijk 
niet leidt tot een nieuwe theorie, zoals beoogd bij de gefundeerde–theoriebe-
nadering, kan dergelijk onderzoek wel degelijk bijdragen aan theorievorming. 
Deze bijdrage wordt geleverd door de in dat onderzoek gevonden theoretische 
concepten en hun theoretische diepte, breedte en rijkdom. Deze theoretische 

benadering ondersteunt. Zie www.atlasti.com.
169 Maso & Smaling 1998, 64. Maso en Smaling onderscheiden bij handelingsgericht onderzoek 
een pragmatische en een normatieve variant: bij pragmatisch handelingsgericht onderzoek 
worden de praktische doelen en de daarmee verbonden normen en waarden beschouwd als 
vooraf gegeven, bijvoorbeeld doordat zij zijn bepaald door opdrachtgevers; bij normatief hande-
lingsgericht onderzoek (‘handelingsonderzoek’) discussiëren de onderzoekers zelf (mee) over de 
praktische doelstelling van het onderzoek, inclusief de achterliggende normen en waarden (66). 
Handelingsonderzoek is een typisch voorbeeld van kwalitatief onderzoek vanuit een emancipa-
tief paradigma (zie subpar. 2.4.1).
170 Smaling 2009, 5.
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concepten worden gevonden doordat er uit het materiaal begrippen naar boven 
komen die gaandeweg diepte en breedte krijgen en zich zo ontwikkelen tot 
centrale, organiserende concepten met een theoretische potentie. Dit is wat er 
kan gebeuren met attenderende begrippen in de betekenis die Hoonaard eraan 
hecht, namelijk voortkomend uit het perspectief van de onderzochten (zie subpa-
ragraaf 2.5.3. over de gefundeerde–theoriebenadering). Een voorbeeld daarvan 
is het concept ‘verliezen aan de dood’ in een onderzoek naar wat er zich afspeelt 
bij mensen die totaal onverwacht worden geconfronteerd met de hersendood 
van hun kind of levenspartner en vervolgens de donatievraag krijgen voorge-
legd171. Een ander voorbeeld is de overgang van ‘vasthouden’ naar ‘laten gaan’ 
in relatie tot een voorzien verlies in een onderzoek naar wat er gebeurt bij de 
ouders van een kind dat lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker nadat ze 
te horen hebben gekregen dat er voor hun kind geen behandeling meer mogelijk 
is172. Een dergelijk opkomend concept (emergent concept) kan de analyse verder 
brengen door vragen op te roepen. Een stap verder op weg naar theorievor-
ming gaat de onderzoeker wanneer hij of zij een aantal centrale noties met ieder 
een rijkdom aan betekenissen weet om te bouwen tot een centrale, omvattende 
metafoor die de mogelijke interpretaties op een adequate manier weet samen te 
nemen. Deze metafoor kan, maar hoe� niet voort te komen uit het perspectief 
van de onderzochten, hoewel die zich wel kan opdringen uit het materiaal. Op 
basis van een zekere gelijkenis met andere situaties of processen kan een meta-
foor een antwoord zijn op de vraag: waar komt dit nu allemaal op neer? Voor-
beelden hiervan zijn de uitdrukking ‘er zijn’ in een onderzoek naar de wijze 
waarop ouders de zorg voor hun kind met leukemie beleven en hanteren en het 
concept ‘presentie’ in een onderzoek naar oude–wijken pastoraat173. Het voor-
deel van een metafoor is dat die een zeker begrip van de onderzocht situatie 
of het onderzochte proces kan overbrengen zonder de pretentie de betre]ende 

171 Stevens 2008.
172 Kars et al. 2009: ‘#is study revealed a central organizing construct, i.e. preservation versus 
letting go. #ese two concepts were intrinsically linked to a third concept: loss. Our data showed 
parents made a transition that could be explained by the relation between these concepts’.
173 Kars et al. 2003 resp. Baart 2001. Kars et al. 2003, 209-231, exploreert het begrip ‘er zijn’ 
dat door de ouders als hun kernopdracht werd verwoord. Baart 2001, 735-771, onderzoekt de 
kenmerken, procesdoelen, werkprincipes, dimensies en basale aannames van de benadering 
waarvan de kern of leidende interesse volgens Baart het beste kan worden benoemd met het 
begrip ‘presentie’ (729). Op de presentiebeoefening kom ik terug in hfst. 3, subpar. 3.3.2. Zie i.h.b. 
hfst. 3, voetnoot 133. Een dergelijk centraal begrip als presentie kan uiteraard ook aanleiding 
geven tot misverstanden, Baart 2001, 772-774, en Baart 2003.
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situatie of het betre]ende proces geheel te doorzien174. Als deze metafoor een 
betekenisoverschot in zich draagt en zich blijkt te lenen om theoretisch uit te 
diepen doordat ze allerlei vragen oproept, dan opent de metafoor als het ware 
een theoretische ruimte, waar de theoreticus niet was binnengekomen zonder 
het empirisch onderzoek dat de metafoor hee� opgeleverd.

2.6.1.6. De kwaliteit van kwalitatief–empirisch onderzoek

Wat de betekenis, het belang of de relevantie van de onderzoeksbevindingen is, 
is a�ankelijk van de kwaliteit van het onderzoek175. In deze subsectie bepreek 
ik de kwaliteitscriteria voor kwalitatief onderzoek, waarbij ik me beweeg van de 
meest objectivistische naar de meest constructivistische opvattingen daarover. 
Aan het eind zal ik mijn eigen positie bepalen.

2.6.1.6.1. Objectiviteit, kwaliteitscriteria en veralgemeniseerbaarheid

Objectiviteit

Een begrip dat in discussies over de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek 
telkens opduikt, is objectiviteit. Er zijn allerlei de�nities en omschrijvingen in 
omloop van wat objectief betekent. Ik bespreek kort de drie belangrijkste: (1) 
vrij van verstoring door de vooringenomenheid van de onderzoeker, (2) over-
eenkomend met de waarheid en (3) passend bij het object van onderzoek. Voor-
ingenomenheid en vooroordelen zijn nooit helemaal uit te schakelen, sterker 
nog, een van de inzichten van de moderne hermeneutiek is dat zonder voor-
verstaan geen verstaan mogelijk is. Onderzoekers moeten enig idee hebben 
van wat ze kunnen verwachten. Maar het moet niet zo zijn dat de onderzoeks-
resultaten meer worden bepaald door wat de onderzoekers verwachten, dan 
door wat ze aantre]en. Onderzoekers kunnen er veel aan doen om de kans 
hierop zo klein mogelijk te maken. Belangrijk daarvoor is dat onderzoekers 
hun onderzoek methodisch verantwoord uitvoeren en ook, in het onderzoeks-
verslag, methodologisch verantwoorden. Er zijn immers allerlei methodische 
stappen te zetten en methodische controles uit te voeren. Daarover verderop 
meer. Een andere, aanvullende manier om de verstoring door vooringenomen-
heid en vooroordelen zo klein mogelijk te maken, is door de invloed ervan te 
onderkennen, vooroordelen en te snelle waardeoordelen te expliciteren en die 
juist bij het onderzoek te betrekken. 

174 Zie George Lako] & Mark Johnson, Metaphors we live by, Chicago 1980.
175 Zie Boeije 2005, 144-158, Klein 2005, 272-279, Henning 2004, 141-156, Wester & Peters 2004, 
191-204, Maso & Smaling 1998, 63-86, Kvale 1996, 229-252, en Hutjes & Van Buuren 1992, 50-70.
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De tweede omschrijving — overeenkomend met de waarheid — verschui� 
de aandacht naar het begrip waarheid. Voorzover waarheid betrekking hee� 
op uitspraken, gelden daarvoor klassiek de volgende drie criteria: correspon-
dentie, coherentie en pragmatische bruikbaarheid. Het correspondentiecrite-
rium veronderstelt een werkelijkheid buiten het menselijke bewustzijn en de 
taal, waarmee uitspraken moeten corresponderen om waar te zijn, en veronder-
stelt de mogelijkheid om die correspondentie vast te stellen. Volgens het cohe-
rentiecriterium is een uitspraak waar als die coherent is met een consistente 
verzameling van uitspraken die als waar worden beschouwd. Volgens het prag-
matische bruikbaarheidscriterium is een uitspraak waar als die bruikbaar is om 
op grond daarvan te handelen en die handelingen ook de gewenste resultaten 
hebben. Dit criterium brengt daarmee ook een ethische component in: kan met 
de verworven kennis de wereld zoals die zou moeten zijn, dichterbij worden 
gebracht?176 Deze drie waarheidscriteria brengen ieder een eigen aspect van het 
zoeken naar waarheid naar voren. Het zoeken naar waarheid en het veri�ëren 
van onderzoeksbevindingen bestaat immers uit een wisselwerking van waar-
nemen, met andere onderzoekers in dialoog gaan, en handelen. 

Een derde omschrijving van objectief is: passend bij het object van onderzoek. 
Voorzover de sociale werkelijkheid conversationeel, interactief, talig geprodu-
ceerd, doortrokken van machtsrelaties enzovoort is, zullen onderzoekers die 
naar objectiviteit streven zich, wat de methode die ze willen hanteren en de 
kwaliteitscriteria waaraan ze willen voldoen, rekenschap moeten geven van 
de rol van conversaties, interacties, taal, macht enzovoort. Onderzoeksbevin-
dingen moeten dan, in relatie tot de vraagstelling, recht doen aan het onder-
werp van studie. Daarbij dient te worden bedacht dat dit ‘recht doen aan het 
onderzoeksobject’ een streefdoel is dat nooit geheel kan worden vervuld, alleen 
al doordat het object tijdens het onderzoek kan veranderen177. Voorzover ik 
met dit onderzoek objectiviteit nastreef is dat vooral in de laatste betekenis: 
de bevindingen en de manier waarop deze worden bereikt moeten passen bij 
het object van mijn onderzoek, morele goederen in de praktijk van persoonlijk 
pastoraat.

176 Henning 2004, 150.
177 Maso & Smaling 1998, 67: ‘Objectiviteit als methodologische norm is een zogenoemd 
contrafactisch regulatief principe. Met andere woorden: het gee� een richting aan waarin men 
kan werken, maar men zal nooit voor de volle honderd procent objectief kunnen zijn. Om ooit 
in de buurt te komen van ‘recht doen aan het object van studie’, moet de onderzoeker er altijd 
van uitgaan, tegen de feiten in, dat er aan het object al enigszins recht gedaan is. Anders zou er 
immers geen startpunt zijn’.
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Kwaliteitscriteria

Vanwege het problematische karakter van het begrip objectiviteit spreekt men 
in de literatuur over empirisch onderzoek liever over de kwaliteit van empirisch 
onderzoek. Als criteria voor de kwaliteit van empirisch onderzoek worden vaak 
de volgende drie genoemd: geldigheid (validiteit), betrouwbaarheid en veralge-
meniseerbaarheid178. Ze kunnen betrekking hebben op het onderzoeksontwerp 
en op de resultaten van het onderzoek. Ze roepen echter betekenissen op die 
doen denken aan de natuurwetenschappen en aan het positivistisch, kwanti-
tatief paradigma: de resultaten van een onderzoek zijn geldig als daadwerkelijk 
gemeten is wat de onderzoeker beoogde te meten, betrouwbaar als herhaling 
van de meting hetzelfde resultaat oplevert, en veralgemeniseerbaar als de steek-
proef voldoende representatief is. Vanuit een dergelijke opvatting van bovenge-
noemde begrippen wordt kwalitatief onderzoek gemakkelijk gediskwali�ceerd 
als onwetenschappelijk: het is te gevoelig voor vooringenomenheid en ruis, 
verschillende onderzoekers komen met verschillende resultaten en het aantal 
onderzochten is te klein. Kenmerkend is immers dat er in kwalitatief onderzoek 
geen gestandaardiseerde procedures voor steekproe�rekking worden gevolgd 
en dat de onderzoeker en diens kennis, invoelingsvermogen en theoriegerichte 
sensitiviteit ten aanzien van de onderzochte sociale werkelijkheid een groot 
verschil uitmaken. Om te kunnen functioneren als kwaliteitscriteria voor kwali-
tatief–empirisch onderzoek vanuit een niet–positivistisch paradigma moeten 
geldigheid, betrouwbaarheid en veralgemeniseerbaarheid worden opgevat op 
een manier die bij dergelijk onderzoek past. Dat betekent dat er rekening moet 
worden gehouden met dat onderzoeksbevindingen altijd zowel theorie–geladen 
als waarde–geladen zijn en dat ze tot stand komen in de wisselwerking tussen 
onderzoeker en onderzochten. In kwalitatief onderzoek is niet de statistische 
representativiteit van een steekproef voor de totale onderzoekspopulatie, maar 
de dimensionele variatie binnen de groep onderzochten belangrijk.

Kwaliteitscriteria zijn van belang met het oog op de communicatie van de 
onderzoeksconclusies naar anderen. Uiteindelijk gaat het erom dat de ontvangers 

178 Kvale 1996, 229-230, noemt deze drie begrippen een ‘methodologische heilige drieëenheid’: 
‘In modern social science the concepts of generalizability, reliability, and validity have reached the 
status of a scienti%c holy trinity. #ey appear to belong to some abstract realm in a sanctuary of 
science far removed from the interactions of the everyday world, and to be worshipped with respect 
by all true believers in science. (…) As a student of psychology in Norway in the 1960s (…) I dared 
to ask some natural scientists on campus about these fundamental scienti%c concepts, and was 
somewhat bewildered to %nd that the very terms of the methodological holy trinity of psychological 
science were o!en unfamiliar to natural scientists’.
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van het onderzoeksverslag ervan worden overtuigd dat de bevindingen van het 
onderzoek van belang zijn voor hun begrijpen van de werkelijkheid, hun theo-
retiseren over de werkelijkheid, hun handelen in de werkelijkheid, eventueel 
zelfs hun veranderen van de werkelijkheid. De lezers van het rapport kunnen de 
deelnemers aan het onderzoek zelf zijn, andere onderzoekers, opdrachtgevers 
en �nanciers, beleidsmakers, gebruikers, theoretici, enzovoort. Elk van deze 
doelgroepen, en elk van de genoemde doelen, vraagt om een eigen strategie, 
een strategie die rekening houdt met wat binnen de betre]ende groep geldt als 
reëel, nuttig, betekenisvol — dat wil zeggen, waarover binnen de betre]ende 
gemeenschap consensus is, danwel waarover er binnen de betre]ende groep 
een dominante opvatting heerst. Ik zal me hier beperken tot de doelgroep van 
wetenschappers: empirici èn theoretici. Op deze doelgroep zijn de boven reeds 
genoemde begrippen geldigheid (validiteit), betrouwbaarheid en veralgemeni-
seerbaarheid gericht. Ook van deze begrippen zijn allerlei omschrijvingen in 
omloop. Volgens Hennie Boeije hee� geldigheid betrekking op de beïnvloeding 
van de onderzoeksresultaten door systematische fouten en hee� betrouwbaar-
heid betrekking op de beïnvloeding van de onderzoeksresultaten door toeval-
lige en onsystematische fouten179. Veralgemeniseerbaarheid — Boeije stelt voor 
te spreken van ‘reikwijdte’; anderen spreken over ‘overdraagbaarheid’180 — hee� 
betrekking op de vraag of de resultaten ook gelden voor andere, niet onderzochte 
situaties of praktijken. Op de laatste, veralgemeniseerbaarheid, ga ik hier eerst 
verder in, voordat ik terugkom op de criteria geldigheid en betrouwbaarheid.

Veralgemeniseerbaarheid

Adri Smaling onderscheidt twee hoofdtypen van veralgemeniseerbaarheid: 
ontworpen en communicatieve veralgemeniseerbaarheid. Hij de�nieert veral-
gemeniseerbaarheid als ‘de graad waarin onderzoeksresultaten en conclusies 
van een onderzoek ook opgaan voor personen, situaties, organisaties, gevallen 
en verschijnselen die in dat onderzoek niet onderzocht zijn’181. Bij ontworpen 
veralgemeniseerbaarheid gaat het om voorzieningen in het ontwerp en de 
uitvoering van het onderzoek op grond waarvan de onderzoeker veralge-
meniseert naar situaties of praktijken waarover hij uitspraken wil doen; bij 
communicatieve veralgemeniseerbaarheid gaat het om voorzieningen in het 
onderzoeksverslag, zodat de lezer zelf kan veralgemeniseren naar situaties of 

179 Boeije 2005, 145; zie ook Maso & Smaling 1998, 68.
180 Hoonaard 1997, 61-63.
181 Smaling 2009, 5.
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praktijken waarin de lezer is geïnteresseerd. Binnen het hoofdtype ontworpen 
veralgemeniseerbaarheid onderscheidt Smaling vier vormen: statistische, vari-
atiedekkende, theoriegedragen en exemplarische veralgemeniseerbaarheid. 
Bij statistische veralgemeniseerbaarheid maakt men meestal gebruik van een 
aselecte steekproe�rekking uit een populatie om met een zekere waarschijnlijk-
heid uitspraken over die populatie te kunnen doen. Bij variatiedekkende veral-
gemeniseerbaarheid maakt men gebruik van een steekproef die alle relevante 
verschillen in de populatie omvat. Hierbij moet men ofwel van tevoren bepalen 
welke verschillen relevant zijn ofwel gaandeweg de steekproef uitbreiden door 
gefaseerde en doelgerichte steekproe�rekking. Dit laatste gaat door tot er geen 
aanvulling of bijstelling van de tot dan toe gevonden informatie, relaties of 
inzichten plaatsvindt. Terwijl statistische veralgemeniseerbaarheid eigenlijk 
meer hoort bij kwantitatief–empirisch onderzoek hoort variatiedekkende veral-
gemeniseerbaarheid meer bij kwalitatief–empirisch onderzoek. Bij theoriege-
dragen of analytische veralgemeniseerbaarheid is er een inhoudelijke theorie 
die een breder domein bestrijkt dan het uitgevoerde onderzoek. In een variant 
van theoriegedragen veralgemeniseerbaarheid fomuleeert de onderzoeker 
een stelling die een of ander verband beschrij� en voorspelt op grond van de 
algemene theorie in welke gevallen dit verband opgaat en in welke gevallen 
niet. De onderzoeksbevindingen geven dan de grenzen aan van de veralgeme-
niseerbaarheid van de oorspronkelijke stelling182. In een andere variant, die 
Smaling overigens niet noemt, laat de onderzoeker zien dat zijn theoretische 
onderzoeksbevindingen passen in een, voor een bredere domein geldende en 
bevestigde, inhoudelijke theorie183. Bij exemplarische veralgemeniseerbaar-
heid maakt de onderzoeker gebruik van een analogieredenering om zijn bevin-
dingen op grond van een exemplarische casus te generaliseren naar analoge 
casussen (case–to–case transfer).

Binnen het hoofdtype communicatieve veralgemeniseerbaarheid onder-
scheidt Smaling twee vormen: receptieve en participatieve veralgemeniseer-
baarheid. Hoewel het de lezer is die veralgemeniseert, moet de onderzoeker in 
alle gevallen communiceren over relevante aangelegenheden om de lezer in 
staat te stellen tot het opzetten van een goede analogieredenering. Bij parti-
cipatieve veralgemeniseerbaarheid gaat het om de beoordeling van de veral-
gemeniseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen door een betrokkene of 

182 Smaling verwijst hiervoor naar de meervoudige gevalsstudies van Yin 1984 waarin gezocht 
wordt naar letterlijke en theoretische ‘replicatie’.
183 Hutjes & Van Buuren 1992, 63-64.
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belanghebbende die medeonderzoeker is. Bij receptieve veralgemeniseerbaar-
heid gaat het om de beoordeling van de veralgemeniseerbaarheid door een 
lezer die niet bij het onderzoek betrokken was. Binnen receptieve veralgeme-
niseerbaarheid onderscheidt Smaling drie subvormen: naturalistische veralge-
meniseerbaarheid, overdraagbaarheid en benuttingswaarde. Bij naturalistische 
veralgemeniseerbaarheid is de idee ‘dat ieder die een onderzoeksrapport leest er 
vanzelf wel uithaalt wat hem of haar lijkt te kloppen, al of niet enigszins aange-
past, voor een bepaalde situatie’184. De onderzoeker kan echter volgens Smaling 
wel degelijk een aantal dingen doen zoals: ook de niet–geïnterpreteerde, ‘ruwe’ 
gegevens presenteren en uitleggen welke methoden je gebruikt hebt en waarom. 
Overdraagbaarheid als vorm van veralgemeniseerbaarheid hoort bij een 
constructivistisch paradigma en is gebaseerd op ‘de mate van vergelijkbaarheid 
tussen zendende en ontvangende contexten’. Aanwijzingen voor de onderzoeker, 
bovenop die voor naturalistische veralgemeniseerbaarheid, zijn: de eigen positie 
en rol vermelden, de eigen metatheoretische oriëntatie aangeven, gulle beschrij-
vingen (thick descriptions) aanreiken185. Bij benuttingswaarde gaat het om de 
praktische relevantie van de onderzoeksbevindingen voor niet–onderzochte 
situaties. Aanwijzingen voor de onderzoeker, bovenop die voor naturalistische 
veralgemeniseerbaarheid en overdraagbaarheid, zijn: bij de potentiële benutters 
passende taal gebruiken, het unieke en het met andere contexten gemeenschap-
pelijke van de onderzoekscontext beschrijven, andere onderzoeken beschrijven 
die vergelijkbare uitkomsten in soortgelijke situaties hebben opgeleverd.

In mijn onderzoek doe ik op grond van de analyse van tien uitvoerig geana-
lyseerde casussen uitspraken over persoonlijk pastoraat door parochiepastores. 
Dit is een vorm van variatiedekkende veralgemeniseerbaarheid op basis van 
de dimensionele variatie in die tien casussen en de theoriegerichte steekproef-
trekking uit een gegevensbank van negentien casussen. Ik beoog daarnaast een 
receptieve veralgemeniseerbaarheid waarbij de lezer zelf kan beoordelen hoe 
en in hoeverre de onderzoeksbevindingen zijn te veralgemeniseren naar zijn 
of haar praktijk, bijvoorbeeld die van geestelijke verzorger in een woonzorg-
centrum of ziekenhuis. Ik reik daarvoor vooral gulle beschrijvingen aan, in de 
vorm van samenvattingen van de casussen en uitvoerige citaten, met name in 
bijlage 5.6, paragraaf 5.6 en hoofdstuk 7. De andere vormen van veralgemeni-
seerbaarheid kunnen hier niet worden bereikt.

184 Smaling 2009, 9.
185 Zie voor herkomst en betekenis van het begrip thick description Ponterotto 2006.
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2.6.1.6.2. Opnieuw: kwaliteitscriteria?

Uiteindelijk is de veralgemeniseerbaarheid vooral gebaat bij een zorgvuldige 
uitvoering van het onderzoek en een uitvoerige en zorgvuldige rapportage van 
het uitgangspunt en de vooronderstellingen, de manier van gegevensverwerving 
en de ruwe gegevens zelf, de afgelegde weg en de beslissingen die daarbij zijn 
genomen. De criteria van geldigheid en betrouwbaarheid lijken in essentie niets 
anders te vragen dan dat. Elizabeth Henning stelt voor om de drieëenheid van 
geldigheid, betrouwbaarheid en veralgemeniseerbaarheid te vervangen door 
een ander drietal, namelijk: (i) vakmanschap met precisie, zorgvuldigheid en 
verantwoordelijkheid, (ii) open communicatie doorheen het hele onderzoeks-
proces en onderdompeling ervan in de conversaties van de vertooggemeenschap 
en (iii) een goede dosis van pragmatische, ethische geldigheid met het oog op 
hoe de wereld zou moeten zijn. Volgens haar zijn betrouwbaarheid en veralge-
meniseerbaarheid hierdoor al verzekerd186. Henning neemt dit drietal over van 
Steinar Kvale, die er vanuit gaat dat geldige kennis sociaal wordt geconstrueerd. 
Dit brengt hij tot uitdrukking in het begrip ‘constructiegeldigheid’ dat volgens 
hem berust op: (i) vakmanschap: de kwaliteit van de gehanteerde methode en 
van de persoon van de onderzoeker — niet alleen diens vaardigheden, maar 
ook diens morele integriteit; (ii) communicatieve geldigheid: de mate waarin 
geldigheidsaanspraken worden aanvaard in de dialoog met andere onderzoe-
kers en met degenen over wie het onderzoek gaat, en (iii) pragmatische geldig-
heid: de mate waarin de resultaten helpen om handelingen te verrichten die tot 
de gewenste resultaten leiden187. Kvale haalt met betrekking tot veralgemeni-
seerbaarheid een suggestie aan van Janet Scho�eld, volgens wie er drie doel-
witten zijn voor het veralgemeniseren van onderzoeksconclusies. Elk doelwit 
vraagt om een eigen selectie van gegevens. Het eerste betre� dat wat is — de 
onderzoeker probeert het typische, het gewone, het gemeenschappelijke vast te 
stellen — het tweede betre� dat wat zou kunnen zijn — de onderzoeker probeert 
het mogelijke, het toekomstige te bepalen — en het derde betre� dat wat zou 
moeten zijn — de onderzoeker probeert het ideale, het beste te achterhalen188.

De algemene vraag betre]ende de kwaliteit van onderzoek kan worden 
geformuleerd als: ‘zijn de onderzoeksbevindingen voldoende authentiek (echt 
volgens de werkelijkheid) om bij mijn handelen op de implicaties ervan te 

186 Henning 2004, 146-151.
187 Kvale 1996, 240-251.
188 Kvale 1996, 234-235. Kvale verwijst naar: Janet Ward Scho�eld, Increasing the generaliz-
ability of qualitative research, in: Elliot W. Eisner & Alan Peshkin (ed.), Qualitative inquiry in 
education, New York 1990, 201-232.
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vertrouwen?’189. Tot nog toe hebben we ons in deze subsectie voornamelijk 
bezig gehouden met kwaliteitscriteria met betrekking tot de methode. Er is 
ook nog het een en ander te zeggen over de kwaliteit van de interpretatie, niet 
alleen betre]ende de onderzoeksbevindingen, maar ook betre]ende het onder-
zoek zelf190. De kwaliteitsvraag kan dan worden geformuleerd als: doen we ons 
onderzoek op de speci�eke manier die voldoende getrouw is aan de te onder-
zoeken menselijke constructie, dat de leden van de gemeenschap waarin het 
onderzoek plaatsvindt, zich veilig mogen voelen op grond van de bevindingen 
ervan te handelen?191 Het gaat dan, aansluitend bij de in subparagraaf 2.5.2 
besproken kritische, constructivistische en participatieve paradigmata, om 
vragen als: worden de perspectieven van allen die bij de onderzochte situatie 
of praktijk zijn betrokken, voldoende gehoord in het onderzoek en verwoord in 
de openbaarmaking van de bevindingen? Wordt voldoende rekening gehouden 
met de historische en maatschappelijke gesitueerdheid van onderzochten en 
onderzoekers? Wordt bijgedragen aan het verhogen van het bewustzijn van 
de onderzochten en de mensen rondom hen? Worden de deelnemers aan het 
onderzoek voldoende aangezet tot handelen en de onderzoekers tot het onder-
steunen van de deelnemers bij hun handelen (voor zover die dat wensen)? 
Wordt bijgedragen aan maatschappelijke verandering in de richting van meer 
billijkheid en rechtvaardigheid? Is er voldoende congruentie tussen experiën-
tiële, presentationele, propositionele en praktische kennis? Leidt het onderzoek 
tot een verandering van de wereld in dienst van het gedijen van mensen en 
gemeenschappen van mensen? Hiermee geraken we bij de ethische dimensie 
van onderzoek, niet alleen betre]ende het doel van het onderzoek, maar ook 
betre]ende de relatie tussen onderzoeker en onderzochten.

Sommige kwalitatief–empirische onderzoekers, zoals de al eerder genoemde 
Schwandt, pleiten voor een ‘afscheid nemen van criteriologie’192. Schwandt stelt 
voor om empirisch onderzoek van de sociale werkelijkheid op te vatten als een 

189 Lincoln & Guba 2000, 178: ‘Validity cannot be dismissed because it points to a question that 
has to be answered in one way or another: Are these %ndings su}ciently authentic (isomorphic to 
some reality, trustworthy, related to the way others construct their social worlds) that I may trust 
myself in acting on their implications?’.
190 Lincoln & Guba 2000, 178-182.
191 Lincoln & Guba 2000, 180: ‘To return to the central question embedded in validity: How do we 
know when we have speci%c social inquiries that are faithful enough to some human construction 
that we may feel safe in acting on them, or, more important, that members of the community in 
which the research is conducted may act on them?’.
192 T.A. Schwandt, Farewell to criteriology, in: Qualitative Inquiry 2 (1996), 58-72; besproken in 
Lincoln & Guba 2000, 179.
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vorm van praktische �loso�e: een verregaand doorvragen over hoe we in de 
wereld vooruitkomen en wat we ons voorstellen ten aanzien van de mogelijk-
heden en beperkingen van menselijk kennen en functioneren. Om de kwaliteit 
van kwalitatief onderzoek te beoordelen, stelt Schwandt drie criteria voor: (1) 
het onderzoek brengt kennis voort die de manier waarop sociale actoren maat-
schappelijke problemen tegemoet treden, niet aan de kant schui� en vervangt, 
maar aanvult en vervolledigt; (2) het onderzoek verhoogt of cultiveert bij de 
deelnemers aan het onderzoek het vermogen morele kritiek uit te oefenen, en (3) 
de onderzoeker handelt als praktische �losoof en draagt bij aan het vermogen 
tot praktische wijsheid. 

Zoals aangekondigd heb ik me bewogen van de meest objectivistische naar 
de meest constructivistische opvattingen van kwaliteitscriteria. Ik ga mee in het 
laten vallen van het criterium van objectiviteit omdat dat begrip te problema-
tisch is, in de omzichtige behandeling van de criteria van geldigheid, betrouw-
baarheid en veralgemeniseerbaarheid omdat die zo met het postpositivistisch 
paradigma en met kwantitatief onderzoek samenhangen, en in de nadruk op 
vakmanschap en open communicatie. Pragmatische geldigheid, veralgeme-
niseerbaarheid met het oog op wat zou moeten zijn, ondersteuning van het 
handelen van parochiepastores — dat gaat verder dan ik met dit onderzoek nu 
kan gaan. Zoals in de vorige subsectie uitgelegd, beoog ik een vorm van vari-
atiedekkende veralgemeniseerbaarheid en receptieve veralgemeniseerbaarheid.

2.6.1.6.3. Kwaliteitscontroles

In de literatuur passeert een reeks van methodische stappen en kwaliteits-
controles de revue, soms verbonden met één van de drie begrippen geldig-
heid, betrouwbaarheid of veralgemeniseerbaarheid. Ik noem de volgende: (a) 
verzadiging (saturation): doorgaan met gegevensverzameling en analyse totdat 
concepten en relaties niet meer veranderen of verder ingevuld worden; (b) doel-
gerichte steekproe�rekking (purposive sampling): op zoek gaan naar afwijkende, 
extreme of negatieve gevallen; (c) triangulatie: gebruikmaken van verschil-
lende soorten gegevens, methodes, onderzoekers of achtergrondheorieën193; (d) 

193 Triangulatie of driehoeksmeting is een begrip uit de meetkunde en staat voor de bepaling 
van een derde positie op basis van twee bekende posities, gebruikmakend van de eigenschap van 
een driehoek dat die volledig is bepaald wanneer we een zijde en de twee aanliggende hoeken 
kennen. Er is in de methodologische literatuur discussie over de vraag of alleen het gebruik 
van bijvoorbeeld verschillende methodes al triangulatie kan worden genoemd of dat daarvoor 
nodig is dat met die verschillende methodes ona�ankelijk van elkaar tot gelijkluidende conclu-
sies wordt gekomen. Laurel Richardson hee� voorgesteld om de metafoor van de driehoek te 
vervangen door die van het kristal, een metafoor die symmetrie en substantie combineert met 
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controle bij de deelnemers (member checking, respondent validation): interpreta-
ties, hypotheses en conclusies voorleggen aan de deelnemers van het onderzoek 
om na te gaan of ze kloppen; (e) raadpleging van collega’s (peer debrie%ng, peer 
examination): interpretaties, hypotheses en conclusies voorleggen aan collega–
onderzoekers om na te gaan of ze verantwoord zijn. In het algemeen is van 
belang dat onderzoekers hun eigen perspectief expliciteren en daarop blijven 
re^ecteren en dat ze in elke fase van het onderzoek letten op de kwaliteit van de 
uitvoering, dit goed vastleggen en aan het eind beschikbaar maken voor wie dat 
wil controleren — bijvoorbeeld door middel van het bijhouden van de gezette 
stappen en de daarbij gemaakte afwegingen in, en het laten inspecteren van een 
zogenaamde ‘audit trail’194. Verder kunnen onderzoekers, doordat in kwalitatief 
onderzoek het verzamelen en analyseren van gegevens elkaar afwisselen, voort-
durend nagaan of wat ze menen waar te nemen, zich ook herhaalt, en toetsen of 
tussentijdse interpretaties kloppen met nieuwe waarnemingen195. Het uitvoeren 
van kwaliteitscontroles is met de invoering van de computer in veel gevallen 
gemakkelijker, sneller en betrouwbaarder geworden. In mijn onderzoek heb ik 
vooral gebruikt gemaakt van verzadiging, doelgerichte steekproe�rekking en 
raadpleging van collega’s, in het bijzonder mijn supervisoren, en in mindere 
mate van controle bij de deelnemers. In dit proefschri� rapporteer ik zo zorg-
vuldig mogelijk van de afgelegde weg en de daarin genomen beslissingen.

2.6.2. Ethische aspecten van kwalitatief–empirisch onderzoek

Zoals elk menselijk handelen en elke menselijke betrekking hee� ook kwali-
tatief–empirisch onderzoek een eigen strekking en daarmee hee� dit onder-
zoek zèlf eigen ethische aspecten196. De onderzoeker beoogt met het onderzoek 
immers iets en gaat betrekkingen aan met de mensen wier situatie of prak-
tijk wordt onderzocht. Er zijn belangen mee gemoeid die met tegen elkaar 

een oneindige verscheidenheid aan vormen, substanties, transmutaties, multidimensionaliteiten 
en invalshoeken. Zij brengt de bevindingen van haar onderzoek tot uitdrukking door gedichten 
en toneelstukken te schrijven, zie Lincoln & Guba 2000, 181.
194 Wester & Hak 2003, 15: ‘[Wij zien] methodologische criteria (…) meer als hulpmiddelen die 
de onderzoekers kunnen gebruiken bij de beslissingen die zij onvermijdelijk voortdurend in hun 
onderzoek moeten nemen. In onze rol als lezer, peer reviewer en redacteur van onderzoeksver-
slagen impliceert dit uitgangspunt dat wij (…) veel meer waarde hechten aan de rechtvaardiging 
van de trade o" die de onderzoeker onvermijdelijk hee� moeten maken tussen meerdere niet-
ideale procedures in een ‘messy’ omgeving. Wij willen geen gepolijste reconstructies lezen, maar 
eerder beschrijvingen van dilemma’s en de meestal onbevredigende manier waarop daarmee 
wordt omgegaan’.
195 Boeije 2005, 148
196 Zie Klein 2005, 267-271; Zuuren 1998; Kvale 1996, 109-123 en 153-157, en Sieber 1992.
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kunnen botsen: belangen van opdrachtgevers en �nanciers, wetenschappelijke 
belangen, belangen van de onderzoeker en van de onderzochten. Vaak wil 
een onderzoeker bijdragen aan een wereld die rechtvaardiger, eerlijker, e�ci-
enter is, of waarin mensen beter gedijen. Zowel het onderzoeksproces zelf als 
het openbaar worden van de onderzoeksresultaten kunnen gevolgen hebben 
voor de onderzochten en hun wereld. Ik heb bij de bespreking in subparagraaf 
2.5.2 van de verschillende onderzoeksparadigmata al op verschillende van deze 
aspecten gewezen. Onderzoekers die op een maatschappelijk verantwoorde 
manier en met respect voor de mensen wier situatie of praktijk zij onderzoeken, 
wetenschappelijk verantwoord onderzoek willen doen, dienen zich van al deze 
ethische aspecten rekenschap te geven. A�ankelijk van welke type ethiek zij 
expliciet of impliciet hanteren, zullen onderzoekers aan deze diverse aspecten 
een verschillend belang toekennen. In deze subparagraaf bespreek ik enkele 
van deze aspecten, in het bijzonder in relatie tot interviewen. Interviewen is 
namelijk niet alleen een belangrijke methode van gegegevensverzameling in 
kwalitatief–empirisch onderzoek, maar ook een methode waarin het handelen 
van de onderzoeker er precies op is gericht e]ect te hebben op de onderzochten.

Onderzoekers komen gedurende heel het onderzoek voor ethische vragen te 
staan, niet alleen op het moment dat ze om toestemming voor het interviewen 
vragen en op het moment dat ze de resultaten van hun onderzoek publiceren. 
In de beginfase van het onderzoek speelt de vraag waaraan de onderzoeker 
met zijn of haar onderzoek wil bijdragen en hoe hij zijn of zij haar ona�an-
kelijkheid kan bewaren: wie gaan er pro�jt hebben van de met het onderzoek 
verworven kennis? Hoe kan de onderzoeker voldoende ona�ankelijk blijven 
van opdrachtgevers en �nanciers enerzijds en van de onderzochten anderzijds? 
Vervolgens is er de vraag wat de gevolgen voor de onderzochten zullen zijn: 
wat zijn de kosten en baten voor de mensen die behoren tot de onderzochte 
groep of betrokken zijn bij de onderzochte situatie of praktijk? Dan is er de 
vraag naar de gevolgen van het interview voor de geïnterviewde zelf: welk 
pro�jt en welke schade voor de geïnterviewde kan van het interview verwacht 
worden — tijdens het interviewen of naderhand? Welke voorzorgsmaatregelen 
moeten genomen worden voor het geval dat het interview therapeutische 
trekken krijgt? Hoever mag een interviewer gaan in het bevragen van iemands 
zelfverstaan — ook als dat in het belang van het onderzoek is? Ten slotte is er de 
vraag hoe de onderzoeker zich verhoudt tot het ethos van de onderzochten als 
groep. De beantwoording van dergelijke ethische vragen door de onderzoeker 
vraagt niet alleen om kennis — weet hebben van ethische kwesties, richtlijnen 
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en theorieën197 — en vaardigheden — ethische vragen kunnen stellen, ethische 
onderscheidingen kunnen maken — maar bovenal om persoonlijke integriteit. 
Dit geldt niet alleen voor de omgang van de onderzoekers met de onderzochten, 
maar ook voor hoe ze omgaan met kwaliteitscriteria. Tot dat laatste behoort 
de kwestie van de zogenaamde ‘sturende vragen’ (leading questions)198. Zonder 
sturende vragen geen kwalitatief interview, maar sturende vragen kunnen ook 
de verkeerde kant op sturen en geïnterviewden uitspraken laten doen die niet 
de uitdrukking zijn van hun ervaring, betekenisverlening of interpretatie. Het 
is voor onderzoekers zaak om de vragen waardoor zij zich tijdens het onderzoek 
hebben laten leiden, in het onderzoeksverslag te expliciteren zodat de lezer kan 
nagaan welke invloed die vragen op de resultaten hebben gehad.

Een belangrijke ethische kwestie bij kwalitatief onderzoek betre� de toestem-
ming voor het mogen interviewen199: aan wie dient toestemming gevraagd te 
worden? Hoe wordt om toestemming gevraagd en hoe wordt de verkregen 
toestemming vastgelegd? Is het voldoende om aan het begin van het onder-
zoek om toestemming te vragen of dient de onderzoeker daarover tijdens 
het hele onderzoek in dialoog te blijven? In de discussie over toestemming is 
een belangrijk rol weggelegd voor het juridische leerstuk van ‘geïnformeerde 
instemming’ (informed consent), dat is ontwikkeld in de context van medische 
experimenten op personen en gebaseerd op respect voor privacy en lichame-
lijke integriteit200. In het geval van interviews roept dit de volgende vragen op: 
hoe kan geïnformeerde instemming van de geïnterviewden worden verkregen? 
hoeveel informatie over het onderzoek dient van tevoren gegeven te worden 
en wat kan eventueel na afsluiting van het interview worden verteld (om te 
voorkomen dat de gegeven informatie het interview nadelig beïnvloedt)? is het 
voldoende als geïnterviewden mondeling instemmen of moet het schri�elijk 
worden vastgelegd (ter bescherming van zowel de geïnterviewde als de inter-
viewer)? hoe kan de interviewer de geïnterviewde goed informeren als zij zelf 
nog niet precies weet hoe het interview zich zal gaan ontwikkelen (en hoe het 

197 Kvale 1996, 120-123, beschrij� drie wijsgerig-ethische posities: een plichts- of beginselenet-
hiek, een utilistische of consequentialistische ethiek en een deugdethiek. De laatste positie komt 
het dichtst bij die van mij. A�ankelijk van de positie die de onderzoeker, c.q. de interviewer 
inneemt, zal hij of zij in sommige gevallen tot andere beslissingen komen. Een kwestie waarbij 
dit nadrukkelijk speelt, is die van misleiding van onderzoeksdeelnemers in het belang van het 
onderzoek.
198 Kvale 1996, 157-159.
199 Zie Sieber 1992, 26-43.
200 Ik kom over informed consent, in relatie tot persoonlijke autonomie, uitvoerig te spreken in 
hfst. 4, subpar. 4.3.2.
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verslag eruit zal gaan zien)? Ten slotte hoort bij de kwestie van toestemming 
ook de vraag in hoeverre de onderzoeker de onderzochten de gelegenheid moet 
geven in te stemmen met haar interpretatie en analyse van de informatie die 
ze haar geven: wat als interviewer en geïnterviewde blijven verschillen over de 
interpretatie en analyse van het interview?

Een tweede belangrijke ethische kwestie betre� de vertrouwelijkheid. Het gaat 
bij veel kwalitatief onderzoek niet per se om de concrete persoon van de onder-
zochte. De onderzochte hee� er ook vaak direct belang bij dat zij niet herkenbaar 
is uit het onderzoeksverslag. Een manier om dat te waarborgen is het anoni-
miseren van het (interview)verslag, of beter gezegd, het van een pseudoniem of 
ge�ngeerde naam voorzien van de onderzochte en, a�ankelijk van de verwachte 
lezerskring, het veranderen van een aantal kenmerken op grond waarvan herleid 
zou kunnen worden om wie het gaat. Dat laatste is overigens nog niet zo eenvoudig 
omdat verschillende van die kenmerken juist essentieel zijn om waarnemingen 
of uitspraken te kunnen begrijpen en interpreteren. Het kan heel veel uitmaken 
of iets gezegd is door een vrouw of door een man, door een autochtoon of een 
allochtoon, een oudere of een jongere, enzovoort. In 2.6.1.5 hebben we gezien dat 
het voor de beoordeling van de kwaliteit van kwalitatief onderzoek van belang 
is dat onderzoekers inzicht geven in hoe ze tot hun interpretaties en conclusies 
zijn gekomen. Dit betekent dat zij tot op zekere hoogte ook hun primaire mate-
riaal — de interviewteksten, de observatieverslagen — voor controle toegankelijk 
moeten maken voor collega–onderzoekers. Hier moet het vertrouwelijkheidsbe-
lang van de geïnterviewde worden afgewogen tegen het kwaliteitsbelang van het 
onderzoek. Het is een goede gewoonte dat onderzoekers het primaire materiaal 
vijf jaar na publicatie van het onderzoeksverslag vernietigen201.

In dit onderzoek bedrijf ik heuristisch–teleologische normatieve ethiek, vat 
ik goederen cultureel–moreelrealistisch op, hanteer ik een interpretatief onder-
zoeksparadigma en ben ik op zoek naar situationele praktische wijsheid. Ik ben 
dus geïnteresseerd in het handelen van mensen, in de inherente doelen van het 
handelen en in de bijdrage van dat handelen aan het hoogste goed. De a]ec-
tieve–conatieve–cognitieve reacties van mensen onthullen goederen. Voor mijn 
onderzoek is de betekenisverlening van de deelnemers aan mijn onderzoek 
cruciaal en die is volgens het interpretatief paradigma van moraliteit door-
trokken. Ik ben geïnteresseerd in de praktijk van persoonlijk pastoraat, waarbij 
ik een praktijkbegrip hanteer dat ervan uitgaat dat praktijken interne goederen 
en doelen kennen. De praktijkbeoefenaren zijn, dankzij de praktische rede, in 

201 Zuuren 1998, 8.
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staat zonder a priori maatstaf die interne goederen te onderkennen. Zij moeten 
soms temidden van onzekerheid handelen. In een onderzoek als het mijne is het 
dus van groot belang dat de deelnemers aan het onderzoek vertrouwen hebben 
in de zinvolheid van het onderzoek, de betrouwbaarheid van de onderzoeker, 
het vermogen van de onderzoeker zich in te leven in hun positie, perspectief en 
handelingsruimte en de waarborgen voor de vertrouwelijke behandeling van 
wat zij aan de onderzoeker laten zien. Dit alles — uit de aard van het vooraf-
gaande — zonder dat vertrouwen een georganiseerd gewenst e]ect kan zijn en 
mag zijn. De deelnemers aan het onderzoek hebben van tevoren een toelichting 
op het onderzoek ontvangen en een casusbeschrijving, waarin ik me tevens heb 
voorgesteld en heb aangegeven hoeveel tijd het deelnemen aan mijn onderzoek 
zou gaan kosten (zie bijlage 5.2). In het toestemmingsformulier heb ik opge-
schreven hoe er met het door de deelnemers aangeleverde materiaal, de gevals-
beschrijvingen en de interviewteksten, zou worden omgesprongen en dat ik zou 
streven, naast wetenschappelijke publicaties, naar een publicatie die toeganke-
lijk is voor pastores en geïnteresseerde leken (zie bijlage 5.3).

Conclusies: Een kwalitatief–empirisch gegronde normatieve moraaltheo-
logie, geïnteresseerd in moreel relevante ervaringen en praktische wijsheid 
van parochiepastores opgedaan in hun verkeren met pastoranten, te onder-
zoeken met gebruikmaking van kwalitatief–empirische onderzoeksmethodes

Omdat God zich meldt in de werkelijkheid van mensen en niet in een buiten die 
werkelijkheid plaatshebbende openbaring en omdat goed en kwaad zich melden 
in de werkelijkheid en niet pas in de bezinning–achteraf op die werkelijkheid, 
dient de moraaltheologie die werkelijkheid te onderkennen en te verstaan. Als 
een spreken vanuit het christelijk geloven in de drieëne God, wiens actieve 
aanwezigheid bespeurbaar is in de verhalen die mensen doorvertellen, in hun 
navolging van Christus en in hun ervaringen in de wereld van deze tijd, is de 
theologie daarvoor aangewezen op de verhalen, praktijken en ervaringen van 
concrete, levende mensen in de wereld van deze tijd. In deze welbepaalde zin 
sluit ik met dit moraaltheologisch onderzoek aan bij een bepaalde realismetra-
ditie in de theologie. Dit vraagt, in gesprek en samenwerking met andere weten-
schappen, om empirisch onderzoek naar die verhalen, praktijken en ervaringen. 
In het bijzonder gaat het dan ook om de gebrokenheid, con^icten en verwarring 
van hedendaagse mensen.

In dit proefschri� wordt verslag gedaan van een moraaltheologisch onder-
zoek waarbinnen ook empirisch onderzoek is gedaan en wel naar de morele 
goederen in een bepaalde, pastorale praktijk, in het bijzonder naar autonomie 
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en authenticiteit. Dit empirisch onderzoek is gedaan met behulp van kwalitatief–
empirische onderzoeksmethodes en strategieën, in het bijzonder het uitlokken 
van gevalsbeschrijvingen, het interviewen en het kwalitatief analyseren van 
teksten. Het doel was bij te dragen aan theorievorming door in het onderzoeks-
materiaal op zoek te gaan naar begrippen en conceptuele relaties. #eoretische 
inzichten over pastoraat en over autonomie en authenticiteit, de laatste in de 
vorm van conceptuele kaarten, werden aangewend om het onderzoeksmate-
riaal gericht open te leggen. Deze benadering verschilt wat dit laatste betre� dus 
van al te puristische of objectivistische varianten van de gefundeerde–theorie-
benadering, die de nadruk leggen op het vanuit het onderzoeksmateriaal min of 
meer vanzelf naar boven komen drijven van begrippen en conceptuele relaties. 
Het feit dat het hier niet om een gedragswetenschappelijk, maar om een ethisch 
onderzoek gaat, betekent dat het interne perspectief van degene die meer of 
minder vrij handelt uiterst serieus wordt genomen. Ik ben immers geïnteres-
seerd in het handelen van mensen, de interne doelen van die soort van handelen 
en de beweegredenen van degene die handelt.

Het doel van het empirisch deel van dit onderzoek is niet enkel het beschrijven 
van een bepaalde praktijk. Het gaat om het van binnenuit, dus vanuit het perspec-
tief van de praktijkbeoefenaren, begrijpen van die praktijk en om het bijdragen 
aan de theorievorming over die praktijk. Daarbij is geprobeerd de praktijkbeoe-
fenaren te betrekken bij dit onderzoek naar hun praktijk, niet alleen door hun 
ervaringskennis serieus te nemen, maar ook door hen te kennen in de analyse van 
de door hen ingebrachte gevalsbeschrijvingen. Bij dit proces is ook de ervarings-
kennis van de onderzoeker met betrekking tot die praktijk, waarvan hij beoefe-
naar is geweest, betrokken. Dit alles, rekening houdend met de maatschappelijke 
en institutionele gesitueerdheid van zowel de deelnemende praktijkbeoefenaren 
als de onderzoeker. De veralgemeniseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen 
is erop gericht dat praktijkbeoefenaren aan de onderzochte gevallen uit die prak-
tijk kunnen opdoen hoe die praktijk het beste kan bijdragen aan het welzijn en 
heil van mensen. Door te zorgen voor een variatiedekking binnen de steekproef 
en door gedetailleerde verslaglegging van de afgelegde weg wordt bijgedragen 
aan het kunnen slagen van deze veralgemenisering door de lezer.

De betrokkenen bij de onderzochte praktijk worden opgevat als actoren die 
met andere actoren in een wisselwerking over en weer staan, en voor wie bete-
kenisverlening een constituerend aspect is van hun omgaan met en verkeren in 
de wereld om zich heen en in henzelf, inclusief hun beleving en uitdrukking van 
zichzelf. Deze sociale wisselwerking en betekenisverlening geschiedt binnen 
een leefwereld die enerzijds de omvattende horizon voor deze wisselwerking 
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en betekenisverlening vormt, en anderzijds door en in die wisselwerking en 
betekenisverlening wordt geproduceerd en gereproduceerd. Met de alledaagse, 
concrete leefwereld zijn de mensen die erin leven, vertrouwd en van deze wereld 
hebben ze echte ervaringskennis. Tegelijk wordt de alledaagse leefwereld in 
onze laatmoderne samenleving in grote mate beïnvloed door maatschappelijke 
structuren en systemen. Geïndividualiseerde bestaansprojecten, systemische 
eisen en situatiegebonden vormen van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
interfereren met elkaar.

In dit onderzoek is aan de deelnemende praktijkbeoefenaren gevraagd 
gevalsbeschrijvingen uit hun praktijk aan te leveren. Deze werden kwalitatief 
geanalyseerd, dat wil zeggen, in het materiaal werd gezocht naar de impliciete 
en expliciete betekenisverlening door de praktijkbeoefenaren en de mensen die 
zij in hun praktijk ontmoeten. Daarbij vond een reconstruerend en interprete-
rend begrijpen van de leefwereld van de actoren plaats, zonder te ontkennen dat 
de werkelijkheid ook weerstand biedt aan menselijke betekenisverlening en (re)
constructie. In het interview met betrekking tot de gevalsbeschrijving werd de 
schrijver van de gevalsbeschrijving uitgenodigd aan de analyse deel te nemen. 
Vervolgens werden gevalsbeschrijving en interview gezamenlijk geanalyseerd. 
Bij deze analyse speelde de theoriegerichte sensitiviteit van de onderzoeker een 
essentiële rol. Attenderende begrippen uit de verkenning van de literatuur en 
uit de eerste analyse van het onderzoeksmateriaal en abductieve wijzen van 
redeneren waren daarbij van groot belang. Zo werd omhoog gewerkt van het 
concrete niveau van de gevalsbeschrijvingen naar het theoretische niveau. Het 
geheel van het onderzoeksproces werd gekarakteriseerd door het tegelijkertijd 
verzamelen en analyseren van gegevens, het doelgericht trekken van steek-
proeven, het voortdurend vergelijken en het theoriegericht coderen.

In het empirisch onderzoeksdeel vervulde het interviewen een centrale rol. 
Interviewen is een methode van gegevensverwerving en vaak ook gegevens-
verwerking. Het is een gesprek tussen interviewer en geïnterviewde, die beiden 
maatschappelijk en institutioneel zijn gesitueerd, over een gevalsbeschrijving 
van de geïnterviewde. De geïnterviewde is een praktijkbeoefenaar die de betref-
fende gevalsbeschrijving hee� aangeleverd. De interviewer is de onderzoeker, 
die in dit onderzoek zelf een praktijkbeoefenaar is geweest, en die de gevals-
beschrijving hee� geanalyseerd. Beiden, geïnterviewde en interviewer, zijn 
professionals in kennisintensieve organisaties in het overgangsgebied tussen 
leefwereld en systeem. De interviewvragen kwamen voort uit de eerste analyse 
van de gevalsbeschrijving. In het eerste deel van het interview werd geprobeerd 
om de gevalsbeschrijving te vervolledigen. Daarna werd de eerste analyse van de 
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gevalsbeschrijving aan de praktijkbeoefenaar voorgelegd om tot een gezamen-
lijke analyse te komen. Deze werkwijze doet in het algemeen een groot beroep 
op de autonomie en authenticiteit van de deelnemende praktijkbeoefenaren, 
zowel door de manier waarop de deelnemers worden benaderd en geworven, 
als door de manier waarop de onderzoeksgegeven worden verzameld, namelijk 
door gevalsbeschrijvingen uit te lokken en de aanleveraars daarvan te inter-
viewen. Een extra probleem en bron van misverstanden en misinterpretaties 
is dat in dit onderzoek het interview een interactie over een interactie over een 
interactie is, namelijk een gesprek tussen geïnterviewde en interviewer over een 
communicatie over en weer tussen een pastorant en een pastor over de inter-
actie van de pastorant met zichzelf en met zijn of haar omgeving.

Kwalitatief onderzoek is ook zelf een ethische onderneming. Met kennis-
verwerving zijn bepaalde goederen verbonden en de te verwerven kennis dient 
bepaalde doelen. In dit onderzoek gaat het niet om kennis omwille van de 
kennis, en ook niet om functionele kennis in die zin dat daarmee de samenle-
ving adequater of e�ciënter kan functioneren. In dit onderzoek gaat het meer 
om kennis waarmee een praktijk kan worden begrepen en eventueel bekriti-
seerd en veranderd omwille van het welzijn en heil van mensen. Deze zorg, voor 
het welzijn en heil van mensen, geldt primair ook de deelnemers aan het onder-
zoek. Dat betekent in dit geval dat bij het werven van deelnemers het doel van 
het onderzoek en de kosten en baten van het deelnemen eraan zo helder moge-
lijk is uitgelegd. De kandidaat–deelnemers zijn uitdrukkelijk gevraagd in te 
stemmen met hun deelnemen aan het onderzoek, waarbij hen is verzekerd dat 
er vertrouwelijk zal worden omgegaan met de verhalen die ze aanleveren. Deze 
toestemming is niet een eenmaal gegeven instemming, maar wordt telkens, 
weliswaar impliciet, nagevraagd en bevestigd. In publicaties van de onder-
zoeksbevindingen worden de mensen waarover de gevalsbeschrijvingen gaan 
zo veel als met het oog op de onderzoeksdoelen mogelijk is geanonimiseerd.

In dit onderzoek gaat het om het goede, het juiste, het menswaardige en hun 
tegendelen in het handelen van enkelingen, tegen de achtergrond van het goede 
leven, van maatschappelijke instituties en van de ordening van de samenleving 
als geheel. Er is gezocht, in een kritische, niet–consequentialistische, heuris-
tisch–teleologische opvatting van ethiek, naar de strekking, het waartoe van 
het handelen van de deelnemende praktijkbeoefenaren en wat daarin, terug-
kijkend, goed is gebleken. Dit goede is niet eenvoudigweg een afgeleide van de 
bereikte resultaten, de gewenste en ongewenste gevolgen, of van de intentie(s) 
van degene die hee� gehandeld of van het opvolgen van beginselen of plichten. 
Het wordt achterhaald door heel precies te kijken naar de betre]ende handeling: 
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wat is in dat handelen aan de orde? Waartoe strekt het eigenlijk? Op welk goed 
is het gericht? De antwoorden op deze vragen ontdekken we terugblikkend: wat 
was in dit handelen aan de orde? Welk goed is gerealiseerd en welke kwaad 
bewerkstelligd? Wat is mij, tot hiertoe gekomen, een goed gebleken? Wat door de 
aanleveraars van de gevalsbeschrijvingen wordt verhaald — niet alleen de expli-
ciete morele oordelen, maar ook de uitspraken waarin personen en standen van 
zaken worden beschreven — zijn geen waardevrije ‘feiten’, maar waardegeladen 
interpretaties. Niet alleen in hun interpretaties, maar ook in hun ervaringen en 
hun praktijken zijn impliciet noties van goed, juist, menswaardig en hun tegen-
delen aanwezig. Deze impliciete noties, meer nog dan de expliciete noties, zijn 
het waar in dit onderzoek naar is gezocht, voor zover mogelijk gecontroleerd bij 
de praktijkbeoefenaren zelf.

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat praktijkbeoefenaren in hun prak-
tijk veelal impliciet moreel relevante inzichten opdoen. Dit onderzoek probeert 
die impliciete inzichten in gesprek met die praktijkbeoefenaren, expliciet 
te maken en die explicatie ook mee te nemen in het onderzoek. De praktijk 
en de daarin opgedane ervaringen van de praktijkbeoefenaren vormen als 
het ware de vindplaats van moreel relevante inzichten. De morele relevantie 
van die inzichten wordt niet pas in een op de beschrijving van de praktijk 
volgende, tweede, normatieve onderzoeksfase vastgesteld, maar tegelijk met het 
beschrijven ervan, ontdekt. Het empirisch onderzoek is als het ware de ‘ontdek-
kingsplek’ (context of discovery) van moreel relevante inzichten, die een eerste 
aannemelijkheid hebben op grond van de methodische wijze waarop ze zijn 
ontdekt en hun oorsprong in de praktische wijsheid van praktijkbeoefenaren. 
De draagkracht en de reikwijdte van die aannemelijkheid moet dan vervol-
gens nog worden vastgesteld in de daaropvolgende wetenschappelijke discus-
sies, die als het ware de ‘onderbouwingsplek’ (context of justi%cation) vormen. 
‘Onderbouwing’ betekent daarbij niet alleen steun maar ook kritiek, niet alleen 
bevestiging maar ook ontmaskering. Bij ‘reikwijdte’ gaat het ook om andere 
plekken waar die inzichten resonantie vinden en erkenning krijgen. In het 
onderzoeksproces zijn de empirische en de normatieve onderzoeksfase niet 
gescheiden, maar met elkaar verweven doorgevoerd, zonder ons daarmee aan 
de interne moraal van de praktijkbeoefenaren uit te leveren, of aan de andere 
normatieve lagen in het onderzoek. Daartoe zijn morele inzichten en ethische 
gedachtegangen uit de wijsgerig–ethische en moraaltheologische literatuur bij 
het onderzoek betrokken.



HOOFDSTUK DRIE: PERSOONLIJK PASTORAAT

In dit onderzoek gaat het om individueel of persoonlijk pastoraat: het 
optrekken van een pastor of zielzorger met concrete mensen, enkelingen, (echt)
paren, gezinnen, kleine groepen, meestal in de vorm van pastorale gesprekken. 
Ik gebruik voor de mensen waarmee de pastor optrekt, het woord pastorant1. 
De directe context van dit optrekken is de pastorale, vanuit de betrekking tot 
God fundamenteel symmetrische betrekking tussen pastor en pastorant(en). 
Daarmee gaat het in dit onderzoek om een onderdeel van pastoraat in alge-
mene zin, dus van: het geheel van activiteiten op het gebied van verkondiging, 
liturgie, catechese, diaconie, persoonlijk pastoraat, gemeenschapsopbouw en 
missie, dat zelf weer deel uitmaakt van het geheel van het geloven en handelen 
van christenen, christelijke geloofsgemeenschappen en kerken. Ik ben geïnte-
resseerd in het handelen van pastorale beroepskrachten, niet in het handelen 
van kerkelijke vrijwilligers en van gelovigen onderling. In dit onderzoek beperk 
ik me bovendien tot parochiepastoraat. Ik bespreek eerst de maatschappelijke 
en culturele situatie van geloven, kerk–zijn en pastoraat in onze laatmoderne 
samenleving2. Daarbij besteed ik in het bijzonder aandacht aan een bepaald 
aspect van het moderniseringsproces, namelijk professionalisering. Ik schets 
hiermee de context waarbinnen pastores handelen en waarbinnen ik naar de 
praktische wijsheid van pastores en naar autonomie en authenticiteit in het 
pastoraat vraag (paragraaf 3.1). Vervolgens zoom ik in op persoonlijk pastoraat, 
eerst diachroon, door de geschiedenis heen (3.2), en dan synchroon, waarbij ik 
een aantal hedendaagse, praktisch–theologische en moraaltheologische opvat-
tingen bespreek (3.3). Deze bespreking is erop gericht zicht te krijgen op de 
context van persoonlijk pastoraat in het bijzonder, wat zich er zoal in afspeelt 
en waar de kwesties liggen waarover nagedacht moet worden. Het gaat me niet 
om een volledig overzicht van wat er over persoonlijk pastoraat allemaal is 

1 Zie voor de termen enkeling, pastor, resp. pastorant Inleiding, voetnoot 2, 20, resp. 21.
2 Ik gebruik de termen premodern, modern, resp. laatmodern ter aanduiding van de samenle-
ving en de dominante denkwijze in een bepaalde tijdsperiode (globaal gesproken: vóór 1750, na 
1800, resp. na 1960) en postmodern ter aanduiding van een bepaalde �loso�sche kritiek op een 
denken in termen van eenheid en identiteit. De term laatmoderniteit is van Anthony Giddens. 
Staf Hellemans spreekt liever van geavanceerde of tweede moderniteit omdat er ‘geen enkele 
aanwijzing [is] dat het nu of binnenkort afgelopen is met de moderniteit’, Hellemans 2007, 147.
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gedacht en geschreven. Dit hoofdstuk is gericht op sensibilisering en wel ten 
aanzien van persoonlijk pastoraat, zoals het in het volgende hoofdstuk gaat om 
sensibilisering ten aanzien van autonomie en authenticiteit. Ik ben daarbij in 
het bijzonder geïnteresseerd in opvattingen die recht doen aan de laatmoderne 
context van hedendaags pastoraat, oog hebben voor de gebrokenheid in het 
leven van mensen en een zekere openheid hebben voor morele goederen — in 
het bijzonder voor autonomie en authenticiteit. In de conclusie zet ik bij elkaar 
wat ik uit alle verkenningen in dit hoofdstuk meeneem. Voordat ik daarna 
verder ga met het volgende hoofdstuk maak ik eerst nog een tussenstap. Ik ben 
namelijk uiteindelijk geïnteresseerd in morele inzichten die hun eerste plausi-
biliteit onder andere ontlenen aan hun oorsprong in de praktische wijsheid van 
praktijkbeoefenaren. In een tussenstap bespreek ik daarom na dit hoofdstuk op 
welke manier ik persoonlijk pastoraat opvat als een praktijk.

Paragraaf 3.1: De laatmoderne context van hedendaags pastoraat

Het pastoraat, en als onderdeel daarvan het persoonlijk pastoraat, bevindt zich 
niet in een vacuüm. Zowel de pastorant als ook de pastor zelf zijn mensen van 
hun tijd. In deze paragraaf beschrijf ik daarom de maatschappelijke en cultu-
rele context van het pastoraat. Ik kan dat in het kader van dit proefschri� alleen 
maar beknopt doen en zal dan ook geen recht kunnen doen aan alle aspecten 
van die context of aan alle theoretische discussies ten aanzien van al die aspecten. 
Wel meen ik dat ik me niet kan beperken tot slechts één aspect van het moderni-
seringsproces, namelijk secularisering. Dat zou een te beperkt beeld geven van 
de laatmoderne context van hedendaags pastoraat. Pastoraat opereert feitelijk 
in een veld van laatmoderne spanningen, die ik hieronder schets.

3.1.1. Het moderniseringsproces

De Nederlandse samenleving, als onderdeel van de Noordwest–Europese, of 
nog breder: de Westerse, samenleving is te karakteriseren als een laatmoderne 
samenleving, het voorlopige eindproduct van een proces van modernisering. 
Dat proces werd voorbereid door de ervaringen met de pest in de 14e eeuw, 
waarbij ruim een kwart van de West–Europese bevolking om het leven kwam, 
en de Reformatie en de daarop volgende godsdienstoorlogen in de 16e en 17e 
eeuw. Het werd volop in gang gezet door de Aardbeving van Lissabon (1755), de 
Amerikaanse revolutie (1776), de Franse Revolutie (1789) en de industrialisering 
van Engeland (eind 18e eeuw). Deze modernisering betekende op het niveau 
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van de samenleving een functionele di]erentiëring in de zin van een opdeling 
van de samenleving in aparte institutionele sferen die ieder hun eigen functie 
vervullen. Met die di]erentiëring raakte de sfeer van het private gescheiden van 
de sfeer van het openbare, waarna het domein dat over het openbare gaat, het 
politieke, de overhand kreeg. De vervolgens optredende uitholling van het poli-
tieke leidde ertoe dat het politieke in brede zin, met het religieuze en het morele, 
ondergeschikt raakte aan het politieke in enge zin, namelijk de economie. Het 
menselijk denken en handelen werd in toenemende mate bepaald door instru-
menteel denken en berekening en gericht op het beheersen van de natuur in de 
wereld om ons heen en in onszelf3. Deze instrumentalisering en domesticering 
leverde een enorme vooruitgang op waar het gaat om de bevrediging van de 
primaire levensbehoe�en van grote groepen mensen. Dit alles ging gepaard 
met wat Anthony Giddens ‘onttraditionalisering’ (detraditionalisation) noemt: 
tradities verliezen hun vanzelfsprekende gezag en mensen en groepen van 
mensen laten hun denken en handelen steeds minder bepalen en legitimeren 
door locale tradities4. Deze onttraditionalisering betekende ook een vergroting 
van de vrijheid voor zichzelf te denken en het eigen handelen zelf te bepalen. 
In allerlei sectoren van de maatschappij trad democratisering op, in die zin dat 
allerlei mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid onderwijs te genieten en 
aan besluitvorming deel te nemen, voor meer mensen beschikbaar kwamen. 
Tegelijkertijd werd men ook a�ankelijker van verderweg liggende en anonieme 
maatschappelijke factoren5.

Voor de enkeling betekende dit moderniseringsproces behalve de mogelijk-
heid het eigen handelen meer zelf te bepalen ook een segmentering van het 
leven in onderscheiden segmenten: gezin, werk, verenigingsleven, politieke 
partij, uitgaansleven, kerklidmaatschap. Iedere mens ging meerdere rollen, 
in verschillende segmenten, vervullen, terwijl men tegelijkertijd van elke rol 

3 Van der Loo & Van Reijen 1997 spreekt over rationalisering (141-187) — in navolging van de 
socioloog Max Weber — en over domesticering (233-276).
4 Giddens 1994.
5 Van der Loo & Van Reijen 1997, 53-54. Deze drie karakteristieken van het moderniserings-
proces — instrumentalisering, onttraditionalisering en democratisering — worden, vanuit 
een ander perspectief, besproken in Taylor 1994. Daarin bespreekt Taylor drie kwalen van de 
moderniteit: het primaat van de instrumentele rede, het individualisme en de overmacht van 
het bureaucratische bestuur, die hebben geleid tot een verlies resp. aan doelstellingen, aan zin 
en aan politieke vrijheid. Hij laat zien dat de achtergrond ervan een rijke morele lading hee�, 
maar dat het niet langer onderkennen en zelfs verdonkeremanen van deze morele achtergrond 
hee� geleid tot deze drie kwalen. Hij pleit ervoor die morele achtergrond te herstellen, i.h.b. de 
morele idealen van praktische goedwillendheid en authenticiteit. Voor Taylors morele ideaal van 
authenticiteit zie hfst. 4, subpar. 4.4.1.
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afzonderlijk meer afstand nam. Een maatschappelijke rol was niet langer een 
lotsbestemming, maar een taak die men op zich kon nemen en ook weer kon 
a^eggen. #omas Luckmann omschrij� deze houding als ‘roldistantie’6. Er trad 
tevens een zekere individualisering — beter: onttraditionalisering — op, in die 
zin dat men voor een onderbouwing van het eigen denken en handelen geen 
beroep meer doet (en kan doen) op tradities en maatschappelijke instituties, 
maar (moet doen) op een persoonlijke keuze. Dat de enkeling zich niet meer 
kan identi�ceren of geïdenti�ceerd kan worden met een speci�eke rol, maakte 
de ontwikkeling van een quasi–zelfstandig ‘zelf ’ mogelijk. Deze ontwikke-
ling maakte deel uit van de meer algemene culturele ontwikkeling waarin de 
idee van een unieke individualiteit van elke concrete mens steeds duidelijker 
contouren kreeg7. Werd elke mens in het antieke denken opgevat als een verbij-
zondering van de mensheid in het algemeen, gelijk aan alle andere mensen, in 
de Middeleeuwen en de tijd van de Reformatie vormde zich langzamerhand 
de gedachte dat de enkeling een uniek individu is, in zijn eenmalige eigenheid 
onderscheiden van alle andere individuen. De twee kanten van het proces van 
verpersoonlijking — dat het individu in zijn eigenheid naar voren treedt en 
dat zel`ennis en kennis van de waarheid niet langer van elkaar gescheiden 
kunnen worden — leidden ertoe dat men de enkeling als drager ging zien van 
een bepaalde waarde. Deze waarde kent verschillende, niet altijd met elkaar 
verenigbare, articulaties: individuele waardigheid, zel~epaling, persoonlijke 
verantwoordelijkheid, zelfontplooiing, uniciteit, authenticiteit, privacy. Het 
proces van verpersoonlijking kan erop uitlopen dat de mens zichzelf als het 
centrum van een door hemzelf geproduceerde wereld gaat zien8.

Met betrekking tot de godsdienstigheid betekende het moderniserings-
proces een ontinstitutionalisering van de godsdienst, dat wil zeggen een afne-
mend belang van en een partiële identi�catie met de georganiseerde kerk en 
haar instituties. In het algemeen boetten de georganiseerde kerken, in Europa 
althans, aan maatschappelijk belang in — voor de samenleving als geheel, ten 
aanzien van andere maatschappelijke instellingen en voor de afzonderlijke 

6 Musschenga 2004, 52-53. Musschenga verwijst naar: #omas Luckmann, Persönliche Iden-
tität, Soziale Rolle und Rollendistanz, in: O. Marquard & K. Stierle (Hg.), Identität, München 
1979, 293-313. De term roldistantie is van Erving Go]man, Role distance, in: idem, Encounters, 
Indianapolis 1961, 83-152.
7 Musschenga 2004, 55-69.
8 Illustratief voor deze ontwikkeling is volgens Musschenga 2004, 69, de ontwikkeling in het 
denken over het geweten, dat uitloopt op de opvatting dat ‘de stem van het geweten niet meer [is] 
dan de stem van iemands diepste zelf, de spreekbuis van diens radicale re^exiviteit’.
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gelovige. Dit proces wordt wel aangeduid met het begrip secularisering9. De 
recente groei van pinksterkerken, evangelische gemeentes en charismatische 
bewegingen doet aan deze algehele afname weinig af. Modernisering en onttra-
ditionalisering hebben ook interne consequenties voor de kerk als instituut en 
voor haar ambtsdragers. Ik kom daarop terug in subparagraaf 3.1.3.

3.1.2. Een radicalisering van het moderniseringsproces

In de tweede hel� van de 20e eeuw treedt een radicalisering op in het moder-
niseringsproces. Deze radicalisering brengt ons van de fase van de industriële 
moderniteit naar de fase van de ‘geavanceerde of tweede moderniteit’10. Ener-
zijds zijn daar de gruwelijke ervaringen met de beide wereldoorlogen, inclusief de 
sjoa en de atoombom, en met de totalitaire dictaturen en genocides in alle delen 
van de wereld. Anderzijds doen zich op politiek en economisch gebied ontwik-
kelingen voor die na een lange periode van consolidatie dankzij de natiestaat 
en beheersing van maatschappelijke ontwikkelingen dankzij de verzorgings-
staat juist deze mechanismen aantasten. Door het enorm toegenomen aanbod 
aan goederen en diensten en een nieuwe globalisering worden de vooronder-
stellingen en contouren van de industriële samenleving en van de natiestaat 
ondermijnd en opengebroken. Zowel buiten de natiestaat om, op internationaal 
niveau, als onder het niveau van de nationale staat ontstaan nieuwe organisatie– 
en machtsvormen. De wereld die tot dan toe door en vanuit het Westen werd 
gedomineerd, krijgt meerdere centra. Cultureel gezien ontwikkelt zich in het 
Westen een bepaald soort denken dat postmodern wordt genoemd en dat wordt 
gekenmerkt door de weigering om instrumenteel–rationele criteria als de enige 
standaard voor waardevolle kennis te beschouwen, de bereidheid symbolen 
van verschillende betekenisgehelen met elkaar te combineren, het vieren van 
spontaniteit, fragmentatie, ironie en speelsheid en de wil zich niet langer door 
overkoepelende vertellingen en kennissystemen te laten beperken11. Tegelijker-
tijd breekt een mentaliteit van consumeren als hoogste bezigheid door, die aan 
alle burgers van de wereld wordt voorgehouden. Nieuw in het maatschappelijke 
leven is de toenemende aanwezigheid van vrouwen in het publieke domein.

9 De term secularisering verwijst oorspronkelijk naar de overgang van religieus priesterschap 
naar seculier priesterschap en naar de onteigening van kerkelijk eigendom en het overdragen 
ervan aan wereldlijke machten zoals dat vooral in de 17e eeuw gebeurde.
10 Hellemans 2007, 145-149.
11 Jespers 2006, 381, overgenomen van James A. Beckford, Religion, Modernity and Post-
Modernity, in: B.R. Wilson (ed.), Religion: Contemporary Issues, London 1992, 19.
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De laatmoderne samenleving wordt gekenmerkt door een technologische, 
democratische en polycentrisch–globale cultuur12. Er is sprake van een plurali-
sering en voortdurende versnelling van het maatschappelijke en het persoonlijke 
leven. Dit vraagt een enorme ^exibiliteit van de enkeling, op zijn of haar werk, 
in zijn of haar relaties met anderen, in zijn of haar hele leven. De levensstaat 
en, in het algemeen, de duurzaamheid van de relaties die men aangaat, worden 
een kwestie, niet van moraliteit, maar van persoonlijke levensstijl. Tegelijkertijd 
komt de beantwoording van wat Harry Kunneman ‘trage vragen’ noemt, vragen 
die verbonden zijn met ervaringen van eindigheid, oncontroleerbaarheid en 
onmacht, onder druk te staan13. De fundamentele twijfel die in de 17e eeuw door 
Descartes in de �loso�e centraal werd gesteld, dringt als een permanente re^ec-
tieve twijfel door tot in alle domeinen van het leven, niet alleen op het theoreti-
sche, maar ook op het praktische vlak14. We zien ons gesteld voor allerlei risico’s, 
kleine en grote, zelfs wereldomspannende, waarvan niet direct duidelijk is hoe 
we daarop kunnen, laat staan moeten, reageren15. Oude instituties, zoals de Kerk, 
de universiteit, de nationale staat, de politieke partij en de vakbond, verliezen 
aan bindende kracht en aan vermogen zekere oplossingen te bieden. Zelfs van 
de inschattingen en voorstellen van deskundigen zijn we niet langer zeker16. De 
verticale, verzuilde samenleving van vroeger bevindt zich in de overgang naar 
een horizontale netwerksamenleving, voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt 
door de informatisering17. In een netwerksamenleving moet worden gezocht 
naar een kwetsbaar evenwicht tussen controle en vertrouwen, vrijheid en begren-
zing, tussen het geloof in de zelforganiserende capaciteit van een netwerksamen-
leving en de noodzakelijke sturing en correctie daarvan18. Als tegenbeweging 
tegen de netwerksamenleving, gaan sommigen collectief een nieuwe identiteit 
zoeken rond primaire kenmerken als nationaliteit, religie en etniciteit19.

Voor de enkeling hebben deze ontwikkelingen verregaande consequenties. 
Hij of zij staat onder systemische druk om van burger vóór alles consument 

12 Römelt 1996.
13 Kunneman 2005.
14 Harskamp 1997, 249. De socioloog Helmut Schelsky introduceerde al in 1957 het begrip 
Dauerre*exion: de als gevolg van onttraditionalisering ontstane mentale houding waarin letter-
lijk alles in de wereld voorwerp wordt van re^ectie, kritiek en correctie, Harskamp 2000, 60.
15 Ulrich Beck, Risikogesellscha!: Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M. 1986.
16 Giddens 1994, 87.
17 Manuel Castells, #e information age: Economy, society and culture, Vol. 1: #e rise of the 
network society, Oxford 1996, 2000.
18 Boutellier 2007.
19 Manuel Castells, #e information age, Vol 2: #e Power of Identity, Oxford. 1997, 2004.
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te worden, die door onttraditionalisering en globalisering een steeds grotere 
keuzeruimte krijgt, dat wil zeggen een grotere ruimte van een bepaalde soort: 
van ontwikkelingspaden en tot consumptie20. In de re^ectie wordt dit met 
betrekking tot de samenleving gethematiseerd met behulp van de begrippen 
belevenis– en meerkeuzesamenleving21. Met betrekking tot de enkeling gebeurt 
dit met behulp van de begrippen keuzebiogra�e en destandaardisering van de 
levensloop. Door de vele mogelijkheden en de verplichting iemand te zijn, is 
identiteitsvorming tot een alomvattend, continu, re^ectief project geworden, 
waarvoor de enkeling zelf verantwoordelijk is22. Het uiteindelijke doel is de 
constructie, die tegelijk een reconstructie is, van een identiteit die in een onze-
kere, risicovolle wereld het houdt. Terwijl identiteitsvorming niet langer wordt 
beperkt maar ook niet vanzelfsprekend ondersteund door de traditionele inbed-
dingen van gezin, school, buurt, vereniging en geloofsgemeenschap, dient de 
enkeling meer dan ooit rekenschap af te leggen van zijn of haar keuzes. Zeker-
heid kan niet gezocht worden in de wereld buiten, maar moet van binnenuit 
komen. Het individu moet zelf de regie gaan voeren over zijn leven in zijn eigen 
wereld. Identiteitsvorming gaat zich centreren rond authenticiteit in de zin van 
trouw zijn aan jezelf. Het centraal stellen van de enkeling wordt versterkt door 
de tendens om in een tijd van maatschappelijke twijfel en verlies van geloof 
in overgeleverde waarden terug te vallen op de deugden van integriteit: waar-
achtigheid en eerlijkheid, doorzichtigheid en commitment en authenticiteit23. 
Persoonlijke integriteit wordt tot stand gebracht wanneer het authentieke zelf 
erin slaagt om wat het doet en wedervaart in een samenhangend en doorgaand 
levensverhaal te integreren.

De di]erentiëring van de samenleving en de segmentering van de leefwe-
reld hebben hun spiegelbeeld in de fragmentering van de persoonlijke identiteit. 
Het zelf wordt een ‘meerstemmig en dialogisch zelf ’24. De enkeling stelt zijn of 
haar levensbeschouwelijke identiteit samen door bricolage: het uitzoeken van 
elementen uit verschillende tradities, die worden samengevoegd zonder zich 

20 Benjamin Barber, Consumed: How markets corrupt children, infantilize adults, and swallow 
citizens whole, New York etc. 2007; Ned. vert.: De infantiele consument: Hoe de markt kinderen 
beder�, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt, Amsterdam 2007.
21 Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellscha!: Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt a.M. 
1992; Peter Gross, Die Multioptionsgesellscha!, Frankfurt a.M. 1994.
22 Anthony Giddens, Modernity and self-identity, Cambridge 1991; besproken in Musschenga 
2004, 69-72.
23 Musschenga 2004, 71, met een citaat van John Rawls.
24 Putman 1998, 94-97.
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al teveel te bekommeren om coherentie en consistentie25. De nadruk komt te 
liggen op emancipatie, persoonlijke beslissing, zelfverwerkelijking en authen-
ticiteit, wat niet alleen een bevrijding van bevoogding en betutteling betekent, 
maar ook een grote druk op mensen legt waardoor mensen zich overvraagd 
kunnen gaan voelen26. Dit is een van de paradoxen van het moderniserings-
proces: de cultuur schrij� ons voor dat we vrij zijn te kiezen27. Als consument 
krijgt de enkeling niet alleen meer ruimte, maar gaat hij (of zij) ook meer ruimte 
innemen: consumptie die niet door hemzelf wordt begrensd, veel oog voor 
eigenbelang, permanente concurrentie met anderen, van zich af laten glijden 
van kritiek. Harry Kunneman noemt dat het ‘dikke–ik’ — een term die hij niet 
alleen op personen, maar ook op groepen en organisaties en op de menselijke 
soort als geheel toepast28. In hun handelen, denken en voelen laten de mensen 
in de laatmoderne samenleving zich sterk door de massamedia beïnvloeden. 
Ook zingeving, en speci�eker de religie, van huidige mensen komt deels door 
de media tot stand en ontwikkelt zich door te participeren aan multimediale 
fenomenen29. Dit alles betekent overigens niet per se dat mensen minder poli-
tiek betrokken zijn, minder vrijwilligerswerk doen of zich minder druk maken 
over zaken als milieubescherming en internationale solidariteit.

In dit proces van modernisering en onttraditionalisering zijn er ook tegenbe-
wegingen te onderkennen. Het meest in het oog springend is misschien wel het 
fundamentalisme, vooral de politiek–islamitische variant ervan. Fundamen-
talisme is een moderne reactie op de moderne twijfel aan alles, die zekerheid 
zoekt in een verabsoluteerde, in de eigen leefwereld aangetro]en, vertegen-
woordiger van het goddelijke. Het is een voorbeeld van de eerder genoemde 

25 Het woord bricolage komt van het Franse werkwoord bricoler dat knutselen of doe-het zelven 
betekent. De antropoloog Claude Lévi-Strauss gebruikte het om het kenmerkende patroon van 
het mythologische denken te karakteriseren. Hij plaatste tegenover de bricoleur de ingenieur (La 
pensée sauvage, Paris 1962). Jacques Derrida, in een waarderend-kritische reactie op Lévi-Strauss, 
verklaarde de term echter van toepassing op elk vertoog. De notie van de ingenieur was volgens 
hem een mythe, een ‘theologisch idee’ (L’écriture et la di"érence, Paris 1967).
26 Zondag 2007.
27 Van der Loo & Van Reijen 1997 bespreken het moderniseringsproces vanuit vier invals-
hoeken: structuur, cultuur, persoon, natuur. Vanuit een structurele invalshoek betekent moder-
nisering: di]erentiëring, vanuit een culturele invalshoek: rationalisering, vanuit de invalshoek 
van de persoon: individualisering en vanuit de invalshoek van de natuur: domesticering. Bezien 
vanuit elk van die vier invalshoeken gaat modernisering samen met een bepaalde paradox: resp. 
tussen verzelfstandiging en vera�ankelijking, tussen pluralisering en generalisering, tussen 
bevrijding en vervreemding en tussen deconditionering en conditionering.
28 Kunneman 2005.
29 W. Gräb et al., ‘Irgendwie fühl ich mich wie Frodo…!’: Eine empirische Studie zum Phänomen 
der Medienreligion, Frankfurt a.M. 2006.
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tegenbewegingen waarbij men collectief identiteit zoekt rond de primaire 
kenmerken van religie, etniciteit of nationaliteit. Een andere tegenbeweging 
is de terugkeer van ethiek in het publieke domein, in de vorm van politieke 
discussies over ‘normen en waarden’, de opkomst van ethiekinstituten en een 
hernieuwde aandacht voor moraliseren30. Daarnaast menen sommige socio-
logen dat er sprake is van hersacralisering en, meer nog, van heremotionali-
sering31. Filoso�sch zou dit volgens Frans Jespers te begrijpen zijn als een 
‘verlangen naar authenticiteit’ tussen, enerzijds, de rationalistische visie op 
identiteit van moderne post–cartesiaanse �losofen en, anderzijds, het relativis-
tisch perspectivisme van postmoderne �losofen32.

3.1.3. Geloven, kerk–zijn en pastoraat in een laatmoderne samenleving

In het rapport Geloven in het publieke domein uit 2006 van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid schetst de socioloog Gerrit Kronjee een 
historische beweging van de standenmaatschapij via een klassen– en organi-
satiemaatschappij naar een ‘leefstijlmaatschappij’. In een standenmaatschappij 
werd het handelen, denken en voelen van mensen min of meer bepaald door de 
stand waartoe men behoorde, in een klassen– en organisatiemaatschappij waren 
het sociale klassen en organisaties die het gedrag en de zinbeleving van mensen 
beïnvloedden33. De hedendaagse samenleving is zich aan het ontwikkelen tot 
een samenleving waarin het handelen, denken en voelen van mensen is gekop-
peld aan een leefstijl, ‘een geheel van gedragingen en persoonlijke voorkeuren 

30 Körtner 2000, Ziemer 2000, resp. het Handboek moraliseren, dat in 2006 verscheen onder 
redactie van Evelien Tonkens, Justus Uitermark en Marcel Ham.
31 P. Heelas & L. Woodhead, #e spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality, 
Oxford 2005. Volgens Jespers 2006, 380, is het overdreven te spreken van een hersacralisering 
van de Westerse cultuur, maar wijzen Heelas en Woodhead wel terecht op een verplaatsing 
en hernoeming van het heilige: van een persoonlijke God buiten deze wereld naar een onper-
soonlijke spirituele macht binnen deze wereld. Voor de hypothese van heremotionalisering ziet 
Jespers meer aanwijzingen, zowel in traditionele en holistische religieuze groeperingen als in de 
samenleving als geheel (382-384).
32 Jespers 2006, 387-390, meent daarbij wel dat de authenticiteitstheorie van Charles Taylor, 
waarop Heelas en Woodhead zich baseren, moet worden aangevuld met en bijgesteld door die 
van Alessandro Ferrara, die meer attent is op de levenbevestigende en vreugdevolle aspecten van 
identiteit en op het vermogen te kunnen leven met de onvermijdelijke spanning tussen zel~eeld 
en realiteit. Zie voor Taylor en Ferrara hfst. 4, par. 4.4.
33 Met Liégeois 2008b gebruik ik het begrip zinbeleving i.p.v. zingeving omdat mensen zin 
niet zelf maken, maar ontdekken, ontvangen, zich toeëigenen en beleven: ‘Zin is reeds gegeven 
in het leven zelf en in tradities, levensbeschouwingen of religies die de zin van het leven hebben 
beschouwd’ (9).
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dat zich op een bepaalde manier maatschappelijk onderscheidt’34. Een leefstijl-
maatschappij bestaat uit een veelheid van mentaliteitsgroepen die verschillen 
in consumptief gedrag, in de arbeid die men verricht, in politieke oriëntatie, in 
morele opvattingen en in de zin die men gee� aan de werkelijkheid en aan het 
eigen leven. Kronjee wijst erop dat in een dergelijke samenleving de individuele 
uniciteit en keuzevrijheid zeer wordt benadrukt, terwijl tegelijkertijd de leefstijl 
voor een belangrijk deel wordt gedetermineerd door markt en media. In een 
dergelijke omgeving is ook zinbeleving geen individueel verschijnsel. In een 
organisatiemaatschappij hee� secularisering het gezicht van het verlaten van 
organisaties: het kerklidmaatschap en de zondagse kerkgang nemen af. In een 
leefstijlmaatschappij hee� secularisering een ander gezicht, namelijk dat van 
een transformatie waarin de religie of de spirituele transcendentie iets is wat 
vooral nuttig is voor de persoon en zijn directe omgeving. Kronjee acht voor 
West–Europa een ‘neosecularisatiethese’ houdbaar, namelijk dat er een transfor-
matie van de religieuze beleving gaande is naar kerkelijk ongebonden vormen. 
Dit betekent niet dat er helemaal geen institutionalisering optreedt, maar dat 
die institutionalisering de vorm aanneemt van leefstijlen ‘die een institutionele 
vorm krijgen in gedrag, bijvoorbeeld in het gebruik van de media, in de wijze 
van wonen of de mobiliteit. De religie kan nu een dimensie zijn van het gedrag 
binnen institutionele kaders die niet primair een religieuze functie hebben. 
Niettemin kunnen die kaders, bijvoorbeeld de media, een alternatief bieden voor 
religieuze organisaties en daaraan dan in functioneel opzicht equivalent zijn’35.

In een reactie op het WRR–rapport schrij� de godsdienstsocioloog Gerard 
Dekker dat het rapport terecht vaststelt dat de klassieke seculariserings-
these — religie, met name in haar institutionele vorm, zal verzwakken en 
uiteindelijk verdwijnen als gevolg van het moderniseringsproces — niet opgaat. 
Dit betekent echter niet dat het verschijnsel secularisering is verdwenen. 
Onderzoek laat zien dat de secularisering op individueel niveau — de ontker-
kelijking — zich in Nederland onverminderd voortzet36. Dit geldt ook, op een 
andere manier, voor de secularisering op samenlevingsniveau. Weliswaar 
wordt er meer over religie en de betekenis ervan gediscussieerd, maar dit is juist 
omdat er sterke krachten bezig zijn religie uit het publieke domein te bannen. 

34 Kronjee 2006, 74. Kronjee baseert zich mede op het onderzoek naar leefstijlen van het bureau 
Motivaction. Volgens Gerard Dekker moet de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onder-
zoek echter sterk in twijfel worden getrokken, Dekker 2007, 50-51.
35 Kronjee 2006, 79.
36 Dekker 2007, 52. Hij baseert zich daarbij op: T. Berntz, G. Dekker & J. de Hart, God in Neder-
land 1966-2006, Kampen 2007.



187hoofdstuk drie

De religie die sommige politici daarentegen juist in het publieke domein willen 
toelaten ‘is een religie die zich bij de in dat domein dominerende waarden hee� 
neergelegd. Géén religie die de samenleving overeenkomstig haar godsdien-
stige waarden en normen wil inrichten of beïnvloeden. (…) [R]eligie mag weer 
wat betekenen omdat ze minder betekent’37.

De godsdienstsocioloog Staf Hellemans zoekt naar een verklaring voor wat 
hij ‘de historische evolutie van de religie’ noemt. Voor hem voldoen drie gang-
bare verklaring niet38. De eerste gangbare verklaring is die van de secularise-
ring: het moderniseringsproces leidt onvermijdelijk tot een terugval van vooral 
de geïnstitutionaliseerde omgang met de transcendentie zowel op macromaat-
schappelijk als op individueel vlak. De tweede gangbare verklaring is die van 
de ‘rational choice’: niet religie verdwijnt, maar het aanbod van op hun oude 
lauweren rustende kerk is inadequaat geworden; er ontstaan nieuwe religieuze 
bewegingen en groeperingen. De derde gangbare verklaring is die van wat 
Hellemans het spiritualiteitsparadigma noemt: de moderne samenleving, en 
vooral de geavanceerde moderniteit van na 1960, genereert een religie van een 
heel ander type dan in het verleden, namelijk een weinig geïnstitutionaliseerde 
religie die op het individu en zijn individuele religieuze ervaring is gericht. In 
plaats van deze drie verklaringen stelt Hellemans die van religieuze moder-
nisering voor: religie neemt in, door en vanuit de moderniteit voortdurend 
nieuwe gestalten aan en is nu dus heel anders dan in het verleden, ook wanneer 
dezelfde religieuze traditie wordt voortgezet. Naast de drie trends waarop de 
eerste drie verklaringen zich volgens Hellemans te eenzijdig �xeren, elke verkla-
ring telkens op één trend, ziet hij nog een vierde, namelijk ‘de heropbouw op 
nieuwe basis van de oude, weliswaar verzwakte, maar nog steeds grote kerken’39. 
Deze vier trends hebben ertoe geleid dat in de geavanceerde moderniteit het 
religieuze veld is gefragmenteerd geraakt, religies ^exibeler en precairder zijn 
geworden en individuen religieus ontheemd zijn geraakt en chonisch zoek-
gedrag zijn gaan vertonen40. Gelovigen, pastores en pastoranten, kunnen niet 
anders dan zich hiertoe verhouden: de verschillende geloofstradities zijn niet 
langer vanzelfsprekend, maar worden tot spreken gebracht door hun openheid 
en hun afweer, door wat ze van de samenleving en van elkaar overnemen en 
door wat ze afwijzen.

37 Dekker 2007, 53. Hij wijst daarbij op: Marcel Gauchet, Religie in de democratie: Het traject 
van de laïciteit, Amsterdam 2006.
38 Hellemans 2007, 17-35.
39 Hellemans 2007, 149.
40 Hellemans 2007, 195-200.
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Ook voor de Rooms–Katholieke Kerk (RKK) in Nederland, de institutio-
nele context van het pastoraat dat in dit onderzoek centraal staat, hebben deze 
ontwikkelingen grote gevolgen. Ik noemde al de secularisering in de zin van 
een afnemend belang van de georganiseerde kerk voor de samenleving, voor 
maatschappelijke instellingen en voor de afzonderlijke gelovigen. Hierbij hoort 
ook het teruglopen van het aantal mensen dat geregistreerd lid is van de kerk, 
regelmatig naar een weekendviering gaat, geloo� in een persoonlijke God en 
het eigen leven lee� in een beleden betrekking van God tot hem– of haarzelf. 
Bij kerkbetrokken mensen is hun betrokkenheid bij de kerk er een van partiële 
identi�catie geworden: gelovigen maken zelf uit welke aspecten van de kerke-
lijke leer betre]ende geloof en zeden voor hen belangrijk zijn41. Bovengenoemde 
ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de kerkelijke ambtsdragers binnen 
de RKK. Gerard Groener beschrij� hoe in de jaren zestig van de vorige eeuw in 
reactie op het klerikalisme onder priesters en de vervreemding onder gelovigen 
jegens de kerk, reeds in de jaren vij�ig geconstateerd, de seminaries werden 
geopend en ideeën over ‘het professionele karakter van het geestelijk ambt’ 
(Osmund Schreuder) werden ontwikkeld42. In de daaropvolgende decennia 
doen pastorale supervisie, klinisch pastorale vorming (KPV), de oecumenische 
beweging, de aanstelling van leken tot pastoraal werker, het binnentreden van 
vrouwen in het pastoraat en ideeën over professionalisering zich gelden. Aan 
het begin van de 21e eeuw bevindt de RKK in Nederland zich in een situatie van 
algehele krimp, in aantallen gelovigen en kerkelijke ambtsdragers, in kerkge-
bouwen en in �nanciën. Hierop wordt door de kerkelijke overheden gereageerd 
door het samenbrengen van meerdere parochies in een parochieverband met 
één pastoraal team, het inkrimpen van de personele bezetting van diocesane en 
dekenale dienstverlening, het schrappen van werksoorten en het ontwikkelen 
van allerlei vormen van ‘missionair pastoraat’. Na een periode van polarisatie 
lijkt de RKK in Nederland aanbeland in een periode van resignatie aan de ene 
en herklerikalisering aan de andere kant.

Voor persoonlijk pastoraat zijn vooral de laatmoderne opvatting van 
persoonlijke identiteit en identiteitsvorming van belang. Het ik is niet langer 
een vaste kern waarin de ander kan doordringen. Persoonlijke identiteit moet 
voortdurend geconstrueerd, gereconstrueerd en teruggewonnen worden. Voor 
de pastorant voldoet de standaardidentiteit niet meer en deze kan dan ook niet 

41 Al geconstateerd, zonder overigens de term ‘partiële identi�catie’ te gebruiken, door de 
pastoraaltheoloog Frans Haarsma in De leer van de kerk en het geloof van haar leden, Utrecht 
1968.
42 Groener 2003, 27-33; Schreuder 1964.
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meer door de pastor eenvoudigweg worden overgedragen of geactiveerd. Iden-
titeitsvorming is een alomvattend, continu en re^ectief proces geworden, waar-
voor de enkeling zelf verantwoordelijk is terwijl de ondersteuning vanuit de 
samenleving grotendeels is weggevallen. Identiteit en persoonlijke integriteit 
worden gezocht in een samenhangend en doorgaand levensverhaal. Pastoraat 
wordt daarmee in belangrijke mate begeleiding bij identiteitsvorming en dat kan 
haast niet anders dan narratief gebeuren. Maar ook de identiteit van de pastor 
is niet langer vanzelfsprekend. Dat geldt zowel voor de persoonlijke identiteit 
van de pastor als voor diens beroeps– en ambtsidentiteit. Ook de legitimiteit 
van het spreken en handelen van de pastor is in een laatmoderne samenleving 
niet langer vanzelfsprekend. Aan het eind van de 20e eeuw beschrij� Willem 
Putman de situatie van het pastorale beroep als een crisis43:

‘De secularisatie en het daarmee gepaard gaande plausibiliteitsverlies van de 
christelijke geloofsvisie als algemeen geaccepteerd en geldig zingevingssys-
teem (…) hebben ook bijgedragen tot de crisis van het pastorale beroep. Er 
is geen sprake meer van een eenduidig en algemeen geaccepteerde ambtsop-
vatting waaraan de pastor zijn of haar identiteit kan ontlenen en die houvast 
kan bieden bij de keuzen die in het werk gemaakt moeten worden. Daardoor 
komt bij het uitoefenen van het pastorale beroep, in plaats van op ambtelijke 
identiteit, de nadruk steeds meer te liggen op de professionele en persoon-
lijke identiteit van de pastor. Dit hee� tot gevolg dat bij het uitoefenen van 
het pastorale beroep het draagvlak dat de pastor in zichzelf vindt een steeds 
belangrijker rol speelt’.

Aan het begin van de 21e eeuw komt daar bij dat binnen het takenpakket van 
de R.–K. pastorale beroepskrachten het persoonlijk pastoraat steeds meer in de 
knel komt. Was al enkele decennia lang persoonlijk pastoraat voor veel pastores 
de sluitpost van een drukbezette agenda, door het beleid in veel Nederlandse 
bisdommen worden pastoraal werkers en werksters steeds meer in tweede–lijns-
posities gebracht en krijgen gewijde pastores zulke grote parochieverbanden of 
parochies te bedienen dat ook zij nauwelijks meer aan persoonlijk pastoraat, 
anders dan rond uitvaarten en sacramentenbediening, toe komen.

3.1.4. Professionalisering en professionele ethiek

Een voor dit onderzoek relevant aspect van het moderniseringsproces is de 
professionalisering van allerlei beroepsgroepen, in het bijzonder die van 
de zogenaamde professies, de beroepsgroepen die een bepaald academisch 

43 Putman 1998, 11.
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kennisgebied toepassen op een bepaalde handelingspraktijk, zoals artsen, 
psychiaters, advocaten en rechters. Dit aspect is voor mijn onderzoek rele-
vant omdat ook met betrekking tot kerkelijke ambtsdragers wordt gepleit voor, 
gezocht naar en aangedrongen op professionalisering. Dit kan zowel een uitda-
ging zijn als een bedreiging. Professionalisering wordt ingegeven door een 
fundamenteel kenmerk van het handelen van de professional. Iemand doet een 
beroep op een professional in een situatie waarin zijn of haar dagelijkse levens-
voering existentieel wordt bedreigd. Bij een arts gaat het om bedreigingen op 
het vlak van leven en lichamelijke gezondheid, bij een jurist om bedreigingen 
op het vlak van vrijheid en samenleven, bij een pastor of geestelijk verzorger 
om bedreigingen op het vlak van zinbeleving en zieleheil. De betre]ende 
persoon doet dat beroep op de professional omdat hij of zij zelf niet over de 
kennis en kunde beschikt om deze bedreiging te localiseren en het hoofd te 
bieden. De professional hee� die kennis en kunde wel, maar — en dat is het 
kenmerkende waarover het hier gaat — kan er niet zeker van zijn dat zijn of 
haar handelen ook het gewenste e]ect hee�. Een arts bijvoorbeeld bewerkstel-
ligt gezondheid immers niet, maar kan alleen directe bedreigingen wegnemen 
en het lichaam bij het herstel ondersteunen. Een advocaat bewerkstelligt geen 
vrijspraak, maar kan alleen het proces zodanig voeren dat de kans erop zo 
groot mogelijk wordt. De professional bevindt zich daarmee in een situatie dat 
hij of zij moet handelen, maar niet zeker is dat zijn of haar handelen ook het 
gewenste e]ect sorteert. Deze fundamentele onzekerheid in een situatie van 
handelingsdwang is kenmerkend voor het handelen van de professional. In een 
laatmoderne samenleving probeert men deze te bezweren door professionalise-
ring, naar binnen toe bijvoorbeeld door een nadruk op evidence based handelen, 
naar buiten toe onder andere door de nadruk te leggen op het voorrecht van 
intercollegiale toetsing: alleen een collega kan beoordelen of een professional 
goed hee� gehandeld. Ook allerlei andere beroepsgroepen, waaronder allerlei 
soorten hulp– en zorgverleners, zetten deze strategie in.

Tot de professionaliseringsstrategie behoren het formuleren van een beroeps-
code en het ontwikkelen van een professionele ethiek. Professionele of beroeps-
ethiek houdt zich vooral bezig met kwesties betre]ende de betrekking tussen de 
professional en de cliënt en kwesties betre]ende de rol en status van professies 
en professionals in de samenleving44. Het springende punt op beide vlakken is 
dat professionals over gespecialiseerde kennis en kunde beschikken ten aanzien 
van voor cliënten en de samenleving existentieel belangrijke levenssferen. Dit 

44 Rudolf Stichweh, in: Art. Professionalisierung, in: RGG4, Bd. 6, 2003, k. 1678-1680.
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aspect wordt vaak gethematiseerd onder de noemer van asymmetrie: de mach-
tige hulpverlener tegenover de onmachtige hulpontvanger. Het tegenwicht 
tegen deze machtsongelijkheid wordt gevormd door vertrouwen (con%dence): 
vertrouwen van cliënten en van de samenleving in de beroepsgroep als geheel 
en in elk van haar leden afzonderlijk. Dit vertrouwen hee� betrekking op de 
verwachting dat de professional zich door de aan zijn of haar professie inhe-
rente doelen laat leiden, primair het welzijn van de cliënt op het oog hee� en 
met respect voor de persoon van de cliënt zal handelen. Dit vertrouwen staat 
vandaag de dag onder druk, zowel door het verloren gaan van de gedachte dat 
elke professie eigen, inherente doelen hee�, door het wantrouwen ten aanzien 
van gezag en gezagsdragers in het algemeen als door het bekend worden van 
allerlei vormen van wangedrag door individuele professionals.

In de betrekking tussen de professional en de cliënt vervult nog een ander 
vertrouwen een grote rol: het vertrouwen dat tussen de professional en de cliënt 
kan ontstaan en groeien als de laatste zichzelf op het deskundigheidsgebied van 
de eerste aan deze gaat toevertrouwen en, op dat gebied, bijvoorbeeld lichame-
lijke gezondheid of wettelijke status, zijn levensvoering deels in handen van de 
eerste gaat leggen. Daarvoor moet de cliënt immers openheid van zaken geven 
betre]ende dat gebied. Iets achter houden staat op gespannen voet met datgene 
waarvoor hij of zij een beroep op de professional doet. De cliënt wordt daardoor 
op twee manieren kwetsbaar: hij of zij is a�ankelijk van het handelen van de 
professional op een voor de cliënt existentieel belangrijk gebied en hij of zij 
gee� vertrouwelijke informatie over zichzelf aan de professional. Dit zich met 
kwetsbaarheid tot de professional wenden, zich aan hem of haar toevertrouwen, 
kan alleen voortduren wanneer de professional het oorspronkelijke vertrouwen 
(con%dence) niet beschaamt en er vertrouwen groeit dat zich bewezen hee� 
en zich blij� bewijzen (trust)45. Dit laatste vertrouwen is in belangrijke mate 
bevorderlijk voor het bereiken van datgene waarvoor de cliënt een beroep op 
de professional doet.

45 Franck Meijboom introduceert in zijn proefschri� Problems of trust: A question of trust-
worthiness (2008) het onderscheid tussen con%dence en trust niet, maar pleit ervoor het 
‘probleem van vertrouwen’ te zien als een betrouwbaarheidsvraagstuk. Hij de�nieert vertrouwen 
(trust) als: ‘een attitude die een actor hee� ten opzichte van een andere (collectieve) actor, die 
de ‘truster’ in staat stelt om te gaan met situaties van onzekerheid en gebrek aan controle en die 
gebaseerd is op een beoordeling van de betrouwbaarheid van de ander welke resulteert in een 
positieve verwachting ten opzichte van de ander’ (229). Ik zou zeggen dat con%dence is gebaseerd 
op veronderstelde betrouwbaarheid van de beroepsgroep in het algemeen en de desbetre]ende 
beroepsbeoefenaar in het bijzonder en trust is gebaseerd op getoonde betrouwbaarheid van de 
betre]ende beroepsbeoefenaar zelf.
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In de literatuur en in de praktijk wordt ook met betrekking tot kerkelijke 
ambtsdragers, binnen en buiten de RKK, gepleit voor professionalisering. Hier 
worden we geconfronteerd met de paradox dat geseculariseerde professies als 
voorbeeld worden voorgehouden aan de oorspronkelijke professie. Het oudste 
gebruik van het woord professie stamt immers uit de kerkelijke context van 
religieuzen die zich openlijk uitspraken over hun verbintenis met een bepaalde 
religieuze gemeenschap. Zij beleden hun geloof in God, namen de gelo�es van 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid op zich en gingen aan de slag om hun 
bijdrage te leveren aan de missie van de Kerk: onderwijs, gezondheidszorg 
en pastoraat. Aangezien in de Middeleeuwen het vooral priesters waren die 
studeerden, waren in die tijd artsen, advocaten en leraren vaak, maar lang niet 
altijd, priester. Deze professies zijn inmiddels echter vrijwel volledig gesecula-
riseerd en worden nu ten voorbeeld gesteld aan de oorspronkelijke professie bij 
uitstek, die van geestelijke46. Dat is voor een deel terecht, maar voor een deel 
ook niet. De in de literatuur veel genoemde vier kenmerken van een professie 
in sociologische zin — gespecialiseerde kennis en kunde, professionele auto-
nomie, dienst aan de gemeenschap en een altruïstische instelling47 — gelden tot 
op zekere hoogte ook voor pastores, maar in belangrijke mate ook niet. Het 
grootste obstakel om de beroepsgroep van pastores een professie in sociologi-
sche zin te noemen, is dat deze beroepsgroep niet een op zichzelf staande, maat-
schappelijk erkende en gewaardeerde grootheid is, die zichzelf reguleert. De 
beroepsgroep van pastores bestaat, vanuit de samenleving bezien, uit verschil-
lende groepen die ieder verbonden zijn met en hun legitimatie ontlenen aan een 
bepaald georganiseerd kerkgenootschap, dat de opleiding en het handelen van 
zijn ambtsdragers regelt en toetst48. Bij pastores staat daarmee vooral het tweede 
van de bovengenoemde vier kenmerken onder druk: professionele autonomie. 
Niet de beroepsgroep van pastores, maar, in het geval van de RKK, de univer-
sele Kerk en de plaatselijke bisschop bepalen de ruimte die pastores hebben om 

46 Lieke Werkman, I have a dream…: Idealen van predikanten, in: Kole & De Ruyter 2007, 
63-76, hier 64-65.
47 Bijv. Camenisch 1991. Een ander rijtje, met vier structurele en vijf attitudinele attributen, 
noemt Gannon 1971.
48 Dit wordt voor de RKK bevestigd door de ambtseed waarover Meijers 2005, 270, concludeert: 

‘De ambtseed onderstreept het ambtelijke karakter van de diensttaken, die de ambtsdrager niet 
aan zichzelf, maar aan de kerk ontleent en die in naam en in opdracht van de kerk worden 
vervuld’. Ik laat hier de legitimatiekwestie betre]ende geestelijke verzorgers, die verbonden is 
met de maatschappelijke en politiek-ethische legitimatie van de instellingen waarin zij werken, 
terzijde.
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hun werk in te vullen49. Binnen de grenzen die door het kerkelijk recht en het 
bisschoppelijk beleid worden bepaald, hebben de pastores echter wel degelijk 
een eigen handelingsruimte, waarvoor ze persoonlijk verantwoordelijk zijn. Dit 
geldt juist voor het werkveld van het persoonlijk pastoraat, waar de intermense-
lijke betrekking tussen de pastor en de pastorant centraal staat.

Professionalisering kan zowel een uitdaging als een bedreiging zijn. Het kan 
pastores uitdagen tot aanhoudende bezinning op, bijscholing in en rekenschap, 
tegenover zichzelf en anderen, van de eigen positie, kennis en kunde en het eigen 
feitelijke handelen. Wat in relatie tot andere professies al is uitgedacht over hoe 
om te gaan met onzekerheid betre]ende de uitwerking van het handelen in een 
situatie van handelingsdwang van de kant van de beroepsbeoefenaar en over het 
niet beschamen van het, in een situatie van ongelijke positie, kennis en kunde, 
zich toevertrouwen aan en vertrouwen hebben in een beroepsbeoefenaar, kan 
zijn nut hebben in het nadenken over het handelen van de pastor. Professiona-
lisering kan echter ook een bedreiging zijn als het pastoraat onder het juk door 
moet van andere beroepsgroepen en van andere institutionele contexten, zonder 
rekening te houden met de eigen aard van het pastoraal handelen. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer pastores worden behandeld en beoordeeld 
als hulpverleners die alleen op vooraf geformuleerde hulpvragen mogen ingaan 
en de resultaten van hun werk dienen te kunnen verantwoorden volgens voorge-
geven protocollen. Op beroepsethiek voor pastores kom ik terug in sectie 3.3.3.2.

* * *

Persoonlijk pastoraat vindt plaats binnen de context van een laatmoderne 
samenleving die het voorlopige eindpunt is van een moderniseringsproces, 
een proces van functionele di]erentiëring, onttraditionalisering, globalisering 
en pluralisering. In deze laatmoderne samenleving is een permanente re^ec-
tieve twijfel doorgedrongen tot in alle domeinen van het leven, terwijl tegelij-
kertijd de beantwoording van vragen rond eindigheid, oncontroleerbaarheid 
en onmacht onder druk is komen te staan. Voor de enkeling hebben deze 

49 Over de autonomie van pastores merkt Gannon 1971, 74, dan ook op: ‘Autonomy [of priests 
and ministers] (…) is measured always within the context of the organizational requirements and 
functional speci%cations of the clergy’s role and must extend to all levels of the clergy — lower 
echelon and hierarchy alike. It is neither empirically valid nor theoretically sound, therefore, when 
researchers include in an index of professional autonomy items which measure the willingness of 
the respondent to act in an ecclesiastically deviant manner’. Voor geestelijk verzorgers in het alge-
meen ligt dat anders, zie Anne Ruth Mackor, Standaardisering en ambtelijke binding, in: Kole & 
De Ruyter 2007, 89-103, hier 92.
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ontwikkelingen verregaande consequenties. Door de vele mogelijkheden en 
de verplichting iemand te zijn, is identiteitsvorming een alomvattend, continu, 
re^ectief project geworden waarvoor ieder zelf verantwoordelijk is, terwijl het 
tegelijkertijd niet langer vanzelfsprekend wordt ondersteund door traditionele 
inbeddingen. Het paradigmatisch model voor het persoon–zijn van mensen is 
een zogenaamd meerstemmig en dialogisch zelf, dat zijn levensbeschouwelijke 
identiteit samenstelt door uit verschillende bronnen elementen uit te zoeken 
en samen te voegen zonder zich te bekommeren om coherentie en consistentie. 
Tegelijkertijd raakt het handelen, denken en voelen van mensen gekoppeld aan 
leefstijlen. Godsdienst wordt tot iets dat vooral nuttig is voor de persoon zelf 
en zijn of haar directe omgeving. De nadruk is komen te liggen op emanci-
patie, persoonlijke beslissing, zelfverwerkelijking en authenticiteit, wat niet 
alleen bevrijding betekent maar ook een grote druk op mensen legt. Dit is een 
van de paradoxen van het moderniseringsproces: de cultuur schrij� ons voor 
dat we vrij zijn te kiezen. Aangezien zowel de pastorant als de pastor mensen 
van hun tijd zijn, is ook voor geloven, kerk–zijn en pastoraat de laatmoderne 
context van belang. Geloven, kerk–zijn en pastoraat zijn in Nederland niet meer 
zo vanzelfsprekend als ze ooit waren. De kerkbetrokkenheid van mensen is 
danig afgenomen en neemt nog steeds af. Door de maatschappelijke en kerke-
lijke ontwikkelingen dreigt pastoraat, en in het bijzonder persoonlijk pastoraat, 
in de knel te komen. Omdat identiteitsvorming in een laatmoderne samenle-
ving tot een alomvattend, continu en re^ectief proces is geworden waarvoor de 
enkeling zelf verantwoordelijk is terwijl de ondersteuning vanuit de samenle-
ving grotendeels is weggevallen, is pastoraat in belangrijke mate begeleiding bij 
identiteitsvorming geworden. Omdat identiteit wordt gezocht in een samen-
hangend en doorgaand levensverhaal moet deze pastorale begeleiding narratief 
gebeuren. Ook de beroeps– en ambtsidentiteit van de pastor en de legitimiteit 
van diens spreken en handelen zijn in een laatmoderne samenleving niet langer 
vanzelfsprekend. In toenemende mate zijn pastores in het pastoraat daarmee op 
zichzelf en de eigen persoonlijke identiteit, integriteit en biogra�e aangewezen. 
Hoewel pastores deels in een vergelijkbare situatie verkeren als beoefenaren 
van andere professies is de roep om en het streven naar professionalisering in 
hun geval zowel een uitdaging als een bedreiging. Het kan pastores uitdagen 
tot aanhoudende bezinning op en rekenschap van de eigen positie, kennis en 
kunde en het eigen feitelijk handelen. Het kan een bedreiging zijn als daarbij 
geen rekening wordt gehouden met de eigen aard van het pastoraal handelen.
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Paragraaf 3.2: Een diachrone insteek: Pastoraat door de eeuwen heen

Na in de vorige paragraaf de maatschappelijke en culturele situatie van het 
pastoraat in brede zin te hebben geschetst, richt ik in deze en de volgende 
paragraaf de aandacht op pastoraat in enge zin. In deze paragraaf bespreek ik 
beknopt de geschiedenis van persoonlijk pastoraat met het oog op een sensibi-
lisering voor wat er zoal aan de orde kan komen in het persoonlijk pastoraat.

3.2.1. Het begrippenveld zielzorg, geestelijke leiding en psychotherapie

Er worden verschillende begrippen gebruikt voor de zaak waar het in dit 
onderzoek over gaat: zielzorg, pastorale zorg, pastoraat, geestelijke leiding, 
geestelijke begeleiding, geestelijke verzorging. Het begrip zielzorg is een afge-
leide van het Duitse Seelsorge, dat op zijn beurt via Seelensorge is afgeleid van 
het Latijnse cura animarum, dat een vertaling is van het Griekse θεραπεία 
τῶν ψυχῶν (therapeía toon psychoon) zoals dat bij de Griekse kerkvader Basi-
lius van Caesarea is te vinden. Het begrip geestelijke leiding — in het Engels 
spiritual direction of guidance en in het Duits Seelenleitung — is een afgeleide 
van het Latijnse regimen animarum, dat een vertaling is van het επιμέλεια 
τῶν ψυχῶν (epiméleia toon psychoon) zoals dat bij Gregorius van Nazianze 
is te vinden. Het wordt ook wel gebruikt voor een vorm van begeleiding die 
speci�ek is gericht op geestelijke groei50. De begrippen pastorale zorg en 
pastoraat zijn een afgeleide van het Engelse pastoral care, dat op zijn beurt 
is afgeleid van het Latijnse cura pastoralis zoals dat bij Gregorius de Grote 
is te vinden (zie subparagraaf 3.2.3). Het begrip pastoraat is in Nederland in 
de jaren zestig en zeventig het begrip zielzorg gaan vervangen toen men zich 
meer ging oriënteren op de Noordamerikaanse literatuur over pastoral care 
and counseling. Het begrip geestelijke verzorging is van recenter datum. De 
introductie ervan hangt samen met twee onderling ona�ankelijke ontwik-
kelingen. De verschijning van humanistisch geestelijke verzorgers maakte een 
niet aan een bepaalde denominatie  gebonden benaming nodig en men ging 
het begrip geestelijke verzorging verbinden met professionele geestelijke bege-
leiding in de context van ‘instituties, die voor de cliënten (patiënten, bewo-
ners, gedetineerden, dienstplichtigen) een afgrenzing betekende ten opzichte 
van het openbare maatschappelijke leven’51. Ten slotte is er nog een term die 
in dit woordveld thuis hoort, namelijk psychotherapie, een vernederlandsing 

50 Lebacqz & Driskill 2000, 62.
51 Mooren 32008, 24. Zie ook voetnoot 163.
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van het Griekse therapeía toon psychoon. Het verschijnt voor het eerst, in het 
Engels, aan het eind van de 19e eeuw. Onderscheidend ten opzichte van andere 
vormen van ‘zorgen voor zielen’ is dat het een behandeling van een psychische 
ziekte of stoornis betre� op grond van een bepaalde psychologische theorie 
of een bepaald psychologisch paradigma en dat het wordt gegeven door een 
professional die er een training in hee� gevolgd. Van geestelijk verzorgers 
onderscheiden psychotherapeuten zich bovendien door een verschil in beteke-
niscontext: ‘De geestelijk verzorger staat in een levensbeschouwelijke traditie, 
handelt in overeenstemming daarmee en wordt als zodanig waargenomen 
door de cliënt. De therapeut wordt in principe alleen op basis van zijn deskun-
digheid betrokken bij de problemen van het individu’52. In dit onderzoek gaat 
het om zielzorg in de zin van persoonlijk pastoraat of pastorale zorg door paro-
chiepastores in de context van parochies en dus niet om geestelijke verzorging 
in de context van een instelling en al helemaal niet om psychotherapie, hoewel 
er wel degelijk raakvlakken zijn.

3.2.2. Een geschiedenis van de zielzorg in vogelvlucht

De begrippen zielzorg en zorgen voor de ziel vinden we voor het eerst bij Plato. 
In de Apologie van Socrates laat Plato Socrates de Atheense burgers oproepen 
niet alleen voor rijkdom en reputatie zorg te dragen, maar ook voor de eigen 
ziel (Apologie 29d–30b). In de dialoog Laches is Socrates ten behoeve van de 
opvoeding van twee jongens op zoek naar iemand die competent is om de ziel 
te behandelen (Laches 185e). In het boek Wetten gaat Plato nog een stap verder: 
onderdeel van de staatkunde is een psychologie die de ziel verzorgt (De wetten 
908e–909a). Overeenkomstig Plato’s opvatting van de ziel dient de mens zich 
zijn leven lang in te spannen om kennis van zichzelf te verwerven en zo ervoor 
te zorgen dat het redelijke deel van de ziel de overhand krijgt en houdt over het 
voelende en het willende deel. Zielzorg betekent in deze context de zorg dat de 
mens niet opgaat in de lij^ijke dingen van deze wereld, maar zijn ziel toerust 
voor de overgang naar de onsterfelijkheid, door de dood heen53. Dat er eigenlijk 
geen woord is voor degene die zielzorg nodig hee�, hee� zijn grond mogelijker-
wijs in deze platoonse oorsprong van het begrip. Het was immers de enkeling 
zelf die voor zijn ziel diende te zorgen54.

52 Mooren 32008, 20.
53 Möller 1994a, 10.
54 Möller 1994a, 18.
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Tegenover dit begrip van zielzorg toont de bijbel, zowel in het Eerste als in 
het Tweede Testament, zich behoorlijk weerspannig55. In het Eerste Testament 
wordt de ziel van de mens consequent vanuit de Adem van God ter sprake 
gebracht. Ziel is dat deel van Gods Adem, dat in ons ademt, en dat wij aan 
het einde van ons leven aan God moeten teruggeven (Psalm 104,29–30). Ziel-
zorg in de betekenis die de Hebreeuwse bijbel eraan hecht, is ademhulp. Ze 
is erop gericht de mens in het klagen en loven voor Gods aangezicht te laten 
instemmen, zodat hij weer in het ademritme van God lee� en zijn ziel geheel op 
God gericht hee� staan (Psalm 150,6).

Ook het Tweede Testament kent de verbinding tussen ziel en zorgen niet. ‘Ziel’ 
is in het Tweede Testament het mij door God geschonken en dagelijks voor God, 
voor mijn naaste en voor mijzelf te verantwoorden leven. Ziel is dat leven dat 
door mij wordt geademd en op een dag door mij ook weer uitgeademd wordt. 
Leven betekent in– en uitademen. Wie zijn adem probeert vast te houden zal 
erin stikken, wie zijn adem dur� los te laten zal leven (Lucas 9,24). Het loslaten 
van de eigen ziel ten gunste van het leven dat door God in Jezus aan ons wordt 
gegeven, is wat vrucht draagt (Johannes 12,24–25). Als de Zoon zijn leven aan 
de Vader teruggee�, komt een groter leven, in de gedaante van de heilige Geest, 
op de leerlingen en op de gehele wereld toe. Met de komst van de heilige Geest 
worden de leerlingen ertoe gemachtigd zonden te vergeven (Johannes 20,21–23). 
Zonde is in deze context het krampachtig vasthouden aan het eigen, verstokte 
leven. Net als in het Eerste wordt ook in het Tweede Testament de ziel niet uitge-
speeld tegen het lichaam. De bijbel kent niet een zorg om de ziel als het eigenlijk 
kostbare in de mens. De ziel hee� enerzijds aan de menselijk zorg te weinig 
omdat de verlossing van God moet komen en aan de andere kant teveel omdat 
de mens al zijn zorgen op God mag afwentelen (1 Petrus 5,7). Naar de inhoud 
gezien zijn er echter wel degelijk equivalenten in het Tweede Testament aan te 
wijzen. Bij Paulus en Johannes is zielzorg paraklese, dat bij Paulus zowel troost 
als vermaning als uitnodiging betekent en in Jezus’ afscheidsrede bij Johannes 
vooral rouwverwerking. De Lichaam–van–Christus–theologie van Paulus en 
diens zorg voor de gemeenten kan worden samengevat in Wolfgang Trillhaas’ 
these dat zielzorg de ‘opbouw van en de zorg voor het Lichaam van Christus 
in zijn ledematen’ is56. Met de beelden van de goede herder, de deur en de 

55 Möller 1994a, 10.
56 Möller 1994a, 15: ‘Es läßt sich auch mit Wolfgang Trillhaas für das Neue Testament die #ese 
aufstellen: Seelsorge sei die “Besorgung des Leibes Christi in seinen Gliedern”’, onder verwijzing 
naar: Wolfgang Trillhaas, Der Dienst der Kirche am Menschen, München 1950, 87: ‘Der pastorale 
Dienst gilt der Erbauung des Leibes Christi, der Gemeinde. Er ist die Besorgung des Leibes Christi 
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kudde komt een zielzorg in beeld die achter verloren geraakte, verdwaalde en 
kwetsbare mensen aan gaat om ze weer onder Gods hoede te brengen. In Jezus’ 
helende omgang met zieken en bezetenen kan een bijbels model voor therapeu-
tische zielzorg worden herkend. De bijbel, ook het Eerste Testament, hee� zoveel 
pastorale kanten, dat de geschiedenis van de zielzorg volgens Christian Möller 
als een geschiedenis van de uitleg van de bijbelse zielzorg kan worden gezien57.

Iedere tijd ontvouwt een of meerdere bijbelse aspecten van de ‘opbouw van 
en zorg voor het Lichaam van Christus in zijn ledematen’ (Trillhaas). Dat was 
het geval in de diaconale dienst in de vroege kerk: de diaken bezoekt de zieken, 
noemt hun namen in de voorbede, brengt het in de viering geconsacreerde 
brood naar de zieken en laat de behoe�igen delen in de ingezamelde gaven. Veel 
lastiger was het waar het ging om de vraag die in de derde en begin vierde eeuw 
sterk speelde: hoe om te gaan met gelovigen die niet hadden stand gehouden 
onder vervolgingen? Een vraag die vooral zwaar drukte op de bisschop. Een 
derde streng van de ‘opbouw van en zorg voor het Lichaam van Christus in 
zijn ledematen’ vormde zich juist aan de rand van de hiërarchisch geordende 
kerk, namelijk bij de woestijnvaders en de hen volgende monniken en kloosters. 
Hier ging het om een zielzorg die moest helpen bij de strijd met demonen en de 
weerstand tegen verleidingen.

Het eerste ontwerp voor een systeem van kerkelijke zielzorg verscheen in 
de vierde eeuw en was van de hand van Gregorius van Nyssa, een van de 
Cappadocische kerkvaders58. Het platoonse begrip επιμέλεια of θεραπεία τῆς 
ψυχῆς (epiméleia of therapeía tès psychès) werd bij een van de andere Cappa-
dociërs, Basilius van Caesarea, tot επιμέλεια of θεραπεία τῶν ψυχῶν59. Het 
meervoud τῶν ψυχῶν bracht de verantwoording van de bisschop voor de vele 
aan zijn zorg toevertrouwde zielen tot uitdrukking, maar ook de wederke-
rige verantwoordelijkheid van de verschillende zielen in de kloostergemeen-
schap voor elkaar. De derde Cappadociër, Gregorius van Nazianze, noemde 
geestelijke leiding, vanwege de aard en de status van de ziel vergeleken met 
die van het lichaam veel bewerkelijker en belangwekkender dan de genees-
kunde, de ‘kunde aller kundes en de wetenschap aller wetenschappen’60. In het 

in seinen Gliedern‘. Trillhaas grenst zijn opvatting af van opvattingen die de zielzorg spirituali-
seren — alsof ze alleen het innerlijk geldt — individualiseren — alsof ze alleen op mensen los van 
elkaar is gericht — of mechaniseren — alsof ze alleen op doelgroepen en niet ook op het geheel 
kan zijn gericht.
57 Möller 1994a, 15.
58 Brief aan Letoios, bisschop van Melitene, Bonhoe]er 1985, 136.
59 Brief 222, Aan het volk van Chalcis, Möller 1994a, 17; Ziemer 2004, 1111.
60 Oratio 2, Ter verdediging van zijn vlucht naar Pontus, nr. 16. De Latijnse vertaling van deze 
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Latijn werd het begrip regimen of cura animarum tot de technische term voor 
de zielzorg, die in westerse kerk sterker dan in de oosterse verbonden raakte 
met de ambtelijk gewijde priester als herder en zielzorger. In zijn Regula pasto-
ralis gebruikte Gregorius de Grote (540–604) niet cura animarum maar cura 
pastoralis, wat de verbinding van zielzorg met de metafoor van de herder ook 
terminologisch tot uitdrukking bracht. Ik kom op Gregorius’ Regula pastoralis 
terug in de volgende subparagraaf 3.2.3. De verbinding van zielzorg met ambt 
werd versterkt toen onder invloed van Ierse en Schotse monniken de praktijk 
van de biecht zich over Europa verspreidde. De sinds 1215 eenmaal per jaar 
verplicht gestelde biecht werd tot de plek waar de cura animarum zich kerkelijk 
institutionaliseerde.

Voor de reformator Maarten Luther was wat de kerk tot kerk maakt het tweetal 
verkondiging en zielzorg61. Cura animarum generalis, door verkondiging en 
sacramentenbediening uitgeoefende algemene zielzorg, en cura animarum 
specialis, speciale zielzorg in biecht, ziekenbezoek en pastoraal gesprek, gaan 
in elkaar over en roepen elkaar op. Voor Luther lag de eerste verantwoorde-
lijkheid voor verkondiging en zielzorg in het eigen huis bij de huisvader. De 
pastor kon voor huisbezoek worden gevraagd, maar hoefde niet ongevraagd op 
bezoek te gaan. De reformator Johannes Calvijn voerde daarentegen in Genève 
een jaarlijks huisbezoek in, waarbij de predikant en een ouderling van deur 
tot deur gingen. Zowel in de lutherse als in de calvinistische Reformatie wilde 
men de private biecht als een mogelijkheid tot zielzorg niet afscha]en, maar wel 
ontdoen van iedere dwang en van de verbinding met het ambtelijk toezicht. De 
biecht kreeg haar plek primair in het priesterschap van alle gelovigen en werd 
zo meer een gesprek in vrijheid en als zodanig een zielzorginstrument voor 
gelovigen onderling. De verhouding tussen zielzorg en kerkelijke tucht werd 
als volgt gedacht: zielzorg hee� de opdracht de zwakken en twijfelaars op te 
richten en de kerkelijke tucht hee� als opdracht de zelfvoldane en luie mensen 
te oordelen. Ondanks de overeenkomsten tussen lutherse en gereformeerde 
zielzorg bleven er ook verschillen. In het gebied van de lutherse kerk werd de 
zielzorg bijna uitsluitend door de geestelijken in de biecht uitgeoefend. In de 
gereformeerde kerken gold het huisbezoek als plicht voor de geestelijken, die 
samen met de ouderlingen moest worden uitgeoefend.

uitspraak luidde ‘ars est artium regimen animarum’ en werd tot een vermaard citaat, o.a. geci-
teerd in de Regula pastoralis uit 591 van paus Gregrorius de Grote (zie subpar. 3.2.3) en in Novo 
incipiente, de eerste brief van paus Johannes Paulus II aan de priesters t.g.v. Witte Donderdag op 
8 april 1979.
61 Möller 1995,9.
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Om in de RKK tot een betere zielzorg te komen, besloot het Concilie van 
Trente (1545–1563) de zielzorg territoriaal in te richten en de bisdommen op te 
delen in duidelijk afgebakende parochies62. Voor de zielzorgers werd een lijst 
van zielzorgplichten opgesteld. Daartoe behoorde het leren kennen van de gelo-
vigen en het aanleggen van een parochieregister, de bediening van de sacra-
menten en het vieren van de mis, de verkondiging van Gods Woord en het 
leiden van de gelovigen door het goede voorbeeld te geven en zorg te hebben 
voor arme en anderszins beklagenswaardige mensen. Het Concilie riep even-
eens de diocesane bisschoppen op te zorgen voor voldoende goede zielzorgers 
en zo mogelijk een eigen priesterseminarie op te richten. Voor de versterking 
van de zielzorg in de hele RKK was bovendien de oprichting in 1540 van de orde 
der Jezuïeten van groot belang.

Het begrip Seelensorge, de Duitse vertaling van cura animarum, was in de 
Middeleeuwen en bij Luther gebruikelijk en werd tot in de 18e eeuw nog regel-
matig gebruikt. Bij Luther en in zijn tijd dook daarnaast het begrip Seelsorge op, 
dat dan echter nog niet een individualiserend, maar een ecclesiologisch begrip 
is, dus zowel de cura animarum generalis als specialis omvat. In de 18e eeuw bleef 
echter Seelsorge over, dat vervolgens versmald raakte tot de cura animarum 
specialis, de toewending tot de enkeling63. In het lutherse piëtisme werd al het 
uiterlijke, zowel de verplichte lutherse biecht als de gereformeerde kerkelijke 
tucht, afgewezen ten gunste van een zielzorg gericht op een inwerking op de 
ziel64. Daarom was de piëtistische zielzorg ook geïnteresseerd in kennis van de 
toestanden van de ziel. Doel van zowel de algemene als de speciale zielzorg was 
bekering. In de op het piëtisme in het lutherse protestantisme volgende Verlich-
ting werden uittreden uit een ‘zelfverschuldigde onmondigheid’ en morele 
verbetering tot de doelen van de zielzorg, opgevat als een algemene christelijke 
plicht. Zielzorg werd uit de ambtelijke verhoudingen weggehaald en gemaakt 
tot een vriendschappelijke omgang zoals bij advisering door een arts.

De in het lutherse piëtisme en de Verlichting steeds sterker geworden nadruk 
op de zorg voor de enkeling werd in Friedrich Schleiermachers praktische theo-
logie voortgezet. Zielzorg was voor Schleiermacher een soort hulp bij zel�ulp, 
erop gericht de uit ‘de identiteit met het geheel’ weggevallen enkeling weer terug 
te brengen65. Sinds Schleiermacher is het protestantse begrip van zielzorg vooral 

62 Möller 1995, 14.
63 Möller 1994a, 18.
64 Möller 1995, 17.
65 Möller 1996, 9.
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georiënteerd op de speciale zielzorg. Deze gerichtheid op de enkeling werd nog 
versterkt door het gesprek met de psychotherapie, waardoor het model van 
therapeut en cliënt richtinggevend werd66. De uit het piëtisme overgenomen 
zorg om het zieleheil van de enkeling werd tot de zorg om de identiteit van de 
enkeling. Uit de Verlichting werd als doel overgenomen de enkeling tot zichzelf 
te brengen en van alles te bevrijden dat hem betuttelt. Daarbij kwam de aandacht 
voor de zelf–zielzorg, zoals die in de 19e eeuw vooral bij Søren Kierkegaard naar 
voren kwam. Hoe meer de zielzorger zijn eigen zelf hee� gevormd en tot zichzelf 
is gekomen, des te meer kan hij anderen helpen tot zichzelf te komen. Deze en 
andere inzichten uit Kierkegaards geestelijk georiënteerde psychologie werden 
door psychologen en psychotherapeuten in een geseculariseerde vorm opge-
nomen en oefenden vervolgens via deze interpretaties invloed uit op de kerke-
lijke zielzorgers67. Een invloedrijk voorbeeld daarvan is de gesprekstherapie van 
Carl Rogers waarin het erom ging de cliënt ertoe te brengen om, met een citaat 
van Kierkegaard, ‘dát zelf te zijn wat men waarlijk is’68. Rogers neemt echter 
van Kierkegaard niet het inzicht over dat de mens voor God een zondaar is en 
daarom niet in staat is zich zelf te verwerkelijken. Volgens Kierkegaad kan een 
zielzorg die de mens niet op zijn zonden aanspreekt, niet werkelijk troosten69.

In de RKK bleef zielzorg heel breed opgevat. Bijna alles viel eronder, niet 
alleen het werk van de pastoor en zijn kapelaans, maar ook het werk van paters, 
broeders en zusters, het katholieke verenigingsleven, het godsdienstonder-
richt op de katholieke scholen, de pauselijke encyclieken, de lekenbewegingen 
enzovoort. Ten aanzien van de enkeling bestond de zielzorg voornamelijk 
uit onderrichting, vermaning en sacramentele verzorging door de clerus70. 
In dit tot Vaticanum II dominante zogenaamde ‘verzorgingsmodel’ (betreu-
ende Seelsorge) was de belangrijkste opdracht van de zielenherder de mensen 
met de Kerk en haar sacramenten in aanraking te brengen. Vooral bij het 
begin van het leven en bij het einde van het leven was het missionaire motief 
duidelijk: de nooddoop en het laatste oliesel moesten zoveel mogelijk mensen 

66 Möller 1996, 11.
67 Heymel 1996, 97.
68 Carl Rogers, On becoming a person, London 1961, 166: ‘As I watch person a!er person struggle 
in his therapy hours to %nd a way of life for himself, there seems to be a general pattern emerging 
(…). #e best way I can state this aim of life, as I see it coming to light in my relationship with my 
clients, is to use the words of Søren Kierkegaard — “to be that self which one truly is.”’ (Neder-
landse vert.: Mens worden: De visie van een psychotherapeut op persoonlijke groei, Utrecht 1976, 
133).
69 Heymel 1996, 98.
70 Nauer 2001, 18, 100.



202 gezien de ander

binnen de Kerk en de door haar gegarandeerde toekomst brengen en houden. 
De zielzorger was uitsluitend de gewijde priester71. Een exemplarisch voor-
beeld van de priester als zielzorger was de in 1925 heilig verklaarde pastoor 
van Ars, Jean–Marie Vianney (1786–1859), sinds 1929 patroonheilige van alle 
parochiepriesters72.

Het voorconciliaire verzorgingsmodel werd in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw ook in het parochiepastoraat afgelost door een model dat 
oorspronkelijk vooral onder ziekenhuispastores opgeld deed. In dit ‘begelei-
dingsmodel’ van zielzorg — of zoals het in Nederland toen ging heten: pasto-
raat — ging het erom bij de zieke mens te blijven, mee te gaan op diens weg 
en diens lijden in en aan zijn situatie mee uit te houden. Het doel was de 
volheid van leven voor zover de mogelijkheden reiken73. Het begeleidings-
model ontstond onder invloed van de in het midden van diezelfde eeuw in 
Noord–Amerika ontwikkelde pastorale counseling, waarin de invloed van 
Carl Rogers’ cliëntgecentreerde gesprekstherapie goed herkenbaar was. In dit 
pastorale counseling–model ging het erom de mens in zijn alledaagse context 
te helpen bij zijn autonome beslissingen en authentieke zelfverwerkelijking74. 
In de jaren tachtig begon, aanknopend bij de herontdekking van de mysta-
gogie in de jaren zestig door Karl Rahner, de re^ectie op de mystagogische 
dimensie van zielzorg. In het daarop voortbordurende mystagogische model 
van zielzorg ging het om zelfverwerkelijking als aanname van Gods zelfme-
dedeling, heelwording als persoon en verandering van structuren die moge-
lijkheden onderdrukken75. Naast het begeleidingsmodel en het mystagogische 
model kwamen er in de twintigste eeuw nog allerlei andere pastoraatsopvat-
tingen op76. Ik ga hierop in in de volgende paragraaf, maar niet na eerst nog 
even terug te komen op een verhandeling over pastoraat die eeuwenlang grote 
invloed hee� uitgeoefend.

71 In deze opvatting kon volgens Paul Zulehner en Andreas Heller de zielzorg ook nog heel 
goed door oude en gebrekkige priesters worden uitgeoefend, geciteerd in Nauer 2001, 100, noot 1.
72 Heyer 1996.
73 Nauer 2001, 100-111.
74 Nauer 2001, 127-137.
75 Nauer 2001, 91-99.
76 Hoenkamp-Bisschops 2001 onderscheidt in de beroepshouding van de pastor sinds het 
begin van de 20e eeuw drie fases: de autoritaire fase, tot 1960, de empatische fase en, sinds de 
jaren negentig, de autonome fase. Zij benadrukt het belang van zel�nzicht en zelfaansturing van 
de kant van de pastor.
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3.2.3. De Regula pastoralis van paus Gregorius de Grote

Een van de meest invloedrijke verhandelingen over zielzorg, geestelijke leiding 
en pastoraat in de hele christelijke geschiedenis is het Liber regulae pastoralis 
van Gregorius de Grote. Deze verhandeling over zelfgestuurde herderlijke zorg 
is voor mijn onderzoek van belang omdat hierin de fundamentele kwestie 
wordt ingeleid van de praktische wijsheid van de zielzorger. Op 35–jarige lee�ijd 
gaf Gregorius, in circa 540 geboren uit een aristocratische Romeinse familie, 
zijn wereldlijke bestaan op en trad hij in in een door hem opgerichte Benedic-
tijnse kloostergemeenschap. In 590 werd hij gekozen tot paus. Ondanks zijn 
oorspronkelijke weigering het pausambt op zich te nemen, en tegen de zin van 
de Romeinse clerus die niet aan monnik–bisschoppen gewend was, oefende 
Gregorius het ambt veertien jaar lang daadkrachtig uit. Gregorius geldt onder 
andere als de grote restaurator van het naar hem genoemde gregoriaanse 
gezang — een kwestie van zielzorg bij uitstek omdat hierin geest, ziel en lichaam 
daadwerkelijk in een ritme van in– en uitademen komen77.

Om zijn weigering uit te leggen het ambt van hoogste zielzorger van de RKK 
op zich te nemen, schreef Gregorius het boekje Regula pastoralis. Het bevat het 
programma van zijn eigen bezigheid evenals van die van allen die zich met ziel-
zorg bezighouden. Volgens Gregorius is de last van de zielzorg en de geestelijke 
leiding eigenlijk voor elke mens te zwaar. De zielzorg is immers, zoals Grego-
rius van Nazianze al had opgemerkt, de ‘kunde aller kundes’. De wonden van 
het lichaam genezen is al moeilijk genoeg, het helen van de wonden van de ziel 
is volgens de beide Gregoriussen nog veel moeilijker. Men moet thuis zijn in de 
wetten van het geestelijk leven om zielenarts te kunnen worden78. In de Regula 
pastoralis gaat het Gregorius de Grote zowel om de persoon van de zielzorger, 
die voor de zielzorg geestelijk gerijpt dient te zijn, als om kennis van de ziel in 
al zijn onderscheidingen en tegenstellingen. Vergeleken met Augustinus van 
Hippo, wiens werken hij goed kende, laat Gregorius’ precisie en subtiliteit zien 
hoezeer hij in de lijn staat van de wijsheid van de woestijnvaders en de ervaring 

77 Möller 1994b, 240.
78 Regula pastoralis I.1, Gregorius de Grote 2007, 29: ‘No one presumes to teach an art that he 
has not %rst mastered through study. How foolish it is therefore for the inexperienced to assume 
pastoral authority when the care of souls is the art of arts. For who does not realize that the a�ic-
tions of the mind are more hidden that the internal wounds of the body? And yet, how o!en do they 
who are completely ignorant of spiritual precepts profess themselves physicians of the heart, while 
anyone who is ignorant of the power of medicine is too embarrased to be seen as a physician of the 
body’. Van Gregorius van Nazianze neemt Gregorius de Grote ook het tegenover elkaar stellen 
van tegengestelde geestelijke gesteldheden over.
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van kloosterabten met de geestelijke leiding over een gemeenschap. De Regula 
pastoralis was Gregorius’ equivalent van Benedictus’ regel voor de kloosterge-
meenschap79. De focus is op de zielzorger, dat wil zeggen de gewijde priester of 
bisschop.

Waar het gaat om de persoon van de zielzorger of de geestelijk leidsman is 
voor Gregorius een zel`ritische omgang met macht wezenlijk. Een zielzorger 
moet niet alleen de wetten van het geestelijk leven met zijn verstand begrijpen, 
maar ze ook in zijn eigen leven volgen80. Met zijn Regula pastoralis probeert 
Gregorius de parochiepriester en de bisschop, zonder hem van zijn adminis-
tratieve en liturgisch–sacramentele taken vrij te stellen, om te vormen tot een 
geestelijk leidsman zoals de ascetische oudste of de abt dat was81. Vervolgens 
moet de zielzorger een grote innerlijke concentratie inoefenen om zijn geest 
niet te verwarren in een veelheid van aangelegenheden. Als het al lukt om al 
die verschillende bezigheden tot een goed einde te brengen, dan loert in het 
innerlijk het gevaar van de misplaatste trots. Typisch voor Gregorius als ziel-
zorger is dat hij zichzelf en de lezer steeds de gevaren van de ene kant bewust 
maakt en, onmiddellijk daarop, de gevaren van de andere kant. Het gevaar van 
de andere kant van met veel dingen tegelijk bezig zijn is dat van een terugtocht 
in een valse innerlijkheid82. Beslissend voor iemand die het ambt van zielzorger 
op zich neemt, is voor Gregorius de deemoed, dat wil zeggen de moed om uit 
ontzag voor God te buigen en in dit ontzag het begin van wijsheid te zien83. 
Pas wie goed kan omgaan met al zijn verschillende hartstochten, zijn verlangen 
slechts op het innerlijke richt en een geestelijk leven voert, is voor de zielzorg 
geschikt — wat voor Gregorius wil zeggen: voor de wijding. Een geestelijk leven 
leven betekent voor Gregorius vooral geoefend zijn in het bidden en de ervaring 

79 Peter Brown, #e rise of western Christendom, Malden MA 22003, 202-212. Volgens Brown 
schiep Gregorius met zijn Regula pastoralis een taal voor de machtsuitoefening van elke publieke 
functionaris in het Latijnse Europa van zijn tijd en daarna. Waar Brown de Regula pastoralis een 
Rule for Bishops noemt, meent George Democopoulos dat Gregorius hoopte iedereen met een 
pastorale verantwoordelijkheid te beïnvloeden, inclusief priesters en zij die over kloosters de 
leiding hebben. In ieder geval gebruikte Gregorius allerlei verschillende woorden voor de ziel-
zorger, zoals sacerdos, rector, prædicator en pastor, maar niet episcopus, in: Gregorius de Grote 
2007, 14.
80 Möller 1994b, 227.
81 Demacopoulos, in: Gregorius de Grote 2007, 17. Demacopoulos gaat nog verder: ‘It was the 
holy man in late antiquity who possessed the ability to exorcise demons, foresee the future, and 
intercede for a community. Gregory hoped to empower his priests with the same authority and 
in*uence’ (23).
82 Regula pastoralis I.4-5, Gregorius de Grote 2007, 34-38.
83 Regula pastoralis I.6-7, Gregorius de Grote 2007, 38-40.
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hebben opgedaan dat men door het gebed alles van God kan krijgen wat men 
nodig hee�84.

In Gregrorius’ spreken over zielzorg vervult de metafoor van de herder en 
zijn kudde een belangrijke rol. In deze metafoor ontmoeten we iets archety-
pisch: het aangewezen–zijn van de mens op bescherming en de verplichting van 
de mens de hoeder van zijn naaste te zijn. Voor de herder komt het erop aan de 
juiste maat, het juiste ogenblik en het juiste woord op de juiste tijd te vinden, en 
niet alles over één kam te scheren. In de zielzorg is het elementaire onderschei-
dingsvermogen wezenlijk, de zondaar van de zonde te kunnen scheiden. Fouten 
moet scherp benoemd, maar de mens in het benoemen van zijn fouten niet 
vernietigd worden. Voor een zielzorger is discretio onontbeerlijk, het vermogen 
de spirituele toestand van zijn leerling juist in te schatten en de ware deugd 
te onderscheiden van de als deugd vermomde ondeugd. Dit onderscheiding-
vermogen helpt de zielzorger in te schatten wanneer strenge terechtwijzing en 
wanneer genadige mildheid (condescensio) geboden is85.

In het omvangrijkste deel van de Regula pastoralis gee� Gregorius aan de 
zielzorger zoiets als een christelijke zielenleer in handen, om hem voor contex-
tuele zielzorg te sensibiliseren86. Zo’n veertig groepen van mensen worden in 
tegenstellingen besproken: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, rijken en 
armen, dienaren en meesters, gezonde mensen en zieken, deemoedigen en zij 
die trots zijn, eigenzinnigen en wankelmoedigen, enzovoort. Gregorius speci�-
ceert de dialectiek van zijn tegenstellingen telkens met buitengewone nauwkeu-
righeid. Schri� en ervaring zijn de bronnen van zijn kennis van de ziel87. In de 
apostel Paulus erkent hij het prototype van de zielzorger die beide soorten van 
situatiebetrokken vermaning kan belichamen. En bijzonder subtiele bespre-
king wijdt Gregorius aan de mens die ertoe neigt om publiekelijk het goede, 
maar in het geheim het kwade te doen. Zulke mensen hebben een bijzondere 
soort van pastorale vermaning nodig die erop wijst dat menselijke oordelen 
snel vergaan, maar het goddelijke oordeel eeuwig is en al het verborgene aan 
het licht brengt. Gregorius zou Gregorius niet zijn als hij zich vervolgens niet 
ook bezig zou houden met de mens die verborgen houdt het goede dat hij doet, 
terwijl hij een slechte reputatie laat bestaan. Deze loopt het gevaar op een geraf-
�neerde manier trots te zijn op de eigen goedheid. Bovendien verhindert hij zo 
dat andere mensen zijn goede voorbeeld kunnen volgen88.

84 Regula pastoralis I.10-11, Gregorius de Grote 2007, 43-48.
85 Regula pastoralis II.9-10, Gregorius de Grote 2007, 76-83.
86 Möller 1994b, 231.
87 Möller 1994b, 232.
88 Regula pastoralis III.35, Gregorius de Grote 2007, 198-201.
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Gregorius’ zielzorg is een zelfgestuurde, door praktische wijsheid geleide ziel-
zorg die niets uit algemene beginselen a^eidt, maar zich wendt tot de enkeling 
in zijn unieke gesitueerdheid89. De zielzorger is daarbij volgens Gregorius de 
Grote een herder die de vaardigheden van arts, asceet en abt verenigt.

* * *

In dit onderzoek gaat het om zielzorg in de zin van persoonlijk pastoraat 
door parochiepastores in de context van parochies en dus niet om geestelijke 
verzorging in de context van een instelling. In de geschiedenis hee� de praktijk 
van de zielzorg sinds het eerste gebruik van het woord door Plato telkens een 
historische en gesitueerde invulling gekregen. Vanuit diezelfde geschiedenis 
neem ik een paar zaken mee voor mijn opvatting van pastoraat. Terwijl ziel-
zorg bij Plato de zorg is om het redelijke deel van de ziel de overhand te laten 
krijgen over het voelende en het willende deel, is zielzorg in de betekenis die 
de Hebreeuwse bijbel eraan hecht de zorg om de mens, met zijn of haar hele 
leven, geestelijk en lichamelijk, te laten invallen in het ademritme van God. 
Vanuit deze historische bron hecht ik eraan de ziel als een centraal begrip 
voor pastoraat op te vatten, ook al is zij in het dominante spreken over zorg 
voor mensen in de 18e eeuw verdrongen door de psychè. Met het begrip ziel, 
als beginsel van het hele leven, geestelijk en lichamelijk, kan ik iets bij elkaar 
houden rond identiteit, breuken en het levensverhaal, dat in de laatmoderniteit 
juist onder druk staat. In het Tweede Testament is zielzorg zondenvergeving, 
rouwverwerking, troost, vermaning. In de eerste eeuwen van het christendom 
krijgt de zielzorg vorm in de dienst van de diaken ten aanzien van zieken en 
behoe�igen, de zorg van de bisschop voor degenen die niet hadden standge-
houden in de vervolgingen, de ondersteuning door de woestijnvader van de 
monniken in hun strijd tegen verleidingen, de zorg van de bisschop voor de 
gelovigen van de gemeenschap waarover hij het opzicht hee�, de wederke-
rige verantwoordelijkheid van de leden van een kloostergemeenschap. Vanuit 

89 Möller 1994b, 241: ‘Gregors Seelsorge ist eine weisheitlich gestimmte Seelsorge, die nichts von 
allgemeinen Prinzipien her deduziert, sondern sich dem einzelnen Menschen in seiner Einzel-
heit zuwendet’. De Noordamerikaanse pastoraaltheoloog #omas Oden, zelf een pleitbezorger 
van het pastoral counseling-model van zielzorg, laat zien hoezeer inzichten en technieken uit 
de moderne psychotherapie al bij Gregorius zijn aan te tre]en, Möller 1994b, 241-242, met een 
Duitse vertaling van Oden 1984, 57-59. Oden schrij�: ‘Finally, and perhaps most importantly, the 
three primary assumptions of client centered therapy were all operational already in Gregory’s 
pastoral method. Carl Rogers identi%ed these three necessary and su}cient conditions for posi-
tive psychological change as accurate empathy, unconditional positive regard, and self-congruence’ 
(59).
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deze geschiedenis houd ik over dat zeilzorg vooral een aanbod aan mensen 
is met het oog op hun concrete noden op dat moment. In de eeuwen daarna 
raakte de zielzorg verbonden met de ambtelijk gewijde priester als herder en 
zielzorger. In Gregorius’ invloedrijke Regula pastoralis, uit de zesde eeuw, is 
zielzorg een zelfgestuurde, door praktische wijsheid geleide zielzorg die niets 
uit algemene beginselen a^eidt, maar zich wendt tot de enkeling in zijn gesitu-
eerdheid. De zielzorger is daarbij volgens Gregorius een herder die de vaardig-
heden van arts, asceet en abt verenigt. Vereist is een geestelijk gerijpt persoon, 
die goed kan omgaan met al zijn verschillende hartstochten, kennis hee� van 
de ziel in al zijn onderscheidingen en tegenstellingen en zelf een geestelijk 
leven voert. Beslissend is de deemoed, de moed om uit ontzag voor God te 
buigen en daarin het begin van wijsheid te zien. Uit Gregorius’ opvatting van 
zielzorg houd ik de aandacht over voor de pastorale betrekking vanuit het 
perspectief van de zielenherder en voor diens innerlijk in de betrekking tot 
God, een innerlijk dat in het relationele over en weer dat zielzorg is, mee op 
het spel staat. Met Gregorius wil ik pastoraat blijven opvatten als een theolo-
gische onderneming. In de Middeleeuwen werd de, in de 13e eeuw eenmaal 
per jaar verplicht gestelde biecht tot de plek bij uitstek waar de zielzorg zich 
kerkelijk institutionaliseerde. In het protestantisme werd de zielzorg ge^an-
keerd door verkondiging en kerkelijke tucht. In de 18e eeuw raakte de zielzorg 
versmald tot de toewending tot de enkeling en vervolgens tot de inwerking op 
de individuele ziel. In de 19e eeuw werd de zorg om het zieleheil van de enke-
ling tot de zorg om de identiteit van de enkeling. Søren Kierkegaard vestigde 
de aandacht op de zorg van de zielzorger voor het eigen zelf. In de RKK werd 
de praktijk van de zielzorg door het Concilie van Trente territoriaal inge-
richt en versterkt, en bleef het begrip zielzorg tot in de 20e eeuw heel breed 
opgevat. Ten aanzien van de enkeling bestond zij voornamelijk uit onderrich-
ting, vermaning en sacramentele verzorging door de clerus. De belangrijkste 
opdracht van de zielenherder bestond erin de mensen met de Kerk en de sacra-
menten in aanraking te brengen. In de tweede hel� van de vorige eeuw werd 
dit verzorgingsmodel opgevolgd door het begeleidingsmodel en dat werd weer 
aangevuld met het mystagogisch model. In beide laatste modellen gaat het 
minstens ook om het ondersteunen van mensen bij authentieke zelfverwerke-
lijking. Uit deze meest recente fase van de geschiedenis van de zielzorg houd 
ik de waarschuwing over voor de invloed van de gedragswetenschappen op de 
zielzorg, met name waar die ertoe leidt dat een psychologiserende opvatting 
van het innerlijk van de pastorant centraal komt te staan.
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Paragraaf 3.3: Een synchrone insteek: Hedendaagse opvattingen van 
pastoraat

In de vorige paragraaf heb ik in vogelvlucht de geschiedenis van de ziel-
zorg — of zoals het in de jaren zeventig van de vorige eeuw ging heten: pasto-
raat — besproken, een geschiedenis die is uitgelopen in een verscheidenheid aan 
pastoraatsopvattingen. In deze paragraaf bespreek ik eerst een drietal typen 
waarin die verscheidenheid praktisch–theologisch gezien is op te delen. Met 
het oog op de laatmoderne context van het pastoraat bespreek ik daarna twee 
narratieve opvattingen. Vervolgens wend ik me tot een opvatting die in het 
bijzonder erop is gespitst bij de gebrokenheid in het leven van mensen te komen, 
namelijk de zogenoemde presentiebenadering. Ten slotte bespreek ik pastoraat-
sopvattingen die de ethische dimensie van pastoraat expliciteren en een zekere 
openheid hebben voor morele goederen.

3.3.1. Praktisch–theologische opvattingen van pastoraat

Aan het begin van de 21e eeuw zijn er in de literatuur allerlei praktisch–theo-
logische pastoraatsopvattingen te vinden. De Duitse katholieke psychiater en 
praktisch–theologe Doris Nauer gee� daarvan een veelomvattend overzicht, 
waarin ze 29 pastoraatsopvattingen beschrij�. Op basis van deze, vooral voor 
de Duitse pastorale praktijk relevante opvattingen hee� zij drie typen gecon-
strueerd. Ik bespreek in deze subparagraaf deze drie typen, waarbij ik telkens 
een Nederlands voorbeeld noem dat in het hedendaags pastoraat in Nederland 
veel weerklank vindt. Het gaat om de opvattingen van de protestantse prak-
tisch–theologen Gerben Heitink en Riet Bons–Storm en de katholieke prak-
tisch–theoloog Gerard Groener. Omdat, zoals in paragraaf 3.1 besproken, in 
de laatmoderniteit de narratieve identiteitsconstructie een centrale opgave is, 
bespreek ik apart twee narratieve opvattingen van pastoraat, namelijk die van 
de reformatorische praktisch–theologen Henning Luther en Ruard Ganzevoort, 
en denk ik verder op wat ik in hoofdstuk 1 op geleide van Paul Ricœur en Judith 
Butler al heb besproken.

3.3.1.1. Een verscheidenheid aan pastoraatsopvattingen

Doris Nauer constateert aan het begin van de 21e eeuw een verscheidenheid 
aan zeer verschillende en op het eerste gezicht met elkaar onverenigbare 
pastoraatsopvattingen of, zoals zij ze noemt, ‘zielzorgconcepten’. Onder een 
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zielzorgconcept verstaat Nauer een theoretisch uitgewerkte en verantwoorde 
opvatting van pastoraat. Ze gee� de voorkeur aan het begrip zielzorg boven 
pastoraat, omdat pastoraat volgens haar een veel breder begrip is dat betrek-
king hee� op het geheel van het geloven en handelen van de Kerk en van chris-
tenen in een bepaalde tijd. Ook al hee� het begrip ziel, zeker in verbinding met 
dualistische voorstellingen ervan, negatieve connotaties, het is in de christelijke 
traditie de naam voor ‘de plek waar het gaat om spiritualiteit en geweten, om 
waarheid en fundamentele levensinstellingen en natuurlijk om de betrekking 
tot God’90. Ziel is niet het tegenovergestelde begrip van lichaam, maar datgene 
dat een mens pas levend en heel maakt. Nauer omschrij� zielzorg, in aanslui-
ting op Johannes 10,10, als91:

‘‘zorg voor de levende mens’. Een zorg die zich ten doel stelt voor iedere mens, 
binnen de grenzen van zijn of haar individuele en contextuele mogelijk-
heden, een ‘leven in volheid’ mogelijk te maken.’

Zielzorgconcepten worden volgens Nauer niet omwille van zichzelf ontworpen, 
maar om pastores een wetenschappelijk instrument te bieden voor hun dage-
lijkse arbeid en voor het transparant maken van hun werk voor derden. Omdat 
een door een pastor gevolgd zielzorgconcept in de praktijk veelal veranderingen 
ondergaat, bijgesteld wordt of zelfs ingeruild kan worden voor een ander, vat 
Nauer het op als een dynamische constructie. Het raamwerk van elk zielzorg-
concept wordt vooral door de volgende bouwstenen gevormd: ‘het Gods– en 
mens–beeld, zo te zeggen het fundament van het gehele concept; de daaruit 
afgeleide inhoudelijke de�nitie en doelstelling van zielzorg; de kring van adres-
santen, voor wie zielzorg bedoeld is; conclusies voor het rol– en competentie-
pro�el van zielzorgers, hun alledaagse praktijk en methodische manier van 
werken’92.

Nauer onderscheidt negentwintig zielzorgconcepten, die ze onderbrengt in 
drie typen, die ieder een dominantie van een bepaald perspectief of een bepaalde 
blikrichting laten zien: (i) bij concepten van het bijbelse type is het begelei-
dend–mystagogische perspectief of de transcendente blikrichting dominant; 
(ii) bij concepten van het psychologische type is het psychologische perspec-
tief of de intrapsychische en interpersoonlijke blikrichting dominant en (iii) 
bij concepten van het sociologische type is het diaconaal–politieke perspectief 

90 Nauer 2001, 12, met een citaat uit Ziemer 2000, 40/41/130.
91 Nauer 2004, 13-14.
92 Nauer 2004, 15.
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of de contextuele blikrichting dominant. De door haar besproken concepten 
zijn zielzorgconcepten die voor de Duitse pastorale praktijk relevant zijn. De 
Nederlandse theorievorming met betrekking tot pastoraat komt alleen aan de 
orde voorzover die een bijdrage hee� geleverd aan het voor de Duitse theorie 
en praktijk vruchtbaar maken van de opgedane inzichten en ontwikkelde prak-
tijken van de Noordamerikaanse zielzorgbeweging (pastoral counseling)93. In 
Van geestelijke verzorging naar christelijke zielzorg (2004) verwijst Nauer wel 
naar Nederlandse praktisch–theologen94. Ik bespreek hieronder eerst de drie 
typen die Nauer onderscheidt en geef van elk type een Nederlands voorbeeld. 
Daarna ga ik in op Nauers eigen concept.

Bij zielzorgconcepten van het bijbelse type is het begeleidend–mystagogische 
perspectief of de transcendente blikrichting dominant95. Dergelijke concepten 
brengen het eigene van de zielzorg, gebaseerd op heilige Schri� en christelijke 
tradities, tot gelding. Zielzorg dient eraan bij te dragen dat de vraag naar de 
meerwaarde van het menselijke bestaan open blij�, en mensen ertoe te bemoe-
digen hun individuele geloofsweg naar God te zoeken. Daarbij mag, volgens 
Nauer, zielzorg niet dogmatiserend, moraliserend, dreigend, manipulatief, 
betuttelend, directief of confronterend zijn. De mondigheid en (beslissings)
vrijheid van de pastorant dienen gerespecteerd te worden. Als geloofshulp hee� 
zielzorg als doel ‘mensen in te voeren in het geheim van de geschiedenis van 
Gods liefde voor al zijn schepselen’96. Als levenshulp is ‘zielzorg — in situaties 
van leed en crises — een bescheiden, terughoudend, ingetogen, behoedzaam 
er gewoon zijn, erbij blijven, meegaan, mee uithouden, bijstaan, begeleiden. 
Een zich verantwoordelijk voelen, en troosten, vooral als er niemand meer is 
en niemand nog iets kan doen. Maar ook het delen van de banale alledaagse 
werkelijkheid, het uitbundig meefeesten in tijden van geluk!’97. Hoewel Nauer 
de aandacht voor concreet ervaarbare Geestkracht waardeert als tegenwicht 
tegen al te cognitieve opvattingen van zielzorg, wijst ze opvattingen van ziel-
zorg als een strijd tegen de machten van het kwaad beslist van de hand. De 

93 Nauer 2001, 156 en 175. Vooral Wybe Zijlstra en Heje Faber vervulden daarbij een belangrijke 
rol.
94 Nauer 2004, 19-28. Gezien de voetnoten schaart ze de pastoraatsopvatting van Heitink onder 
het psychologische type; die van Baart, Groener en Van Knippenberg onder het begeleidend-
mystagogische type en die van Bons-Storm en Haarsma onder het diaconaal-politieke type. Ik 
kom hier verderop op terug.
95 Nauer 2004, 23-27; Nauer 2001, 389-392 en het overzicht op 401.
96 Nauer 2004, 24, onder verwijzing naar mystagogische (zielzorg)concepten (Rahner, 
Knobloch).
97 Nauer 2004, 23, met een expliciete verwijzing naar Baart 2001.
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verbinding van zielzorg met zonde en vergeving wijst ze niet af, mits er over 
zonde en vergeving op een eigentijdse manier wordt gesproken.

Een in Nederland, in ieder geval in de RKK, invloedrijke pastoraatsopvatting 
van dit type is die van de praktisch–theoloog en supervisor Gerard Groener. 
In het kader van een bespreking van ‘de ruimte van het (parochie)pastoraat’ 
komt hij ook te spreken over ‘pastorale zorg en geestelijke begeleiding’. Hij 
doet het volgende voorstel voor een werkde�nitie of pro�elomschrijving van 
parochiepastoraat98:

‘Parochiepastoraat is de professioneel en ambtshalve verrichte dienst aan het 
geloven van personen, groepen en kerkelijke gemeenschappen of organisa-
ties, door middel van: a. het initiëren in en het bevorderen van de omgang 
met het mysterie van het menselijk leven en daarin en daar doorheen met 
het mysterie van God, b. het helpen verstaan van het leven in het licht van de 
christelijke openbaringstraditie, en c. het geven van (bege)leiding aan kerke-
lijke gemeenschappen en groepen.’ 

Groener onderscheidt daarmee drie diensten aan het geloven van mensen: een 
mystagogische, een hermeneutische en een leiderschapsdienst99. Pastorale zorg 
en geestelijke begeleiding zijn volgens hem vormen van hermeneutische en 
mogelijk ook van mystagogische dienst, maar hij vraagt zich af of ze een uitoe-
fening zijn van pastoraal leiderschap, omdat het persoonlijk pastor van iemand–
zijn geen publieke functie is en niet rechtens geregeld kan worden100. Groeners 
drie diensten komen terug in het Beroepspro�el Parochiepastor (2005) van de 
VPW Nederland, de beroepsvereniging van katholieke pastoraal werkenden. 
Over pastorale zorg en geestelijke begeleiding zegt dit Beroepspro�el101:

98 Groener 2003, 392.
99 Groener 2003, 341-391. Voor de mystagogische en hermeneutische dienst zie ook Groener 
1999 en J. Firet, Het niveau van de intuïtie overstijgen, in: Praktische #eologie 13/5 (1986), 595-605, 
waarin Firet spreekt over hermeneutiek en agogie als de twee dynamische momenten van het 
object van praktische theologie.
100 Groener 2003, 394-395. Volgens Lebacqz en Driskill 2000, 73-74, menen vele in pastorale 
counseling geschoolde pastores dat zij aan een lid van de gemeente of parochie waarvoor zij 
pastor zijn, beter geen geestelijke begeleiding — gericht op geestelijke verdieping en groei — en 
zeker geen pastorale counseling — gericht op het leren omgaan met en zo mogelijk helen van 
pijn en gemis — kunnen geven. De redenen daarvoor hebben te maken met de dynamiek van 
overdracht en tegenoverdracht die onnodig gecompliceerd kan raken, het willen vermijden van 
de indruk bij anderen dat de pastor met sommige leden van de gemeenschap nauwere banden 
onderhoudt dan met andere leden en het willen voorkomen dat de intimiteit die door langlo-
pende pastorale contacten wordt gevoed misverstanden oproept zodra de pastor en zijn of haar 
cliënt elkaar in andere contexten tegenkomen.
101 Beroepspro�el parochiepastor, door de Federatieraad van de Federatie VPW Nederland 
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‘Hij [de pastor (m/v)] is met mensen onderweg, delend in hun vreugde en 
verdriet, luisterend naar wat de Geest te zeggen hee�. Hij steunt en bemoe-
digt mensen in de omgang met de gebrokenheid en de tragiek van het 
bestaan. Hij begeleidt hen op hun spirituele zoektocht door het leven.’

Bij zielzorgconcepten van het psychologische type is het psychologische 
perspectief of de intrapsychische en interpersoonlijke blikrichting dominant102. 
Dergelijke concepten maken centrale theorie–elementen uit psychologie en 
psychotherapie toegankelijk en vruchtbaar voor de zielzorg. Minstens twee 
fundamentele inzichten hebben ze gemeenschappelijk: (a) de intrapsychi-
sche ervarings–, denk– en gevoelswereld van zowel de gesprekspartner als de 
zielzorg(st)er zelf is het centrale aanknopingspunt voor een persoonsgerichte 
hedendaagse zielzorg; (b) de interpersoonlijke verbale en non–verbale relatie-
dynamiek kan een weldadige therapeutische werking hebben103. Als levens– en 
crisishulp hee� zielzorg als doel mensen in staat te stellen tot persoonlijke groei, 
rijping, zelfverwerkelijking, identiteitsvorming, ethische competentie, auto-
nomie en individuele zinontsluiting104. Als geloofshulp hee� zielzorg als doel 
mensen in staat te stellen op hun eigen manier te geloven en zich te bevrijden 
van ziekmakende Godsbeelden. Om het bezwaar serieus te nemen dat een 
zielzorg die zich emancipatie en zelfverwerkelijking ten doel stelt, teveel van 
mensen vraagt, dient het doel van subjectwording volgens Nauer verbonden te 
worden met opvattingen van het ‘zwakke subject’ en van ‘betrokken individu-
atie’105. Hoewel zielzorg(st)ers volgens Nauer niet alleen (ver)troostend dienen 
te zijn, maar ook alle mogelijke middelen dienen in te zetten om individuele 
noodsituaties te minimaliseren, moet zielzorg volgens haar ervoor waken in 
het causale basismodel van ziekte en therapie te worden ingevoegd. Het thera-
peutische moment van zielzorg ligt volgens Nauer in het mogelijk maken van 
heilzame ervaringen, waarbij heilzaam ook kan betekenen dat je je als mens 
met je gefragmenteerde levenssituatie en levensgeschiedenis verzoent. Zielzorg 
dient ook bij te dragen aan de reïntegratie van het individu in sociale contexten, 

vastgesteld op 29 september 2005, VPWinfo.nl nr. 4, oktober 2005, 16.
102 Nauer 2004, 19-22; Nauer 2001, 393-397 en het overzicht op 401.
103 Nauer 2004, 20.
104 Nauer 2001, 395.
105 Nauer 2001, 396, onder verwijzing naar systeemtheoretisch georiënteerde en sociologisch 
gefundeerde zielzorgconcepten. Nauer doet wel wat Tjeu van den Berk volgens Vosmans kritiek 
op Van den Berks mystagogie-opvatting niet doet: ‘Nergens re^ecteert hij kritisch over het laat-
moderne karakter van het subject, van het zelf met zijn ziel en innerlijk en dat maakt hem tot 
speelbal van een moderne opvatting van het subject: per saldo is de eigen, ‘authentieke’ ervaring 
van een mens de richtsnoer bij de afdaling naar de ziel’, Vosman 2001, 192.
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zonder mensen aan ziekmakende en onderdrukkende systemen uit te leveren. 
Daarbij hebben zielzorg(st)ers door hun verbinding met een geloofsgemeen-
schap de mogelijkheid mensen in mensvriendelijk georganiseerde structuren te 
introduceren en recht van leven toe te kennen.

Een in Nederland invloedrijke pastoraatsopvatting van dit type is die van 
de praktisch–theoloog Gerben Heitink, waarmee hij een midden probeert te 
vinden tussen een kerugmatische opvatting van pastoraat, steunend op de 
dialectische theologie van de Zwitsers Karl Barth en Eduard #urneysen, en 
een therapeutische opvatting, steunend op de theologie van de Noordameri-
kanen Paul Tillich en Seward Hiltner106:

‘Dat een pastor een helpende relatie aangaat met mensen om — in het licht 
van het evangelie en in verbondenheid met de gemeente van Christus — met 
hen een weg te zoeken in geloofs– en levensvragen.’ 

Heitink vat het pastoraal handelen van de pastorale beroepskracht dus op als 
een vorm van hulpverlening. Hij onderscheidt vier functies die het pastoraat 
kan vervullen: helen, bijstaan, begeleiden en verzoeken107.

Bij zielzorgconcepten van het sociologische type is het diaconaal–politieke 
perspectief of de contextuele blikrichting dominant108. Dergelijke concepten 
hebben de verdienste dat ze mensen in hun context in het middelpunt van de 
zielzorglijke betrekking plaatsen: niet alleen hun persoonlijke zoektocht naar 
God en zin, maar het geheel van hun meestal niet–spectaculair en routine-
matig verlopende, triviale wereld van alledag; niet alleen hun buitengewone 
probleem–, crisis– en ziekte–constellatie, maar de voor hun leven relevante 
systeem–contexten, waaraan zij enerzijds hun bestaan danken, maar waar-
door zij anderzijds in hun concrete overleven worden bedreigd109. Als levens-
hulp hee� zielzorg als doel mensen in staat te stellen hun leven van alledag 
te leven, te genieten en te vieren, door hen te helpen hun levensgeschiedenis 
te (re)construeren in een verbinding van individuele, collectieve, maatschap-
pelijke, religieuze en anamnetische dimensies. Als overlevingshulp hee� ziel-
zorg als doel de verdediging van degenen van wie de menselijke waardigheid 
en de rechten worden bedreigd. Zielzorg richt zich dus niet alleen, door het 
activeren van zel�ulppotentieel en het aanleggen van netwerken, op mensen 

106 Heitink 1977, 41992, 75.
107 Heitink 1977, 41992, 289 e.v.
108 Nauer 2004, 26-28; Nauer 2001, 397-400 en het overzicht op 401.
109 Nauer 2001, 398.
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en groepen van mensen maar ook op structuren, zowel maatschappelijke als 
kerkelijke. Ook kan overlevingshulp materieel zijn. Als geloofshulp, ten aanzien 
van zowel individuen als groepen, hee� zielzorg als doel de ontdekking van 
geloof en spiritualiteit als bronnen van kracht en verzet.

Een Nederlandse pastoraatsopvatting van dit type is die van de praktisch–
theologe Riet Bons–Storm, die pastoraat als volgt omschrij�110:

‘pastoraat is toewending naar en communicatie met mensen in het perspec-
tief van Gods toewending naar en communicatie met mensen in deze wereld. 
Een pastoraal contact hee� als bijzonderheid dat mensen, in de alledaags-
heid van hun bestaan of in een crisis–situatie, zich tot een ander wenden, die 
op dat moment de rol van pastor krijgt, om te komen tot verstaan: verstaan 
van zichzelf, verstaan van elkaar, in het perspectief van het evangelie, opdat 
mensen weer weten, waartoe zij bestaan’.

Voor haar kan pastoraat dat de situatie van nu, inclusief het lijden aan samenle-
ving en kerk, en het streven naar mondigheid van de mens serieus neemt, niet 
anders dan politiek pastoraat zijn111. Uitgaande van bovenstaande omschrij-
ving ziet Bons–Storm een pastor als ‘iemand, die voor de ander het zicht op God 
open houdt’112. Daarvoor is nodig dat de pastor zicht op de ander en op zichzelf 
hee�. Om dat te krijgen, reikt Bons–Storm de idee van de levenslijn aan: ‘de 
mens als haar biogra�e, het verhaal van haar beleefde leven, van haar erva-
ringen op de plaats, waar zij lee� in de samenleving, met de waardenpatronen, 
die aan haar zijn voorgehouden’ (idem). Het politieke karakter van het pasto-
raat zoals Bons–Storm dat voorstaat komt sterker naar voren in een omschrij-
ving die ze later formuleert113:

‘Pastoraat zie ik als het aangaan van een bondgenootschap met een mede-
mens, gericht op realisering van gerechtigheid en leven in overvloed voor 
die medemens, in het perspectief op leven in overvloed voor allen.’

Nauer presenteert zelf een multiperspectivistisch concept, waarin centrale 
inhouden van de door haar besproken zielzorgconcepten instromen. Haar 
ontwerp berust op theologische en �loso�sche aannames die elkaar volgens 
haar niet eenvoudigweg aanvullen, maar radicaliseren114. Filoso�sch sluit 

110 Bons-Storm 1989, 9.
111 Bons-Storm 1989, 16-18, verwijzend naar Frans Haarsma, Pastoraat in de stad van de mens, 
Baarn 1985.
112 Bons-Storm 1989, 21.
113 Bons-Storm 1992, 147.
114 Nauer 2001, 376-388.
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Nauer aan bij de postmoderne �loso�e van Jean–François Lyotard en Wolf-
gang Welsch. De postmoderne �loso�e staat sceptisch ten aanzien van de grote 
verhalen die dienen ter legitimatie en garantie van eenheid, orde en betekenis. 
Er kan niet langer van ‘de’ theorie in enkelvoud worden gesproken, maar 
alleen nog van theorieën in meervoud. Centraal in de postmoderne kennis-
theorie staat de di]erentie, dat wil zeggen het tegen elkaar indruisen van vele 
verschillende, maar principieel gelijkberechtigde vertogen115. Welke betekenis 
de verschillende theorieën uiteindelijk toekomt, hangt niet af van of ze onder-
gebracht kunnen worden onder een overkoepelende theorie, maar alleen van 
hun inherente humaniseringspotentieel. Hoewel ze dus niet kunnen worden 
ondergebracht in een metatheorie, zijn er tussen de verschillende theorieën wel 
rationeel verantwoorde overgangen mogelijk.

#eologisch sluit Nauer aan bij de triniteitsopvattingen van Leonardo Bo] 
en Reinhard Wunderlich. Reeds de heilige Schri� kan als een ‘leerschool 
voor pluraliteit’ worden opgevat en gelezen. Dit vermogen met pluraliteit om 
te gaan, kan volgens Nauer theologisch worden afgeleid uit de christelijke, 
trinitaire opvatting van God. Volgens Bo] is de christelijke triniteitsleer een 
poging het spreken over God te regelen. Enerzijds moet er strikt tussen God 
(de voortbrenger), Jezus Christus (de voortgebrachte) en de heilige Geest (die 
van beide uitgaat) worden onderscheiden, anderzijds dienen Vader (identiteit), 
Zoon (di]erentie van de identiteit) en heilige Geest (di]erentie van de di]e-
rentie) als op elkaar betrokken en ‘perichoretisch’ in elkaar vervlochten worden 
gedacht. Het ene en het vele, de eenheid en de verscheidenheid tre]en elkaar 
in de Drieëne. Volgens Wunderlich is het God zelf die in de persoon van de 
heilige Geest dynamisering, verbinding en het scheppen van overgangen en 
betrokkenheden tot het grondbeginsel van de Schepping hee� verheven. Trini-
taire theologie en postmoderne �loso�e radicaliseren volgens Nauer elkaar 
wederzijds. Voor een theologisch–�loso�sch doordachte zielzorgtheorie bete-
kent dit dat de bestaande veelheid en verscheidenheid aan zielzorgconcepten 
erkend, gewaardeerd en in stand gehouden dient te worden. Alle concepten 
dienen daarbij om te beginnen even serieus te worden genomen. Concepten 
die steeds minder of nog niet in de belangstelling staan, dienen bijzondere 
aandacht te krijgen. Concepten die het basisaxioma van pluraliteit ondergraven, 
dienen extra kritisch bekeken te worden. Inhoudelijk kunnen alleen die theorie–
elementen in de dialoog worden ingebracht, waaraan een humaniseringspoten-
tieel inherent is.

115 Nauer 2001, 382.
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Zoals gezegd neemt Nauer de theorie–elementen die zij uit de drie concept-
typen als de moeite waard beoordeelt, op in haar multiperspectivistische 
zielzorgopvatting. Vanuit deze opvatting is een zielzorggesprek niet pas een 
zielzorggesprek als de woorden God of geloof vallen. Religieus–spirituele 
thema’s en wereldlijke thema’s zijn twee onderscheiden uitdrukkingsvormen 
van onze werkelijkheid als schepselen Gods, die beide ook ona�ankelijk van 
elkaar hun recht en waardigheid bezitten. Religieuze thema’s en, als speci�eke 
invulling daarvan, christelijke inhouden kan de zielzorg(st)er ter beschik-
king stellen, maar het is aan de pastorant of hij of zij daarvoor open staat. Ten 
grondslag aan een multiperspectivistisch zielzorgconcept ligt volgens Nauer 
een plurale Godsopvatting, en wel een opvatting die recht doet aan de dubbele 
aanwezigheid van God in de wereld: als een bruikbare categorie en als een 
nutteloze transcendentaal; als antwoord op vragen naar zin en als ontken-
ning van alle menselijke zingeving; in Diens concreetheid (in het bijzonder 
in de verhalen over Jezus) en in Diens zich onttrekken aan alle concreetheid; 
in vertrouwdheid (in bijbelse verhalen) en in vreemdheid (bijvoorbeeld in de 
verhalen van andere religies)116. Zielzorg gebeurt in naam van de drieëne joods–
christelijke God. Het daaraan corresponderende mensbegrip vat Nauer samen 
als: een schepsel, evenbeeld van God, uniek, niet te ontraadselen, oneindig 
waardevol, vrij en daarom even dichtbij, als veraf van God, verstrikt in indi-
viduele, collectieve en structurele zonde en schuld en toch door de Schepper 
bemind. De ziel–mens is een samengesmolten conglomeraat uit lichaam, 
psyche en geest, en in zijn geheel vanuit theologisch perspectief steeds als een 
sociaal wezen te begrijpen117. Bij diverse van de door Nauer onderscheiden 
zielzorgconcepten worden doelstellingen genoemd die, minstens op het eerste 
gezicht, lijken te mikken op het bevorderen van autonomie en/of authenticiteit: 
zelfverwerkelijking, subjectwording, versterking van het ik, bevordering van 
het op individuele wijze geloven, aanvaarding van gefragmenteerdheid, meer-
voudige identiteitsvorming118. In haar multiperspectivistische concept neemt 
Nauer hiervan veel over, maar gekwali�ceerd als ‘zwakke subject’–wording en 
betrokken individuatie.

* * *

116 Nauer 2001, 406, waarbij ze Ottmar Fuchs citeert: Martyria und Diakonia, in: H. Haslinger, 
Handbuch Praktische #eologie, Mainz 1999, 178-198 hier 187.
117 Nauer 2004, 18-19.
118 Nauer 2001; zie het overzicht op 401.



217hoofdstuk drie

Uit het overzicht van Doris Nauer blijkt dat er vele en zeer diverse opvattingen 
bestaan over de de�nitie, doelstelling en werkwijze van pastoraat. In Neder-
land is deze verscheidenheid, naar het zich laat aanzien, minder groot dan in 
Duitsland. Toch is te verwachten dat er ook bij Nederlandse pastores in de 
praktijk vele varianten zijn aan te tre]en: vooral varianten van een meer bege-
leidend–mystagogisch type, daarnaast varianten van een meer psychologisch 
type en, wat minder, van een meer diaconaal–politiek type. Voorbeelden zijn 
respectievelijk Gerard Groeners opvatting van pastoraat als een drievoudige 
dienst aan het geloven van mensen, Gerben Heitinks opvatting van pastoraat 
als hulpverlening bij geloofs– en levensvragen en Riet Bons–Storms opvat-
ting van pastoraat als bondgenootschap gericht op gerechtigheid en leven in 
overvloed. Een in dit verband belangrijk wezenskenmerk van mens–zijn is het 
in–betrekking–zijn: in betrekking tot materiële levensvoorwaarden, tot zich-
zelf, tot medemensen, tot de samenleving en tot God en heel de Schepping. 
Aan de bespreking van deze verscheidenheid aan pastoraatsopvattingen houd 
ik over dat pastoraat betrekking kan hebben op elk van deze betrekkingen, in 
hun onderlinge samenhang. Bij wat Nauer geloofshulp noemt ligt de aandacht 
vooral op de relatie tot God en heel de Schepping, bij levens– en crisishulp op 
de relatie tot zichzelf en medemensen en bij overlevingshulp op de relatie tot 
materiële levensvoorwaarden en de samenleving, waarbij telkens de onder-
linge samenhang niet uit het oog mag worden verloren. Bij diverse van de ziel-
zorgconcepten die Nauer onderscheidt, worden doelstellingen genoemd die, 
minstens op het eerste gezicht, lijken te mikken op het bevorderen van auto-
nomie en/of authenticiteit: zelfverwerkelijking, subjectwording, versterking 
van het ik, bevordering van het op individuele wijze geloven, aanvaarding van 
gefragmenteerdheid, meervoudige identiteitsvorming. In haar eigen multi-
perspectivistisch concept neemt Nauer hiervan veel over, maar gekwali�ceerd 
als ‘zwakke subject’–wording en betrokken individuatie. Voor Nauer is ziel-
zorg de zorg om de levende mens, een zorg die zich ten doel stelt voor iedere 
mens, binnen de grenzen van zijn of haar individuele en contextuele mogelijk-
heden, een leven in volheid mogelijk te maken. Zielzorg dient mensen ertoe te 
bemoedigen hun eigen individuele geloofsweg naar God te zoeken, heilzame 
ervaringen mogelijk te maken — waarbij heilzaam ook kan betekenen dat 
iemand zich met zijn gefragmenteerde levenssituatie en levensgeschiedenis 
verzoent — en in het alledaagse bestaan van mensen krachtbronnen aan te 
boren en een humaniserende uitwerking te hebben op mensen, groepen en 
structuren. Uit Nauers multiperspectivistisch concept houd ik de aandacht 
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over voor heel de mens, in al de betrekkingen waarin deze staat, voor leven 
in volheid. Wat dat in een concrete situatie concreet betekent is iets wat in die 
concrete situatie concreet moet worden uitgezocht.

3.3.1.2. Narratieve opvattingen van pastoraat

In de laatmoderne context is de identiteit van zowel de pastorant als de pastor 
niet meer vanzelfsprekend. Identiteitsvorming gebeurt narratief, door middel 
van het vertellen van verhalen. In het pastoraat wordt veel en over veel verteld. 
Sommige opvattingen over en re^ecties op pastoraat sluiten daar expliciet op 
aan en in het bijzonder op het vertellen van het levensverhaal ten behoeve 
van subjectwording (Henning Luther), vooral in situaties van crisis (Ruard 
Ganzevoort). In hoofdstuk 1, subparagraaf 1.3.2, heb ik al, gebruikmakend van 
inzichten van Paul Ricœur en Judith Butler, aandacht besteed aan narrativiteit 
in het pastoraat. Ik zal in deze sectie daarop verder door denken.

Voor de reformatorische praktisch–theoloog Henning Luther is individuali-
sering een proces dat tot de kern van de christelijke boodschap behoort, mits 
zowel het verlangen naar autonomie als het verlangen naar solidariteit worden 
gehonoreerd119. Waar een mens dichter bij zichzelf komt, maakt hij zijn roeping 
en bestemming waar en komt hij dichter bij God. Voor God is immers iedere 
mens uniek. Wanneer God een mens tot bestaan roept, kan niemand anders 
dan deze mens daarop antwoorden. Het gaat in het christendom uiteindelijk 
om de subjectwording van mensen, een dynamisch proces waarin mensen zich 
losmaken van de maatschappelijke scripts die de ontwikkeling van de eigen 
uniciteit en authenticiteit in de weg staan. Dit proces van subjectwording 
ontwikkelt zich èn vanuit het contact met zichzelf èn vanuit het contact met de 
ander. In het spoor van de joodse �losoof Emmanuel Lévinas stelt Luther dat 
de kern van de subjectwording niet gezocht moet worden in zel�andhaving, 
maar in kwetsbaarheid, het geraakt worden door de ander. Mensen zijn in staat 
tot zel�ranscendentie: zich losmaken uit de eigen concrete levenssituatie en via 
kritische re^ectie op de eigen ervaringen komen tot een zinvolle constructie 
en reconstructie van het eigen levensverhaal. In deze autobiogra�sche zelfre-
^ectie speelt de innerlijke dialoog met de imaginaire ander een belangrijke rol. 
De christelijke religie helpt ons de imaginaire ander een naam te geven: God. 
Wil de religieuze dimensie van de subjectwording een kans krijgen dan moet 
er ruimte gemaakt worden om de tegenspraak, de gebrokenheid van het eigen 
bestaan toe te laten en onder ogen te zien. Het streven is niet uiteindelijk te 

119 Luther 1992; zie ook Putman 1998, 28-55.
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arriveren bij een afgeronde en afgesloten identiteit. Een mens is voortdurend 
in wording, op zoek, vragend, tastend naar zijn of haar identiteit die, zo het 
al gebeurt, hier en daar, stuksgewijs, fragmentarisch wordt beleefd. Wanneer 
de kerk zichzelf dienstbaar wil maken aan de gelovige subjectwording van 
mensen dan zal zij volgens Luther een platform moeten zijn waar mensen open 
en zonder dwang met elkaar over geloofs– en levensvragen kunnen commu-
niceren. In de dialectiek tussen het dagelijks bestaan van mensen enerzijds 
en Schri� en traditie anderzijds kan het verhaal van het subject een bijdrage 
leveren aan de voortgang, actualisering en ontwikkeling van het geloofsverhaal 
en kunnen, omgekeerd, Schri� en traditie hun bijdrage leveren aan de subject-
wording van mensen.

Een concept van pastoraat dat uitdrukkelijk met het levensverhaal werkt, 
is dat van hermeneutisch crisispastoraat van de protestantse praktisch–theo-
loog Ruard Ganzevoort. Op basis van vijf interviews met dwarslaesiepatiënten 
formuleert Ganzevoort de volgende hypothese met betrekking tot mensen 
in crisis: ‘Als een mens in een crisis komt, dan betekent dat dat zijn geldende 
Levensverhaal of interpretatiekader niet meer als kloppend en zingevend wordt 
ervaren, en hij/zij zal dan ook proberen een (her)nieuw(d) interpretatiekader 
op te bouwen door middel van nieuwe (eventueel sluimerende) oriëntaties’120. 
Voortbordurend op Charles Gerkin de�nieert Ganzevoort pastoraat als volgt121:

‘De pastorale relatie is een persoonlijke relatie waarin de partners zich ten 
doel stellen voor Gods aangezicht samen intensief bezig te zijn met het 
interpreteren van de situatie, met het doel te komen tot een nieuw verstaan 
van het leven van één of meer partners in deze relatie. Het gaat dus om een 
persoonlijke (niet puur beroepsmatige) relatie waarin we proberen om in 
Gods tegenwoordigheid (dat wil zeggen onder leiding van de Heilige Geest) 
het Levensverhaal te verstaan, en — waar nodig — te herschrijven. (…) Wie 
in een pastorale relatie komt met een ander mens krijgt onherroepelijk vanaf 
het eerste begin verhalen te horen. Verhalen van teleurstelling, woede en 
verdriet, verhalen van succes en mislukking, verhalen van de omgang met 

120 Ganzevoort 1989, 75. In psychologische de�nities van ‘crisis’ keren volgens Ganzevoort 
telkens drie aspecten terug: 1. het gaat om een korte periode; 2. het gaat om een verstoring van 
het evenwicht; 3. het gaat om een reactie op een bedreiging of een verlies waarbij de hulpbronnen 
falen (77-79). Crisisinterventie bestaat dan uit vier fasen: Achieve contact: breng contact tot stand 
met de persoon in crisis; Boil down the problem: breng het probleem tot de essentie terug; Chal-
lenge: zoek met de gesprekspartner naar concrete hulpbronnen; Develop ongoing growth: probeer 
uit de crisis een positieve groei te laten ontstaan (79, ontleend aan Howard Clinebell).
121 Ganzevoort 1989, 88-89. Charles Gerkin hee� zijn ideeën ontvouwd in o.a. #e living human 
document: Re-visioning pastoral counseling in a hermeneutical mode, Nashville-Abingdon 1984.
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anderen. Het lijkt vaak alsof er in die verhalen om de kern van het probleem 
heen gepraat wordt. Toch is dat niet zo. Juist in de verhalen wordt — soms 
bijna onzichtbaar — de kern blootgelegd. Zo zijn mensen. Mensen zijn verha-
lers. (…) In de verhalen wordt op een onnavolgbare wijze verband gelegd 
tussen verschillende gebeurtenissen in een begrijpelijk patroon.’

In het pastoraat werkt de pastor volgens Ganzevoort dus aan: (1) het Levensver-
haal horen, dat wil zeggen de setting, de plot, het karakter en de toon ervan, (2) 
bakens verzetten en (3) het Levensverhaal herschrijven, dat wil zeggen wijzigen, 
beproeven en uitbouwen. In dit concept is de idee van bakens of oriëntatie-
punten belangrijk. Oriëntatiepunten kunnen de ouders zijn, de groep waartoe 
men behoort of een bepaald gedachtenstelsel. Tot de bakens in het heden kan 
ook de relatie met de pastor behoren: hij of zij kan als baken functioneren door 
‘vóór te leven hoe men een Levensverhaal in christelijke zin kan schrijven’122.

Verder denkend op wat ik in hoofdstuk 1, subparagraaf 1.3.2, op geleide van 
Paul Ricœur en Judith Butler heb besproken, kan ik betre]ende pastoraat het 
volgende zeggen. De subjectwording van een mens geschiedt in een heel leven, 
waarvan de geschiedenis nooit helemaal kan worden verteld, of, beter, waarvan 
de geschiedenis steeds weer opnieuw moet worden verteld, juist omdat het 
vertellen nooit volledig lukt. In het pastoraat wordt veel en over veel verteld. Het 
komt erop aan dit vertellen ruimte te geven. De pastor kan het zoeken naar zelf-
kennis ondersteunen en bevorderen, maar dient er niet op te staan dat de pasto-
rant zel�ransparant wordt123. Hij of zij kan de pastorant er juist in bevestigen 
dat het principieel onmogelijk is zichzelf volledig doorzichtig te maken, volledig 
rekenschap over zichzelf af te leggen. De opdracht is om deze erkende onmoge-
lijkheid niet als eindpunt, maar als uitgangspunt te nemen voor het zoeken naar 
een nieuwe verhouding tot de eigen, nog onafgesloten levensgeschiedenis, dat 
wil zeggen tot zichzelf, tot — concrete — anderen en tot God. Er is hoop, wanneer 
het vertellen van de eigen levensgeschiedenis, onder het vertellen, verschui-
vingen en wijzigingen laat zien die de vertelde geschiedenis verdiepen en de 
verteller verrijken en verder helpen. Het erbij blijven, het aandachtig toehoren, 

122 Ganzevoort 1989, 103: ‘Andere bakens uit het heden zijn bijvoorbeeld de relatie met de pastor. 
Hoewel we moeten uitkijken voor een regressieve a�ankelijkheid van de pastor moeten we 
openlaten dat het juist tot de taak van de pastor behoort om baken te zijn, vóór te leven hoe 
men een Levensverhaal in christelijke zin kan schrijven; de pastor als de ‘symbolische leider 
en gids van de christelijke gemeenschap in de context van het moderne leven’. De pastor en/
of de gemeente kan en mag functioneren als een tijdelijk of blijvend baken voor het nieuwe 
Levensverhaal’.
123 Dat zou volgens Butler 2003, 10-11, een vorm van ‘ethisch geweld’ zijn (zie hfst. 1, voetnoot 34).
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het uithouden van onmacht door de pastor kan dit proces zeer bevorderen — is 
er misschien wel de voorwaarde voor. Dat is volgens mij centraal voor pastoraat, 
waarbij verzoening, meer dan genezing, het eigenlijke doel is.

Iedere mens is een uniek wezen, dat verlangt naar de vertelling van zijn eigen 
levensverhaal124. Het kan het eigen levensverhaal echter nooit helemaal uit zich-
zelf vertellen, omdat het begin, de eigen geboorte, zich onttrekt aan zijn herin-
nering. Het is voor het horen van het eigen levensverhaal a�ankelijk van andere 
mensen. In het pastoraat is niet het ‘wat’ van de pastorant belangrijk, maar het 
‘wie’. ‘Wie ben jij, in jouw betrekking tot jezelf, tot — concrete — anderen en tot 
God, tot hier toe geworden?’ is een hoofdvraag in elke pastorale betrekking125. 
De pastor wordt zo tot de ander die de pastorant tot het vertellen van zijn of 
haar levensverhaal uitnodigt en hem of haar daarbij ondersteunt. De pastor 
wordt tot de getuige van het getuigenis dat de pastorant over zichzelf a^egt. Het 
vertellen van het eigen levensverhaal wordt mogelijk gemaakt door het luisteren 
van de pastor. De pastorale betrekking is, vanuit de betrekking van God tot de 
mensen gezien, een fundamenteel symmetrische betrekking: pastor en pasto-
rant zijn allebei schepselen van God, door God geliefd en door God geroepen 
mens te worden. Op een fundamenteel niveau, vanuit God gezien, behoren 
beiden tot een ‘jullie’ en daarmee, vanuit mensen gezien, tot een ‘wij’.

De betrekking van God tot de mensen is voor het pastoraat essentieel en onop-
gee~aar. God is volgens de anglicaanse theoloog en bisschop Rowan Williams 
de niet–concurrerende Ander (non–competing other) die niet–concurrerend is 
voor mij als ook voor ieder ander subject. De verhalen over Jezus berichten van 
een God die nimmer door een eindig gebeuren kan worden bedreigd en die zich 
tegelijkertijd in Jezus’ dienstbetoon, lijden en opstanding openbaart als zich-
zelf onteigenend en zichzelf gevend. Omdat God nooit wordt bedreigd is er een 
niveau waarop ook mijn bestaan niet kan worden bedreigd en over dat niveau 
gaat het uiteindelijk in het pastoraat. Omdat God zichzelf hee� onteigend en 
gegeven, moet het spreken dat God wil bemiddelen afzien van de aanspraak 
de waarheid te beheersen en te bezitten. En niet alleen het spreken. Wanneer 
ik ben verwond, heb ik de mogelijkheid schadeloosstelling te eisen, maar — als 
gelovige, schrij� Williams — ook de mogelijkheid daarvan af te zien126. Als 

124 Adriana Cavarero, Relating narratives: Storytelling and sel�ood, London 2000 (oorspr. 1997).
125 Ziemer 1995, 392, wijst erop dat Jezus, in zijn ontmoetingen met mensen die hem om raad 
vragen, de vraag ‘wat moet ik doen?’ tegemoet treedt met de wedervraag: ‘wie ben jij?’.
126 Williams 1997, 45: ‘When I am injured, I have the means of possible redress (…). But I also have, 
as a believer, the freedom to alter the term of the relation: I can (…) opt to display positively the 
sovereign liberty of God not to retaliate or defend an interest. In other words, I can either attempt 
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gelovige moet ik ervoor uitkomen, dat mijn voortre]elijkheid zich aan mijn 
controle onttrekt. Daarom moet ik ook anderen niet beoordelen127. Men kan 
dit terugnemen of opschorten van het eigen oordelen, deze decentrering van 
het eigen subject–zijn, een ‘ascese van het zelf ’ noemen128. Met Williams denk 
ik dat de innerlijkheid van een mens niet een gegeven is. Ze is een constructie, 
die ontstaat uit de arbeid van de ontmoeting, de uitwisseling, de onderhande-
ling. Dit inzicht legt ons een consistent scepticisme op betre]ende aanspraken 
zel�ransparantie tot stand gebracht te hebben. Dat betekent echter niet, dat de 
innerlijkheid van een mens niet bestaat, of secundair is129. Over deze innerlijk-
heid kan men echter niet beschikken. Ze is alleen onderhevig aan het oordeel 
van God.

* * *

In een narratieve opvatting van pastoraat, een opvatting waarin het vertellen 
en opnieuw vertellen van het levensverhaal een centrale rol vervult, stapt de 
pastor als het ware in de beweging die de pastorant doormaakt en blij� hij 
of zij in dat proces met de pastorant optrekken. In het pastorale proces kan 
dan opkomen wat voor de pastorant van belang is en wat in de betrekking 
tussen pastor en pastorant van belang is. In die zin is een narratieve opvatting 
maximaal open voor de emergentie van (morele) goederen en dus ook voor de 
emergentie van autonomie en authenticiteit. 

3.3.2. De presentiebeoefening in het oude–wijkenpastoraat

In hoofdstuk 2, subparagraaf 2.2.1, hebben we gezien dat een sacramentele visie 
op waarheid suggereert dat gelovige waarheid moet worden gezocht in verbin-
ding met de gebrokenheid, de con^icten en de verwarring van hedendaagse 

to close o" my vulnerability or I can so work with it to show the character of God’. Williams gaat 
daarmee net een stapje verder dan Butler 2003, 60: ‘Persisting in the vacillation between wanting 
to claim a right against such injury, and resisting that claim, one ‘becomes human’’.
127 Vgl. Matteüs 7,1: ‘Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. Want onder 
het oordeel dat jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten 
worden’ (Willibrordvertaling 1995).
128 Vosman 2003b, 136.
129 Williams 1997, 30-31: ‘[M]y interiority is a construct that emerges through the labour of 
exchange — which is not to say that it is a reducible, secondary, epiphenomenal matter. (…) #e 
proper logic of this recognition that my self-knowledge emerges from converse and exchange 
enjoins a consistent scepticism about claims to have arrived at a %nal transparency to myself. (…) I 
shall discover what is good for me, I shall discover how to construe and articulate my interest, just 
as I construe everything else about my self-perception — in the process of encounter and exchange, 
not in excavation of a buried inner agenda’.
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mensen. Om bij die gebrokenheid te komen, om in een ontledigde vorm met 
mensen op te trekken, is de presentiebenadering ontwikkeld. Deze pastoraat-
sopvatting valt binnen het scala van hedendaagse opvattingen van pastoraat 
op door het paradoxale gegeven dat zij enerzijds verbonden lijkt met een heel 
bepaalde vorm van pastoraat, die bovendien door sommigen niet als pastoraat 
wordt erkend, en anderzijds bij veel pastores weerklank vindt als iets dat voor 
hen een belangrijke kwaliteit van hun werk is of in ieder geval zou moeten zijn. 
Om deze laatste reden besteed ik er hier relatief uitvoerig aandacht aan. Boven-
dien is deze presentiebenadering, door de van oorsprong wijsgerig andragoloog 
Andries Baart, met behulp van kwalitatief–empirisch onderzoek uitgewerkt 
tot een presentietheorie130. De opzet van dit onderzoek werd ingegeven door 
Baarts kritiek op het onderzoek van Kor Schippers en anderen naar het buurt-
pastoraat in het Oude Westen van Rotterdam, namelijk dat dit onvoldoende 
inzicht gaf in het feitelijke doen en laten van de betre]ende pastores131. Met 
zijn eigen onderzoek beoogde Baart precies dat. Daartoe onderzocht hij van 
1993 tot 1999 het werk van twee oude–wijkenpastores die in 1992 door het deke-
naat Utrecht waren aangesteld met de opdracht: ‘Op grond van het evangelie 
en vanuit een opdracht van de kerk aanwezig te zijn bij de mens en mensen in 
achterstandsbuurten, in hun streven naar herstel en behoud van hun waardig-
heid en zeggenschap in zaken die hun bestaan bepalen’ (58).

Vanaf het begin was het oude–wijkenpastoraat onderwerp van kwalitatief–
empirisch onderzoek waarbij onder andere gevalsbeschrijvingen, re^ectie-
verslagen en dagboekfragmenten van beide pastores werden geanalyseerd en 
beiden vele malen uitvoerig werden geïnterviewd. Tevens werd de betekenis in 
de beleving van de wijkbewoners onderzocht van de twee pastores, werkzaam 
in twee verschillende wijken van Utrecht. Dit leidde tot een formulering van de 
betekenis van het aanbod van beide pastores (630):

‘Ingaande op enerzijds de behoe�e bij hun pastoranten zich ook non–proble-
matisch ontplooid te tonen en anderzijds op hun complexe ervaringen van 
verlating, isolement en desoriëntatie, bieden de pastores zich aan in een 
gekwali�ceerde, quasi–natuurlijke relatie, met de onderliggende structuur 
van een gi� om niet, als stabiele en respect tonende hechtingsmogelijk-
heid vanwaaruit met de pastoranten (en anderen die bij hen betrokken zijn) 

130 Baart 2001 (de nummers tussen haken in deze subparagraaf verwijzen naar bladzijdes in dit 
boek).
131 Baart 2001, 15-16. K.A. Schippers e.a., Kerkelijke presentie in een oude stadswijk, Kampen 
1990, 181, omschrij� het onderzochte Oudewestenpastoraat als ‘een activiteit, die gebaseerd is op 
het tussen de mensen willen zijn vanuit het evangelie’.
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gestreefd wordt naar de verwezenlijking van de centrale waarden van het 
goede leven, zijnde de voorwaarden van geluk. Door dat zó te doen, onder-
vinden de pastoranten dat ze in tel zijn, doen ze de hoopvolle ervaring op dat 
het anders kan, en krijgen de pastores in het aanvoelen van de pastoranten 
de trekken van een vriend(in) of dierbaar familielid.’ 

Om de verschillende verschijningsvormen van oude–wijkenpastoraat vast te 
stellen, werden vijf, elders in Nederland werkzame pastores geïnterviewd. Dit 
leidde tot het opstellen van een zogenaamd dispositiemodel dat het typerende 
optreden van de verschillende oude–wijkenpastores helpt duiden en begrijpen. 
Ten behoeve van het ontwikkelen van een presentietheorie werden daarnaast 
nog drie deeltheorieën ontwikkeld: betre]ende armoede en maatschappelijke 
overbodigheid, betre]ende de aansluiting bij de leefwereld en betre]ende een 
kritiek van de afstandneming. De basis voor de presentietheorie is volgens Baart 
niet armoede, maar maatschappelijke overbodigheid. Deze is te reconstrueren 
als de vraag: Telt het voor jou dat dit hier bij mij almaar weer zo gaat, pijn doet 
en stoppen moet?. De presentiebeoefenaar zegt op deze vraag ‘ja’, waarna een 
negenvoudige concrete verbondenheid volgt die tot in het beleid wordt volge-
houden (650–664).

Om zijn presentietheorie op basis van zijn onderzoek naar de presentiebe-
nadering te kunnen ontwikkelen, bleek de onderzoeker zich in de loop van het 
onderzoek te moeten bekeren van een drietal vooronderstellingen, namelijk dat 
het over problemen zou moet gaan, over planmatig werken en over het zoeken 
naar oplossingen (722–725). Uiteindelijk werd het hem duidelijk dat wat de 
beide pastores doen het beste kan worden gevat onder de noemer ‘presentie’132. 
De kern ervan formuleert Baart als volgtÅ133:

132 Baart 2001, 729. De term presentie wordt ook in het in de vorige voetnoot genoemde Kerke-
lijke presentie in een oude stadswijk gebruikt voor buurtpastoraat en wel in een ‘speci�eke bete-
kenis: een manier van aanwezig zijn in de buurt, die principieel — vanuit het evangelie — bij 
de mensen begint’ (214). Volgens Jannet van de Spek, De kramp voorbij: #eologische noties bij 
zending, presentie en kerk, Gorinchem 2010, 159, hee� Baart, vergeleken met voorgaande, theo-
logische benaderingen zoals die van Kerkelijke presentie, de term presentie uit zijn missionaire 
context gehaald. Volgens Sake Stoppels, Gastvrijheid: Het inloopcentrum als vorm van kerkelijke 
presentie (diss.), Kampen 1996, 43, komt de term presentie op in de zoektocht naar ‘een authen-
tieke aanwezigheid van christenen binnen een pluriforme samenleving’, o.a. in J. Ellul, Présence 
du monde moderne, 1948, en in een verklaring van de World Student Christian Federation uit 
1964.
133 Baart 2001, 795. Groener 2003, 252-253, laat op dit citaat volgen: ‘Wordt het pastorale hart 
niet warm bij deze woorden en zegt bijna elke pastor niet: ‘Dat probeer ik ook te bieden in mijn 
pastoraat!’?’. Andere omschrijvingen van Baart zijn: ‘Pogingen van de pastores voor buurtbe-
woners betekenisvol te zijn door met-hen-te-zijn en er zo ook voor-hen-te-zijn’ (728) en ‘vanuit 



225hoofdstuk drie

‘Zo simpel is het dus gesteld met de presentie. Hoe werkt ze en waarom is 
dit betekenisvol? De gekwali�ceerde nabijheid en betrokkenheid doen, ook 
als er later nog duizend andere dingen moeten gebeuren, op de meest basale 
manier goed: je wordt gezien, je ontvangt bevestiging, je doet ertoe, je wordt 
sociaal ingeweven, je bent nuttig, je kunt meer, je kunt jezelf ontvluchten 
of juist onder ogen komen, je wordt aangeraakt en behoed. Dat is echt alles 
(cursivering in het origineel).’

Uit de praktijken van de beide pastores destilleert Baart acht clusters van 
kenmerken van de presentiebenadering. Elk cluster formaliseert hij vervol-
gens tot een werkprincipe en een daarbij te realiseren waarde134: (1) De pastores 
maken zich vrij voor de ander en laten zich vrijmaken door de ander. In dit zich 
vrij opstellen gaat het in zekere zin om een machtsstrijd over de vraag wiens 
belang in de situatiede�nitie voorrang mag hebben. Het gaat hier om de waarde 
van beschikbaarheid. (2) De pastores openen zich voor de ander en laten zich 
openen door de ander. Opvallend is dat dit gemakkelijk de gedaante aanneemt 
van de geïdealiseerde buur of zus. Het gaat hier om de waarde van ontvankelijk-
heid. Deze en de bovengenoemde waarde van beschikbaarheid liggen vooral bij 
de presentiebeoefenaar zelf (761). (3) De pastores gaan een aandachtige betrek-
king aan die tegelijk veilig en intiem is en openbaar en met de mogelijkheid van 
de buurtbewoner om er stilzwijgend van af te zien. Het gaat hier om de waarde 
van relatie. (4) De pastores voegen zich naar de ander en laten zich voegen door 
de ander. Ze sluiten aan bij wat de ander aan de orde stelt en zoals de ander dat 
aan de orde stelt. Het gaat hier om de waarde van erkenning en bevestiging. (5) 
De pastores verplaatsen zich en laten zich verplaatsen in de leefwereld van de 
ander. Ze spannen zich in te achterhalen waar het in de wereld van de buurtbe-
woners om draait. Er worden eindeloos gesprekken gevoerd om enerzijds in het 
tragische te gaan staan en niet van buitenaf adviezen aan te dragen, en ander-
zijds zo stil te staan bij waar de gesprekspartner zelf afscheid van wil nemen, 
dat deze dat ook kan doen. Het gaat hier om de waarde van solidariteit. (6) De 
pastores bieden zich aan voor hulp en bijstand, maar ook als een voorbeeld van 
op een andere manier in het leven staan, met con^icten omgaan enzovoort. 
Het gaat hier om de waarde van zin. (7) De pastores zijn principieel ongehaast, 

een er-zijn-met komen tot een er-zijn-voor een ander (of meerder anderen) zonder () veel aan 
probleemoplossing [te] doen’ (732). Baart wijst erop dat het y être teruggaat op een achtenswaar-
dige traditie in de RKK waaraan vooral de kleine broeders van Jezus, volgelingen van Charles de 
Foucauld, hun naam hebben verbonden (idem).
134 Baart 2001, 735-758. Ik zou hier liever spreken van goederen dan van waarden (zie hfst. 1, par. 
1.5), maar volg in de weergave van Baarts theorie zijn woordkeuze.
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nemen zelf de tijd en gunnen de ander de tijd. De tijd staat in het teken van het 
tevoorschijn kunnen komen wat wellicht goed zal blijken te zijn. Het gaat hier 
om de waarde van het goede doel. (8) De pastores wijden zich toe, zijn trouw 
en betrouwbaar. Ze gaan niet met het verhaal van de ander aan de haal en hun 
aandacht hoe� niet te worden verdiend. Als het erop aankomt, laten zich liever 
bedonderen, dan dat ze iemand tekort doen. Het gaat hier om de waarde van 
trouw. Bij elkaar genomen is het meest basale werkprincipe ‘zorgen’, dat wil 
zeggen ‘zich nuttig inschakelen tot verwezenlijking of behoud van andermans 
levenskwaliteit en de wereld waarin dat leven zich afspeelt. Zorg en waardig-
heid zijn zo gespiegeld als bijdrage en doel’ (753). De geïnvolveerde waarde is 
menselijke waardigheid.

De presentiebenadering vraagt veel van de pastor die deze benadering wil 
volgen. Het lijkt op het eerste gezicht misschien simpel, maar is het volgens 
Baart beslist niet (758–759):

‘Present–zijn is een bijzonder lastige activiteit, een moeilijk vak. (…) [Er] 
wordt een grote zelfdiscipline gevraagd, een radicale vorm van zelfontledi-
ging en terughoudendheid, van afwachtendheid en trouwe aandachtigheid, 
van betrokkenheid die aansluit bij andermans levens– en gedachtespoor. Dat 
is aanzienlijk meer dan pure passiviteit of inleving (empathie). Het vergt ook 
dat men met zijn eigen leven behoorlijk in het reine is of komt, dat men wat 
opwelt in het eigen gemoed en lichaam (aan passies, angsten en a`eer) leert 
herkennen en hanteren en dat men grondig, systematisch en vakmatig kan 
re^ecteren op wat er voorvalt (…). Men moet het hebben van wat men ter 
plekke en persoonlijk kan opbrengen (…). Verder dient de presentiebeoefe-
naar in staat te zijn vele contactvormen te hanteren (…) en daarbij gestaag 
in het oog te houden waarom het eigenlijk gaat (…). Ten slotte, present–
zijn verplicht niet zelden tot handelend optreden en het maken van weinig 
onschuldige keuzen. Juist om die reden hechten wij eraan het ‘er–zijn’ te onder-
scheiden van het ‘er–zijn–voor’. Zorg geven gaat gepaard met de aanvaarding 
van ingrijpende verantwoordelijkheden in een tamelijk ‘ongeregelde’ setting.’

De indruk zou kunnen zijn gewekt dat de presentiebenadering slechts ‘het 
composietbeeld van enkele charismatische beroepspraktijken’ is (776). Het is 
echter volgens Baart wel degelijk een methodiek met een eigen praktijkpara-
digma, een eigen idee van het goede, een eigen techniek en een eigen relatievor-
ming (781–783).

De presentiebeoefening steunt volgens Baart op een viertal aannames omtrent 
de werkelijkheid (767–771): (a) Mensen zijn redelijke subjecten en competente 
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actoren. Ze doen niet zomaar wat en zijn aanspreekbaar op hun motieven. Dit 
is een aanname tegen beter weten in. Door het met geduld en volharding over-
eind te houden krijgt men zicht op een soms diep verborgen redelijkheid. (b) 
Het goede is onbenaderbaar zonder het tragische, dat door het alledaagse leven 
heen is geweven. Deze ambiguïteit vraagt om vele en regelmatige gesprekken 
om tot begrip van de zaak te komen. (c) Wat voor mensen van betekenis is, 
wordt gevonden door zich ter plekke te laten betrekken bij hun leven en samen-
leven. (d) Mensen in slechte omstandigheden overleven als hun waardigheid 
wordt hersteld en behouden. Pas vanuit deze bestaansbevestiging hebben mate-
riële ondersteuning en het stimuleren van deelname aan de samenleving kans 
van slagen en leiden ze tot een hogere kwaliteit van leven.

De presentiebenadering wordt door Baart gecontrasteerd met de interventie-
benadering, die hij op het niveau van de enkelvoudige casus als volgt beschrij� 
(731):

‘Interventionisten hebben een eigen insteek op sociale problemen. De basis-
gedachte bij hen is dat stagnaties in het sociale leven of in de sociale praktijk 
van de enkeling allereerst goed op hun noemer gebracht moeten worden. In 
de regel doet men dat door ze (ingrijpend) te herformuleren en ze zo toegan-
kelijk te maken voor een theoriegeleide diagnostiek. (…) [Om] de problemen 
opgelost te krijgen, voegt men volgens een tevoren opgesteld plan tijdelijk 
bepaalde expertise aan het ‘cliëntsysteem’ toe waardoor er op een kundige, 
doelgerichte en doeltre]ende wijze gewerkt wordt aan de oplossing. Men 
komt bekwaam tussenbeide (intervenieert) en trekt zich terug zodra de klus 
is geklaard of, wat tegenwoordig almaar vaker gebeurt, als hetzij de toege-
meten tijd en het beschikbare budget uitgeput zijn, hetzij de probleemoplos-
sing almaar niet wil lukken.’

Baarts probleem met de interventiebenadering zit aan het eind van dit citaat. 
Baart is niet tegen interventie op zich, maar wel tegen een doorgeschoten 
interventionisme, dat volgens hem ‘een subtiele, complexe en hypermoderne 
vorm van absentie’ is135. De doorgeschoten interventionist wil opkomen voor 
de ander maar laat hem of haar op een verhulde en ingewikkelde manier juist 
in de steek. In de presentiebenadering is de aandachtige betrekking essentieel. 
Voor de ergens bij geroepen interventiebeoefenaar is er eerst een kwestie die zijn 
aandacht en inzet vraagt en pas dan een relatie, voor de presentiebeoefenaar is 
er eerst een relatie en pas dan, eventueel, een kwestie (738). De interventiebeoe-
fenaar lost problemen op, de presentiebeoefenaar realiseert met zijn benadering 

135 Baart 2003a, 6.
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de alternatieve waarde van erkenning en bestaansbevestiging. Dat ‘moge 
dan geen directe probleemoplossing zijn, het helpt wel om met het leven over 
weg te kunnen’ (741). Terwijl de interventiebenadering is gericht op het doen 
verdwijnen van iets, namelijk een probleem, is de presentiebenadering gericht 
op het laten verschijnen van iets, namelijk menselijke waardigheid, op ‘het in 
aanzien roepen van wat er gewoonlijk, elders, niet mag zijn of niet mag worden 
getoond’ (749). Tegenover de interventionistische diagnose staat de presenti-
sche duiding: ‘de gezamenlijke poging tot ‘zinnige’ duiding, biogra�sch van 
aard en narratief tot stand gebracht, die zich uitstrekt over de gehele tijdslijn 
van herinneringen tot toekomstige identiteit’136.

Het verschil tussen de interventie– en de presentiebenadering lijkt te draaien 
om de mate waarin de werker zich inhoudelijk wil mengen in de ontwikke-
ling van de ander. Terwijl de interventiebeoefenaar slechts wil bijdragen aan de 
voorwaarden waaronder mensen zelf hun leven kunnen leven, biedt de presen-
tiebeoefenaar zich juist aan om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van 
de inhoudelijkheid van de levensvoering (813). Baart brengt dit laatste op de 
noemer van ‘normatief–re^ectieve professionaliteit’ (843):

‘De belangrijkste inzet ervan is dat er afstand genomen wordt van de machten 
die het hulpverlenende en begeleidende werk onttrekken aan menselijk 
beraad en pretenderen te funderen in superieure, min of meer bovensitu-
ationele kennis van feiten, bestemmingen en waarden (…). Daartegenover 
wordt de idee geplaatst dat het goede, waarop alle hulp is toegesneden, te 
breekbaar is voor zulke robuustheid en het eerder moet hebben van zorg-
vuldig beraad, een menselijke relatie, van de gelegenheid zich überhaupt 
te kunnen tonen, van de ^exibiliteit om erop te kunnen reageren en het te 
kunnen voeden, en van de ruimte om het substantieel te mogen benoemen 
en beleven in een wederkerige en solidaire relatie.’

Met Groener meen ik dat Baart zich niet zozeer afzet tegen de interventiebe-
nadering, maar tegen enerzijds de tendens in de professionele zorg en hulp om 
dat handelen als goed te beschouwen dat volgens de juiste procedures en regels 
hee� plaatsgevonden en anderzijds de tendens om zorg op te vatten als een 
product dat op een markt van vraag en aanbod wordt geleverd137.

* * *

136 Baart 2003b, 81.
137 Groener 2003, 255-256.



229hoofdstuk drie

Om in een ontledigde vorm met mensen op te trekken en zo bij de gebrokenheid 
in het bestaan van hedendaagse mensen te komen, is de presentiebenadering 
ontwikkeld. Deze benadering, die in het bijzonder in het oude–wijkenpas-
toraat is ontwikkeld, vindt ook bij veel parochiepastores weerklank als iets 
dat een belangrijke kwaliteit van hun werk is of in ieder geval zou moeten 
zijn. In deze benadering draait alles om presentie: gekwali�ceerde nabijheid 
en betrokkenheid, een zijn–met om tot een zijn–voor de ander te komen. Het 
klinkt eenvoudig maar is het beslist niet. Het meest basale werkbeginsel is 
zorgen: het zich nuttig inschakelen tot verwezenlijking, behoud en uitbrei-
ding van de kwaliteit van het leven van anderen en van de wereld waarin 
dat leven zich afspeelt. Het goed dat daarbij ten diepste op het spel staat is 
menselijke waardigheid. Van de kant van de presentiebeoefenaar vraagt deze 
benadering een grote zelfdiscipline: een radicale vorm van zelfontlediging 
en terughoudendheid, van afwachtendheid en trouwe aandachtigheid, van 
betrokkenheid die aansluit bij het levens– en gedachtespoor van de ander en 
van gestaag in het oog houden waarom het eigenlijk gaat. De presentiebe-
oefening veronderstelt dat mensen niet zomaar wat doen en aanspreekbaar 
zijn op hun motieven, dat het goede onbenaderbaar is zonder het tragische, 
dat door het alledaagse leven heen is geweven, en dat wat voor mensen van 
betekenis is wordt gevonden door zich ter plekke te laten betrekken bij hun 
leven en samenleven. Terwijl de interventiebenadering is gericht op het doen 
verdwijnen van iets, namelijk een probleem, is de presentiebenadering gericht 
op het laten verschijnen van iets, namelijk menselijke waardigheid. Voor de 
interventiebeoefenaar is er eerst een kwestie en dan een relatie, voor een 
presentiebeoefenaar is er eerst een relatie en pas dan, eventueel, een kwestie. 
Tegenover de diagnose door de interventiebeoefenaar staat de gezamenlijke 
poging tot zinnige duiding, die biogra�sch van aard is en narratief tot stand 
wordt gebracht. Het goede moet het hebben van trouwe toewending om 
niet, van wederkerige en solidaire menselijke betrekkingen, van zorgvuldig 
beraad waarvoor de tijd wordt gevonden, en van de gelegenheid zich über-
haupt te kunnen tonen, de ^exibiliteit erop te kunnen reageren en de ruimte 
om het te mogen benoemen. Hoewel interventies wel degelijk nuttig en nodig 
kunnen zijn, kan doorgeslagen interventionisme betekenen dat de ander voor 
wie men wil opkomen, op een subtiele en complexe manier juist in de steek 
wordt gelaten. Presentiebeoefening neemt daarentegen gemakkelijk de re^ec-
tief aangestuurde en beheerde gedaante aan van de manier waarop een goede 
vriend of vriendin, een betrokken buurman of een lieve zus er met en voor 
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iemand kan zijn. Van deze bespreking van de presentiebeoefening houd ik 
in het bijzonder de aandacht over voor het weldadige zijn–met dat tot een 
zijn–voor kan worden, het zich laten betrekken bij het leven en het levensver-
haal van de ander, de zorgvuldige terughoudend van de kant van de pastor, 
het doen verschijnen van menselijke waardigheid en de narratief tot stand 
gebrachte zinnige duiding.

3.3.3. Ethische en moraaltheologische benaderingen van pastoraat

In de bespreking van praktisch–theologische pastoraatsopvattingen en de 
presentiebenadering zijn we al diverse keren op de ethische dimensie van het 
pastoraat gestoten. In deze subparagraaf bespreek ik opvattingen die die ethi-
sche dimensie expliciteren. Ik ben immers geïnteresseerd in de openheid van 
pastoraat voor morele goederen. Als het gaat over pastoraat en ethiek wordt 
vaak onderscheid gemaakt tussen ethiek in het pastoraat en ethiek van het 
pastoraat. Bij ethiek in het pastoraat gaat het over de morele aangelegenheden 
waarop de pastor stuit, de morele aangelegenheden van de pastorant in kwestie 
en de morele aangelegenheden van de mensen en instituties waar beiden in de 
context van de pastorale begeleiding mee te maken krijgen. Tot ethiek in het 
pastoraat reken ik ook moreel beraad als onderwerp van pastoraat of als de 
manier waarop pastoraat gestalte krijgt. Een pastor zal in beginsel altijd dat 
wat goed is in iemands leven of in het leven van de gemeenschap bevestigen en 
binnen een gelovige optiek plaatsen, en tegelijkertijd ook de feitelijke realisering 
van dat goed bevragen en de keerzijde ervan blijven zien. Bij ethiek van het 
pastoraat gaat het om morele kwesties die het pastoraal handelen, de pastorale 
betrekking of de houding en de persoon van de pastorale beroepskracht zelf 
betre]en, zoals zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, omgang met macht, inte-
griteit en deugdzaamheid. Het onderscheid tussen ethiek in het pastoraat en 
ethiek van het pastoraat — op het eerste gezicht zo verhelderend — bevredigt 
mij echter niet helemaal. Ik kom daarop terug in sectie 3.3.3.3.

3.3.3.1. Ethiek in het pastoraat

Als laatste van de pastoraatsopvattingen van het psychologische type en in de 
overgang naar opvattingen van het sociologische type bespreekt Nauer (zie 
3.3.1.1) een ethisch zielzorgconcept, dat vooral op de pastoraalpsychologisch 
georiënteerde opvatting van de protestantse praktisch–theoloog Jürgen Ziemer 
is gebaseerd138. Nauer neemt bij haar bespreking de publicaties van de eveneens 

138 Nauer 2001, 251-261, zich baserend op o.a. Herms 1991, Ziemer 1995 en 2000 en Körtner 2000.
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protestantse theologen Eilert Herms en Ulrich Körtner mee. Met Herms meent 
Ziemer dat pastoraat een ethische structuur hee�. Körtner daarentegen meent 
dat dat een verenging betekent van pastoraat en spreekt daarom liever van een 
ethische dimensie. Voor Herms is ethiek de theorie van het menselijk beslissen 
en handelen, voor Körtner de bezinning op de menselijke levensvoering, inclu-
sief de grenzen ervan139. Ik bespreek hier kort de opvattingen van Herms en 
Körtner, zonder daarmee hun opvattingen van ethiek over te nemen, en vul 
die bespreking aan met de visie van de rooms–katholieke moraaltheoloog Axel 
Liégeois.

Voor Herms gaat het in het pastoraat om het bevorderen van een goed 
gevormd ethisch oordeels– en beslisvermogen. Een goed gevormd oordeels-
vermogen vraagt om een goed ontwikkeld vermogen tot zelfwaarneming, 
waarvoor menselijke betrekkingen nodig zijn waarbinnen zelfwaarneming, 
zel~ezinning, zelfarticulatie en het onder ogen zien van onaangename zelf-
waarnemingen mogelijk zijn en bevorderd worden140. Pastoraat kan volgens 
Herms alleen succesvol zijn, als ze het vermogen tot zelfwaarneming bevor-
dert141. Het wegnemen van belemmeringen tot zelfwaarneming kan in en door 
een pastorale betrekking alleen gebeuren als de pastorant — Herms spreekt van 
‘hulpzoekende’ — ervaart zich in het centrum van de oprechte aandacht van de 
pastor te bevinden. Pastoraat biedt ruimte en gelegenheid tot zel~ezinning mits 
de pastorant zich niet hoe� te bekommeren om het bewerkstelligen en in stand 
houden van de toewending van de pastor en zich ook geen zorgen hoe� te maken 
dat hij iets naar voren brengt dat in het pastoraat niet thuis hoort. Pastoraat is 
behulpzaam bij zelfarticulatie doordat het de pastorant duidelijk wordt dat de 
pastor hem of haar hee� verstaan, en de pastor het door de pastorant gebruikte 
symboolmateriaal integreert in de symboolvoorraad waarmee de pastor zelf 
zijn waarnemingen communiceert. Om het onder ogen zien van onaangename 
zelfwaarnemingen te bevorderen communiceert de pastor aan de pastorant 
waar hij hem of haar een onaangename zelfwaarneming ziet ontwijken, dat en 
hoe hij dit ontwijken begrijpt en waar hij de negativiteit van die zelfwaarneming 
in ziet. En hij maakt hem of haar duidelijk dat ontlading van deze negatieve 
zelfwaarneming mogelijk is en dat alleen deze ontlading kan voorkomen dat 
de waargenomen negativiteit een chronisch belemmerende werking krijgt. Op 
deze manier kan de pastor de pastorant een werkzame herinnering meegeven 

139 Herms 1991, 40-44, resp. Körtner 2000, 91 en 94-95.
140 Herms 1991, 50-52.
141 Herms 1991, 56-60.
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aan een interactie waarin het tot zelfwaarneming kwam en onaangename zelf-
waarnemingen werden uitgehouden en gearticuleerd. Naast het bevorderen van 
een goed gevormd ethisch oordeelsvermogen, behoort het volgens Herms ook 
tot de taak van de pastor concrete ethische afwegingen te begeleiden en, na de 
afweging, te bemoedigen tot handelen. Hiermee lijkt Herms de ethische taak 
te beperken tot ethische kwesties en morele dileamma’s in het heden, terwijl er 
ook ethische kwesties vanuit het verleden kunnen spelen, zoals kwesties van 
schuld en vergeving, of kwesties die betrekking hebben op de toekomst, zoals 
wat men zich voorstelt van waar het eigen leven op uit dient te lopen.

Volgens Körtner zijn het juist de ervaringen met de grenzen van het mense-
lijk handelen, waar het feitelijk levensverloop slechts gedeeltelijk het resultaat 
van bewuste levensvoering blijkt te zijn142, waarmee pastoraat vooral van doen 
hee�. Niet enkel ethische vraagstukken maar ervaringen van mislukken, van 
lijden en van onmacht doen mensen zoeken naar pastorale bijstand. Pastoraat 
dient daarom niet alleen te helpen bij het zoeken naar nieuwe handelingsmo-
gelijkheden maar ook te bemoedigen tot rouwen en klagen. Körtner staat dan 
ook kritisch ten aanzien van pogingen zoals die van Herms om de taak van 
het pastoraat als geheel als een ethische taak op te vatten. Hij onderscheidt een 
ethische dimensie van pastoraat náást een religieuze en een therapeutische, 
communicatiebevorderende dimensie143. Volgens Körtner gaat het bij ethische 
advisering in het pastoraat niet om het eenvoudigweg toepassen van vermeend 
boventijdelijke normen. Normen vervullen wel een rol, maar hun geldigheid en 
dienstbaarheid aan het leven staan bij elk moreel con^ict opnieuw op het spel. 
Het te bewerken con^ict voert mogelijkerwijs bij zowel de pastorant — Körtner 
spreekt van ‘raadzoekende’ — als de pastor tot een nieuw verstaan van wat eigen-
lijk christelijk is144. Ethische advisering in het pastoraat kan ook vermaning tot 
correctie van de levensvoering betekenen. Daarvoor is nodig dat iemand zijn of 
haar verantwoordelijkheid gaat waarnemen en aannemen. De speci�ek religi-
euze dimensie van pastoraat komt volgens Körtner naar voren in het antwoord 
op de vraag wat ons tot verantwoording in staat stelt gegeven het feit dat we 
feitelijk vaak niet doen wat we als juist en goed onderkennen. Het antwoord 

142 Körtner 2000, 94: ‘Kontingenzerfahrungen, nicht nur von Naturereignissen, sondern auch von 
der Unübersichtlichkeit und Komplexität der modernen Lebensverhältnisse herrühren, führen zu 
der Einsicht, dass der faktische Lebensverlauf nur zum Teil das Resultat bewusster Levensführung 
ist‘ (curs. in origineel).
143 Körtner 2000, 97-98, met een verwijzing naar F. Wintzer, Seelsorge zwischen Vergewisse-
rung und Wegorientierung, in Praktische #eologie 80 (1991), 17-26.
144 Körtner 2000, 101.
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luidt enerzijds dat de mens een zondaar is, en anderzijds dat hem deze zonde 
onverdiend vergeven wordt. De toegezegde, door de pastor betuigde en in het 
eigen leven ervaren vergeving door God constitueert ons telkens opnieuw tot 
moreel subject. Tegenover de weerstanden tegen deze subjectwording kan de 
pastor enkel het eigen vertrouwen in de door hem betuigde werkelijkheid van 
de vergeving zetten. Tot de levensvoering in christelijke zin behoort volgens 
Körtner het weten dat de niet door onszelf te bewerken voleinding van het leven 
de ons handelen motiverende hoop is145. 

Waar Körtner over drie dimensies spreekt, spreekt Axel Liégeois van drie diep-
teniveau’s, namelijk het psycho–sociale, het ethische en het spirituele niveau146. 
Het zijn niveaus in de dieptelijn, die samen met de tijdslijn, de levensgeschie-
denis met het spanningsveld tussen oorsprong en bestemming, en de ruimtelijn, 
de leefwereld met het spanningsveld tussen zelfstandigheid en verbonden-
heid, de antropologische basis vormen voor het pastoraat147. Aansluitend bij 
Ivan Nagy’s contextuele therapie bepaalt Liégeois de taak van de pastor op het 
eerste diepteniveau, dat van de psycho–sociale begeleiding, als het verhelderen 
van feiten en gebeurtenissen, van emoties en motieven en van interacties en 
consequenties. Op het diepteniveau van de ethische en de spirituele begeleiding 
bestaat de taak van de pastor volgens Liégeois uit het verhelderen van waarden 
en normen, respectievelijk het verhelderen van zinbeleving en het verbinden 
van deze zinbeleving met de christelijke geloofsbeleving. Spirituele begeleiding 
is de kernopdracht van de pastor, maar deze kan niet zonder ethische begelei-
ding en die op haar beurt weer niet zonder psycho–sociale begeleiding.

* * *

Aan de bespreking van ethiek in het pastoraat houd ik het volgende over. Tot 
de taken van de pastor kan een ethische taak behoren: het vanuit het chris-
telijk geloven ondersteunen van mensen bij morele subjectwording en het 
verhelderen van ethische kwesties en morele dilemma’s. Daarbij neem ik van 
Herms de aandacht over voor het vermogen tot zelfwaarneming, zowel bij 
de pastorant als de pastor zelf. De pastorale betrekking kan de plek zijn waar 
een pastorant een werkzame herinnering meekrijgt aan een wisselwerking 
waarin het tot zelfwaarneming kwam en onaangename zelfwaarnemingen 
werden uitgehouden. Daarvoor is het nodig dat de pastor zelf zelfwaarneming, 

145 Körtner 2000, 103-104.
146 Liégeois 2008a, 107-110; 2008b, 11-12.
147 Liégeois 2008a, 105-107.
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zel~ezinning, zelfarticulatie en het uithouden van onaangename zelfwaarne-
mingen inoefent en verdiept. Het is de pastor die primair verantwoordelijk is 
voor de kwaliteit en de continuïteit van de pastorale toewending. Van Körtner 
neem ik de aandacht over voor ervaringen van mislukken, van lijden en van 
onmacht die mensen doen zoeken naar pastorale bijstand. Meer dan vele 
van de in deze paragraaf besproken auteurs gee� hij er zich rekenschap van 
dat het feitelijk levensverloop slechts gedeeltelijk het resultaat is van bewuste 
levensvoering. De vraag wat ons tot verantwoording in staat stelt, gegeven 
het feit dat we vaak niet doen wat we als juist en goed onderkennen, verwijst 
naar de religieuze dimensie van pastoraat. De toegezegde, door de pastor 
betuigde en in de pastorale betrekking ervaren vergeving van God kan het 
ons telkens opnieuw mogelijk maken een tot verantwoording in staat zijnd 
subject te worden. Van Liégeois neem ik over dat, ook in de psycho–sociale en 
de ethische begeleiding die een pastor biedt, de spirituele begeleiding — door 
Liégeois omschreven als het verhelderen van zinbeleving en het verbinden 
van deze zinbeleving met de christelijke geloofsbeleving — de kernopdracht 
van de pastor uitmaakt.

3.3.3.2. Ethiek van het pastoraat

Naast ethiek in het pastoraat wordt vaak ethiek van het pastoraat onderscheiden. 
Met ethiek van het pastoraat wordt dan gedoeld op kwesties die in de beroeps-
ethiek voor pastores worden bere^ecteerd en eventueel in beroepscodes worden 
geregeld. Ik ga in deze sectie hierop in met het oog op sensibilisering voor wat 
er in het pastoraat allemaal kan spelen. Over beroepsethiek voor pastores zijn 
er sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, vooral in Noord–Amerika, veel 
artikelen, bundels van artikelen en monogra�eën verschenen. Relatief weinig 
daarvan is geschreven vanuit een katholiek perspectief. Wel beschikken we 
over veel materiaal uit de traditionele casuïstiek die met name door de katho-
lieke moraaltheologie in de loop van vele eeuwen is ontwikkeld. Qua recente 
monogra�eën zijn mij slechts twee katholieke bekend, waarvan de tweede zich 
deels baseert op de eerste: Ethics in pastoral ministry uit 1996 van de Noordame-
rikaanse salesiaan en moraaltheoloog Richard Gula, en Pro% & Pro%l uit 2000 
van de Duitse dominicaan en moraaltheoloog Herbert Schlögel. Ik bespreek 
beide hieronder. In het Nederlandse taalgebied is in 2008 Beroepsethiek voor 
pastores verschenen, geschreven door de protestantse theoloog en ethicus 
Jacques Schenderling. Schenderling onderscheidt vier kernwaarden voor 
pastores, waaronder de autonomie van de pastorant. Omdat ik in het bijzonder 
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geïnteresseerd ben in autonomie en authenticiteit, bespreek ik Schenderlings 
behandeling van deze kernwaarde.

Gula en Schlögel nemen beide ecclesiologisch hun uitgangspunt in de visie 
van Vaticanum II op de Kerk, die als het ware sacrament is van de vereniging 
met God en van de eenheid van de mensen (Lumen Gentium 1). #eologisch 
gaan beiden ervan uit dat alle christenen, en dus ook pastores, zijn geroepen om 
in vrijheid en liefde anderen te dienen en hun talenten daarvoor aan te wenden. 
Pastores zijn geroepen daarvan hun beroep te maken. Het beroep van pastor is 
een beroep waarvoor pastores dienen te worden geschoold en gevormd, en een 
beroep in en voor de Kerk. Het pastoraat staat in de context van het verbond van 
God met de mensen dat is gebaseerd op vrijheid en gemotiveerd door liefde, zich 
toont in respect voor de ander en wordt gedragen door vertrouwen. Iedere mens 
is beeld van God en dat betekent dat pastores de waardigheid van de persoon 
en de relationaliteit van mensen als criteria voor hun handelen dienen te nemen. 
Als navolgers en leerlingen van Jezus moeten pastores zich afvragen: hoe kan ik 
in mijn dienstwerk even getrouw aan God zijn als Jezus was in het zijne?148

Gula gaat na hoe drie centrale concepten uit de ethiek — deugdzaamheid, 
plicht en verantwoordelijkheid — kunnen bijdragen aan een beroepsethiek 
voor pastores. Deugdzaamheid vestigt de aandacht op het karakter van 
de pastor als persoon, op diens waarnemingsperspectief en op zijn of haar 
deugden. Als deugden die een pastor in het bijzonder dient te ontwikkelen, 
noemt Gula drie ‘verbondsdeugden’ — heiligheid, compassie en betrouwbaar-
heid — en twee ‘morele deugden’ — altruïsme en prudentie. Plicht vestigt de 
aandacht op de verplichtingen van de pastor als professional: het verwerven 
en onderhouden van theologische competenties, het representeren van de 
Kerk en haar missie ten dienste van de mensheid, het zich toeleggen op het 
welzijn van anderen boven het eigen belang en het handelen volgens beroeps-
standaarden en elkaar daarvoor verantwoordelijk houden. Verantwoorde-
lijkheid vestigt de aandacht op de verantwoordelijkheid van de pastor voor 
het bewaken van de grenzen van de pastorale relatie: het onderkennen en 
ten behoeve van bevrijding gebruiken van de volgens Gula onvermijdelijke 
machtsongelijkheid, het weerstand bieden aan de verlokking de pastorale 
relatie op te vatten als een vriendschapsrelatie, het bedacht zijn op duale rela-
ties en het mee laten kijken van collega’s en/of een supervisor. Waar het gaat 
om het bewaken van grenzen ten aanzien van seksualiteit pleit Gula voor zelf-
kennis, zorg voor de eigen behoe�es en het laten meekijken van collega’s of 

148 Gula 1996, 28.
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een supervisor. Ten aanzien van vertrouwelijkheid pleit hij voor betrouwbaar-
heid, rechtvaardigheid en prudentie.

Schlögel neemt van Gula het theologisch kader en diens aandacht voor 
deugden en plichten over. Dit doet hij in een hoofdstuk over houdingen, waarin 
zowel het pro�el als de deugden van de pastor worden besproken. Het pro�el 
bestaat bij Schlögel uit vier competenties: een institutionele, een thematische, 
een methodische en een persoonlijk–relationele competentie149. Als deugden 
die een pastor in het bijzonder dient te ontwikkelen, noemt Schögel er vijf: 
frustratietolerantie, transparantie, vroomheid, kuisheid en betrouwbaarheid. 
Onder vroomheid — of spiritualiteit — vat Schlögel de eenheid van geestelijk 
leven en maatschappelijk engagement, gewetensvorming, ommekeer, boete-
doening en verzoening150. Werken in een parochie vraagt van pastores volgens 
Schlögel openheid voor de andere kerken, bereidheid om op veelheid in te gaan 
en een sobere, maar gastvrije levensstijl151.

Hoewel Gula noch Schlögel de woorden autonomie en authenticiteit 
gebruiken, komt de zaak wel aan de orde, maar dan in termen van vrijheid, 
waardigheid en geweten. Bij zijn bespreking van het theologisch motief van het 
verbond wijst Gula op het belang de vrijheid van de pastorant te respecteren, 
los van wie het initiatief tot de pastorale betrekking nam, diens waardigheid te 
eren, te beschermen en te ondersteunen en ervoor te waken de ongelijkheid in 
de relatie te misbruiken152. In zijn bespreking van het beeld–van–God–zijn van 
iedere mens wijst hij erop dat we met elkaar om zouden moeten gaan met een 

149 In Schlögels eerste twee competenties — de institutionele en de thematische — herkennen we 
Gula’s eerste twee verplichtingen — het representeren van de Kerk en het verwerven van theolo-
gische competenties. In Schlögels derde en vierde competentie — de methodische en de persoon-
lijk-relationele — herkennen we gedeeltelijk Gula’s vierde verplichting — het handelen volgens 
beroepsstandaarden. Gula’s derde verplichting — het zich toeleggen op het welzijn van de 
ander — komt bij Schlögel niet terug in zijn lijstje competenties, wat deels verklaard kan worden 
doordat Schlögel hee� teruggegrepen op de competenties voor predikers en deels doordat deze 
verplichting zich moeilijk laat vertalen in een competentie.
150 Schlögels deugd frustratietolerantie (Frustrationsfähigkeit) is t.o.v. Gula’s deugdencatalogus 
nieuw. Gula’s heiligheid komt terug in Schlogels vroomheid, liefde komt terug in vroomheid 
en kuisheid, betrouwbaarheid (trustworthiness) in transparantie, kuisheid en betrouwbaarheid 
(Verlässlichkeit), altruïsme in vroomheid en prudentie in betrouwbaarheid. Opmerkelijk is de 
grote reikwijdte van Schlögels deugd van de vroomheid die heiligheid, altruïsme en elementen 
van liefde in zich opneemt, en de speci�citeit van zijn deugd van de kuisheid die heel bepaalde 
elementen van liefde en betrouwbaarheid samenneemt.
151 Schlögel 2000, 111-112, spreekt van ‘Einfachheit als persönlicher Lebensstil’ die ‘mit Gastlich-
keit einhergeht’. Gula 1996, 46, noemt ‘ living in a culture of abundance with the freedom of detach-
ment’ als een van de indicatoren van de voor pastores noodzakelijke deugd van holiness, wat 
betekent: ‘to recognize our dependence on God as the source and center of life and love’.
152 Gula 1996, 17 resp. 19, zo ook Schlögel 2000, 29.
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achting zoals die wordt opgeroepen in de aanwezigheid van iemand die heilig 
is. In pastorale betrekkingen betekent dat dat men elkaar als te dienen doelen 
moeten behandelen, niet als middelen ten dienste van eigen belangen153. Bij 
zijn bespreking van de verplichting van de pastor de Kerk en haar missie ten 
dienste van de mensheid te representeren, ook waar het gaat om de morele leer 
van de Kerk, wijst Gula erop dat iemand dwingen te handelen tegen zijn eerlijk 
gewetensoordeel in een schending is van de waardigheid van het geweten en 
van iemands authentieke vrijheid154.

Waar Gula en Schlögel het woord autonomie niet gebruiken, doet Jacques 
Schenderling dat wel. Voor zijn beroepsethiek voor pastores gaat hij uit van 
een functionele benadering van het ambt, aansluitend bij een functionele visie 
op de rol van de geloofsgemeenschap155. Hij onderscheidt vier kernwaarden 
voor pastores. Kernwaarden bemiddelen volgens hem tussen de algemene doel-
stelling van een praktijk en concrete gedragsregels. Andere termen voor kern-
waarden zijn idealen — wanneer we geïnteresseerd zijn in waarheen we op weg 
zijn en hoe we gemotiveerd kunnen worden — deugden — als onze aandacht 
uitgaat naar de handelende persoon zelf en diens morele karakter — en begin-
selen — als we ons concentreren op de handelingen156. In het geval van pastores 
moeten de kernwaarden volgens Schenderling ‘een goede weergave zijn van het 
ideaal waarnaar de gemeente als geloofsgemeenschap en als sociale institutie 
stree�’ en ‘de individuele ambtsdrager een instrument in handen geven om 
de attitude te ontwikkelen die bij de rol past en om de juiste keuzes te maken 
in de concrete handelingspraktijk’ (87–88). Hij komt uit bij vier kernwaarden 
voor ambtsdragers: bereidheid om te dienen, betrouwbaarheid, respect voor 

153 Gula 1996, 23, zo ook Schlögel 2000, 30.
154 Gula 1996, 59, met een citaat uit Veritatis splendor, nr. 95: ‘Tegelijkertijd kan een heldere en 
krachtige presentatie van de morele waarheid nooit voorbijgaan aan een diep en oprecht respect, 
dat bezield wordt door geduldige en vertrouwvolle liefde, waaraan de mens op zijn morele weg, 
zo vaak moeizaam gemaakt door moeilijkheden, zwakheden en droevige omstandigheden, 
behoe�e hee�’.
155 Schenderling 2008, 35-38. De verhouding tussen theologisch en sociologisch onderzoek naar 
het functioneren van christelijke gemeenschappen en van pastores is er volgens Schenderling 
een van non-concurrentie. Door beide benaderingen naast elkaar te gebruiken ontstaat een 
vollediger beeld. De nummers tussen haken in de tekst verwijzen naar bladzijdes in dit boek.
156 Schenderling 2008, 86. Schenderling hee� zich laten inspireren door Beauchamp & Childress 
1979, 52001. Hij citeert echter niet de vier beginselen respect for autonomy, non-male%cence, beni-
%cence en justice, maar de vijf focal virtues die ons volgens Beauchamp en Childress helpen de 
aandacht te richten op het karakter van de zorgverlener: compassion, discernment, trustworthi-
ness, integrity en conscientiousness. Dit neemt volgens Schenderling niet weg dat zorgverle-
ners zich ook moeten houden aan algemeen-geldige beginselen als respect voor autonomie en 
rechtvaardigheid.
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autonomie en waarachtigheid of eerlijkheid. Samen geven zij ‘een goed beeld () 
van een adequate invulling van het ambt van pastor’157.

De kernwaarde van respect voor autonomie betekent volgens Schenderling dat 
‘de ander de vrijheid hee� om zelf te beslissen over zaken die hem aangaan’ (90). 
Het beginsel van respect voor de autonomie van de pastorant impliceert volgens 
hem ‘dat de pastor afziet van een ingreep in de directe levenssfeer van de pasto-
rant, als de ander dat aangee�’ (idem). Ook voor mensen die niet in staat zijn tot 
autonoom handelen behoudt dit beginsel zijn geldigheid. Schenderling verwijst 
de pastor in dat geval naar een geschreven wilsbeschikking of naar de wettelijke 
vertegenwoordigers van de pastorant. Voor het gemak spreekt hij in het vervolg 
vanuit het gezichtspunt van een feitelijk wilsbekwame gesprekspartner van de 
pastor158. Volgens Schenderling hee� het beginsel van respect voor autonomie 
een stevige wijsgerige en levensbeschouwelijke basis. Voor de eerste verwijst 
hij naar de tweede formulering van de categorische imperatief van Immanuel 
Kant en voor de tweede naar de gelijkheid van iedere mens voor God en naar 
de gulden regel in de versie van het Matteüsevangelie159. Verder beroept Schen-
derling zich op de beginselenbenadering in de medische ethiek van Tom Beau-
champ en James Childress en op de opvatting van de praktisch theoloog Hans 
van der Ven160. Uit het beginsel van respect voor autonomie kunnen volgens 
Schenderling een aantal concrete morele regels worden afgeleid, waarvan hij 
de volgende noemt: de waarheid vertellen, vertrouwelijke informatie niet open-
baar maken, vooraf toestemming vragen voordat we iets doen. Ook de ander 
aanmoedigen zelfstandig te handelen en zelf hulp te organiseren en de ander de 
ruimte laten om in vrijheid en op basis van rationele afwegingen een keuze te 
maken, wordt volgens Schenderling geïmpliceerd door respect voor autonomie. 

157 Schenderling 2008, 88. Schenderling voegt eraan toe dat ‘andere waarden zoals het principe 
van rechtvaardigheid’ voluit blijven gelden. Hij volgt dus enerzijds Beauchamp en Childress in 
hun onderscheid tussen beroepsspeci�eke deugden en algemeengeldige beginselen, maar haalt 
respect voor autonomie binnen in het rijtje van beroepsspeci�eke kernwaarden. Hij lijkt daartoe 
geïnspireerd door de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen uit 1998, 
waarin sprake is van vier kernwaarden: integriteit, respect, waaronder respect voor autonomie 
en zel~eschikking, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Zie voor deze code en die uit 2007 
www.psynip.nl [5 augustus 2010].
158 Schenderling lijkt dit uitgangspunt echter niet vol te houden waar hij in het vervolg het voor-
beeld gee� van mensen die ‘tijdelijk niet in staat zijn om een helder oordeel over hun situatie te 
vellen, bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening’, 103.
159 Voor de tweede formulering van Kants categorische imperatief zie hfst. 4, voetnoot 41. De 
gulden regel in de versie van Matteüs luidt: ‘Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat 
ze jullie behandelen. Want dat is de Wet en de Profeten’ (7,12; Willibrordvertaling 1995).
160 Beauchamp & Childress 1979, 52001, en Van der Ven 1993.



239hoofdstuk drie

Vervolgens bespreekt hij een aantal con^ictterreinen: manipulatie en mislei-
ding door sekten, dwang op hun leden door gevestigde kerken, manipulatie 
in pastorale hulpverlening, schending van het recht op zel~eschikking door 
ambtsdragers, handelend optreden namens of ten behoeve van een gemeentelid 
door een ambtsdrager, groepsdruk door godsdienstige groeperingen, mani-
pulatie met behulp van religieuze voorstellingen door gevestigde kerken. Ten 
slotte meent Schenderling dat de kerkelijke gemeenschap ook de autonomie van 
de pastor met waarborgen moet omgeven (106). Op autonomie en respect voor 
autonomie kom ik in het volgende hoofdstuk uitvoerig terug.

* * *

Aan de bespreking van de ethiek van het pastoraat houd ik het volgende over. 
Centraal in het pastoraat staan de pastorale betrekking en het vertrouwen 
tussen de pastor en de pastorant. Voor deze betrekking en dat vertrouwen 
zijn het verbond tussen God en de mensen en het beeld–van–God–zijn van 
iedere mens belangrijke richtpunten. Voor goed pastoraat zijn het karakter, 
het waarnemingsperspectief en de deugden van de pastor van groot belang. Er 
is een moreel relevant verschil in positie, kennis en kunde tussen de pastor en 
de pastorant. De pastor hee� de primaire verantwoordelijkheid de betrekking 
te beheren, voor gewelddadige machtsuitoefening te waken en zorgvuldig om 
te gaan met vertrouwelijke informatie. Hij of zij dient de waardigheid en de 
integriteit van de pastorant, die immers evenzeer als de pastor zelf beeld van 
God is, te eerbiedigen. Dit vraagt om grote terughoudendheid in het handelen 
van de pastor ten aanzien van de pastorant. Het beginsel van respect voor 
autonomie kan in het pastoraat een rol vervullen, maar komt van buitenaf 
het pastoraat binnen, in het bijzonder vanuit beginselenbenaderingen in de 
gezondheidszorg.

3.3.3.3. Een moraaltheologische benadering van pastoraat

Het onderscheid tussen ethiek in het pastoraat en ethiek van het pastoraat 
bevredigt mij niet helemaal. Ik ben niet primair geïnteresseerd in de expliciet 
ethische kwesties en morele dilemma’s met betrekking tot het leven van de 
pastorant waarmee pastores te maken krijgen, of in de vraag welke plek ethiek 
(en moreel beraad) binnen pastoraat kan of moet innemen: als kern, struc-
tuur, dimensie, niveau of (deel)taak (ethiek in het pastoraat). Ik ben ook niet 
primair geïnteresseerd in de expliciet ethische kwesties en morele dilemma’s 
waarmee pastores te maken krijgen met betrekking tot de pastorale betrekking 
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of het eigen pastoraal handelen (ethiek van het pastoraat). Ik ben geïnteresseerd 
in pastoraat en pastoraatsopvattingen die voldoende open zijn voor morele 
goederen en voor de ethische bezinning op het menselijk handelen in het kader 
van de menselijke levensvoering. Zonder te willen zeggen dat de hieronder 
te bespreken pastoraatsopvatting hieraan helemaal voldoet terwijl de andere 
daar in het geheel niet aan voldoen, bespreek ik tot slot de opvattingen van 
de moraaltheoloog Frans Vosman. In deze moraaltheologische bepaling van 
pastoraat wordt geprobeerd drie zaken op hun plek te krijgen: gebrokenheid, in 
het leven en in pastorale betrekkingen, symmetrie en asymmetrie in pastorale 
betrekkingen en de positie van de pastor.

Vosman omschrij� pastoraat, nadenkend over macht en geweld in pastorale 
betrekkingen, als161:

‘het verkeer tussen de pastor en de gesprekspartner(s), opgevat als een betrek-
king van een pastor met (een) andere gedoopte(n). In de betrekking wenden 
zij zich primo tot elkaar en spreken zij zich uit over wat hen ten overstaan 
van hun werkelijkheid ter harte gaat, op deze manier aanduidend hoe God 
zich op hen en de mensen betrekt.’

Het gaat bij persoonlijk pastoraat of individuele geloofsbegeleiding volgens 
Vosman dus om twee (of meer) gedoopten, waarvan er één een bepaalde (insti-
tutionele) positie en deskundigheid (kennis en kunde) hee�, maar die als 
gedoopten gelijken zijn, dat wil zeggen in dezelfde positie voor God staan. En 
tussen die twee (of meer) gaat het om (i) een beweging van elkaar tegemoet 
treden, waarvoor beiden, naar het mogelijke, verantwoordelijkheid nemen; (ii) 
een betrekking die door beiden wordt aangegaan en moet worden beheerd, en 
(iii) een realisering van kerk–zijn. Dit vindt plaats binnen een georganiseerde 
samenleving en een geordende geloofsgemeenschap, waarin beiden, pastor èn 
pastorant, openbare posities hebben. Waar het daarbij om gaat is te zoeken 
naar ‘de strekking van het leven, zoals God dat leven met ons wil vieren’. In de 
beweging die pastoraat is, worden volgens Vosman achtereenvolgens een aantal 
stappen gezet: zich in elkaars tegenwoordigheid begeven — zich tot elkaar 
wenden — zichzelf aantre]en bij de ander, met roeringen en gewaarwordingen 

161 Vosman 1999, 41. Vgl. Vosmans, door het denken van Paul Ricœur geïnspireerde, omschrij-
ving van wat pastores doen: ‘zich tegenwoordig stellen zo, dat mede-gedoopten hun levensver-
haal, dat wil zeggen hun verwoording van zichzelf, van hun handelingen en dat wat zij ondergaan, 
kunnen gaan verstaan in het licht van het geloof ’, met verwijzing naar: Stefan Knobloch, Mysta-
gogische Seelsorge — ein Prozeß der Subjektwerdung, in: idem, Praktische #eologie, Freiburg 
i.Br. 1996, 187-202.
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van het eigen geleefde lichaam — zich tegen elkaar uitspreken over wat je ter 
harte gaat — op deze manier aanduidend hoe God zich op ons en de mensen 
betrekt — in ontzag luisteren en spreken. De eerste laag in het pastoraat, en 
in zorg en hulpverlening, is dus het elkaar–tegemoet–treden in de georgani-
seerde samenleving. Dit is de eerste, blijvende laag en volgens Vosman moreel 
gesproken de meest omvattende en doorslaggevende laag. De asymmetrie 
tussen pastorant en pastor, die er óók is, vanwege de (institutionele) positie 
en deskundigheid (kennis en kunde) van de pastor, moet binnen deze gelijk-
waardigheid worden bedacht. Om goed na te kunnen denken over geweld en 
misbruik binnen pastorale relaties, moet onder ogen gezien worden, dat elke 
betrekking tussen mensen beheerd dient te worden binnen een gepaste band-
breedte. Wanneer een van beiden het beheer laat schieten, de bandbreedte ervan 
verlaat, of nalaat het beheer te hernemen, kunnen geweld en misbruik ontstaan. 
De pastor behoort zijn deskundigheid in dit beheer in te bedden162.

Volgens Vosman vindt pastoraat in eigenlijke zin plaats tussen gedoopten: 
een pastor en een medegelovigeÅ163. Dit betekent niet dat een pastor zich dient 
te beperken tot medegelovigen en een katholieke pastor tot katholieken. Ook 
niet–gelovigen en andersdenkenden zijn kinderen van God en op weg naar de 
voltooiing van hun leven en daarbij kan de pastor hen van dienst zijn. De pastor 
en de pastorant bevinden zich dan echter niet op hetzelfde, gelovige domein. 
Ze zijn niet beiden ooit dezelfde weg op gegaan, of op dezelfde weg gezet: de 
weg naar God. Tussen een pastor en een niet–gelovige gaat het om pastoraat in 
afgeleide zin — niet: in oneigenlijke zin! De pastor moet dan wel nadenken over 

162 Vanwege dit, van zijn of haar kant, in-beheer-moeten-nemen van de betrekking door de 
professional zit normativiteit volgens Vosman in professionaliteit als het ware ingebakken, en 
hoe� er niet nog eens aan te worden toegevoegd zoals in de uitdrukking ‘normatieve professio-
naliteit’ wordt gesuggereerd, Vosman 1999, 49.
163 Vosman 1999, 49: ‘Het is te begrijpen dat pastores zich om reden van concurrentie met hulp-
verleners ‘geestelijk verzorgers’ gaan noemen. Zodoende raakt echter de strekking van hun werk 
wel uit het zicht. De pastor zoekt met zusters en broeders in het geloof naar de strekking van het 
leven, zoals God dat leven met ons wil vieren. Dat hij met anderen, niet-gedoopten, een verhel-
derende omgang kan hebben, staat buiten kijf. Dat vermogen typeert hem moraaltheologisch 
gesproken evenwel nog niet adequaat tot ‘geestelijk verzorger voor allen’’. Groener 2003 gee� als 
volgt de grensovergang tussen geestelijke verzorging en pastoraat aan: ‘Zolang je als geestelijk 
verzorger functioneert ben je de bondgenoot van het menselijk verlangen, impliciet misschien 
ook het verlangen naar God. Als je als pastor functioneert word je ook de bondgenoot van Gods 
verlangen naar mensen. Daarmee verandert ook de positie van de pastor: hij of zij wordt een 
man of vrouw van God. In de pastorale rol wordt Gods initiatief gesymboliseerd: zijn liefde, 
barmhartigheid, gerechtigheid, en nog zoveel meer. En tegelijk zal ook bijna altijd de context van 
de kerk mee resoneren: de pastor als man of vrouw van de kerk’ (374). Groener re^ecteert niet op 
de vraag in hoeverre het (niet-)gelovig-zijn van de pastorant er toe doet.
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wat het voor zijn of haar pastoraat betekent dat de pastorant een niet–gelovige 
is. Er is een eenzijdigheid in de betrekking. Dit alles ligt nog weer anders als de 
pastorant een nog–niet–gelovige is, maar wel bezig is die weg op te gaan. Er zijn 
als het ware drie concentrische cirkels waarop een pastor zich richt: (a) de mede–
gelovigen; (b) de niet–meer–zo– en nog–niet–gelovigen; (c) de niet–gelovigen.

Nadenkend over hoe beroepsbeoefenaren, zoals artsen, verpleegkundigen 
en geestelijk verzorgers, aan een ethos komen dat past bij hun beroep, doet 
Vosman het voorstel de positie van de vriendschap in te nemen en van daaruit 
een praktijk te ontwikkelen164. Hij bouwt daarbij voort op de opvatting van 
vriendschap zoals Aristoteles en #omas van Aquino die hebben ontwikkeld, 
gee� zich rekenschap van de idealisering en emotionalisering van vriend-
schap in de vroege Renaissance en Romantiek, sluit aan bij het situeren door 
Paul Ricœur van vriendschap op het snijvlak van openbaar en privaat en door 
Nigel Biggar op het snijvlak van persoonlijk en structureel en maakt gebruik 
van ideeën van de hedendaagse fenomenoloog Robert Sokolowski. Vosman 
laat zien op welke manier professionals te weten kunnen komen wat goed is 
in hun handelen jegens mensen, met wie ze — Vosman merkt dit nadrukkelijk 
op — niet per se een persoonlijke voorkeursvriendschap hoeven te hebben. Wie 
als een vriend gaat kijken naar iemand als vriend of vriendin ziet mogelijk-
heden die men anders niet ziet. Dit verloopt in een paar stappen: (1) als vriend 
zie ik iets als goed voor jou en beoordeel dat ook als een goed voor jou; (2) als 
vriend wens ik jou dat toe; (3) als goed voor jou, en in zoverre het een goed voor 
jou is, wil ìk, als jouw vriend, het ook en zie ik het ook als een goed voor mij. 
Wie als professional langs deze steppingstones gaat, zal volgens Vosman stuiten 
op wat goed blijkt te zijn, ook in weerwil van allerlei voorgegeven ideeën. Dit 
veronderstelt echter het nodige165: ten eerste moet de professionele zorgverlener 
zichzelf niet als technicus zien, maar als burger die professionele kennis bezit 
en inzet, in een beroep, in een betrekking die niet puur openbaar en niet puur 
persoonlijk is. Dit betekent ook dat de professional een politieke strijd moet 
leveren om zijn beroep als een onderdeel van de op het gemeenschappelijk goed 
gerichte samenleving waargenomen te krijgen. Ten tweede moet de professio-
nele zorgverlener de gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en zorgontvanger 
steeds voorop stellen, waarbinnen hij de ongelijkheid in positie en in kennis in 
beheer neemt. Ten derde moet de professionele zorgverlener zelf actief worden 
en blijven, in een aanhoudende praktijk van zel~evraging. Op de positie van de 
vriendschap speurt men naar wat er moreel gesproken in concreto toe doet en 
neemt men onzekerheid op de koop toe. Ten vierde maakt de gelijkwaardigheid 

164 Vosman 2003a.
165 Vosman 2003a, 70-71.
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het mogelijk om op een welbepaald niveau af te zien van de wederzijdsheid die 
kenmerkend is voor vriendschap. De zorgontvanger gee� niet in gelijke munt 
terug wat hij ontvangt. Hij wenst àls patiënt of cliënt niet noodzakelijk aan de 
zorgverlener het goede toe, maar als burger kan hij dit wel doen. Ook de zorg-
verlener zelf kan er achter komen wat voor hemzelf het goed is dat aan de orde is.

Volgens de katholieke morele traditie dient het moreel goede van een hande-
ling niet te worden beoordeeld naar de gevolgen voor bepaalde beginselen die 
extern zijn aan dat handelen, zoals het beginsel van respect voor autonomie, 
maar aan de hand van de interne doelen van die handeling. In deze gedach-
tegang kan de pastor de persoonlijke autonomie van de pastorant zwaar laten 
wegen zolang dat binnen de strekking en de interne doelen van het pastoraal 
handelen. Het pastoraal handelen kan een heel scala aan goederen bevorderen: 
lofprijzing van God, overgave aan God, openheid voor het Geheim van het leven, 
verzoening met God, met anderen en met zichzelf, waarachtigheid, autonomie, 
enzovoort, enzovoort. Het afwegen van verschillende handelingsalternatieven 
vraagt om een afweging van goederen. In de katholieke morele traditie wordt 
gesproken over hiërarchieën van goederen of waarden. Een absolute goederen-
hiërarchie is echter niet te geven. Het is de vraag is of in concrete gevallen wel 
hiërarchieën van goederen of waarden kunnen worden ontdekt166.

* * *

Bij pastoraat gaat het, net als bij zorg en hulpverlening, om praktijken, mensen 
die in die praktijken deelnemen en relaties tussen die mensen. In de discus-
sies over hulpverlening, zorg en pastoraat duiken met betrekking tot de rela-
ties tussen de deelnemers, meestal geconceptualiseerd als een relatie tussen 
zorgontvanger en zorgverlener of hulpvrager en hulpgever, telkens drie 
begrippen op: gelijkwaardigheid, ongelijkheid en wederkerigheid. Gelijk-
waardigheid hee� betrekking op de gelijkwaardigheid van de deelnemers op 
grond van wezenskenmerken die ze delen: mens–zijn, burgerschap, gedoopt–
zijn. Ongelijkheid hee� betrekking op de verschillen (asymmetrieën) tussen 
de deelnemers in (institutionele) positie, deskundigheid en (daarmee) macht. 
Wederkerigheid hee� betrekking op de wederkerigheid van het geven en 
ontvangen van zorg, aandacht, ondersteuning, enzovoort. Op geleide van 

166 De Catechismus van de Katholieke Kerk (1992) spreekt weliswaar een paar keer over ‘de/een 
juiste hiërarchie van waarden’ (nrs. 1886, 1895, 2236, 2244, 2425), maar expliciteert die nergens. 
G.L. Hallett meent: ‘… the vision of a guiding value hierarchy looks chimerical’, Greater Good, 
Washington 1995, 149.
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Vosman meen ik dat gelijkwaardigheid het meest fundamenteel is en dat 
ongelijkheid moet worden bedacht binnen die gelijkwaardigheid. Wederke-
righeid is niet vanzelfsprekend, maar kan wel worden opgezocht, zowel in de 
praktijk als in de analyse van die praktijk. Moraaltheologisch gezien zijn de 
volgende elementen belangrijk: ten eerste het in beheer nemen van de betrek-
king door de pastor, en door de pastorant, ten tweede gelijkwaardigheid, en 
daarbinnen ongelijkheid vanwege positie en deskundigheid van de pastor, 
ten derde het belang van moreel onderscheidingsvermogen en ten vierde 
het belang van spiritualiteit. Bij dit alles dienen wel de, in de laatmoderniteit 
onvermijdelijke meerzinnigheden goed te worden bedacht. Een pastor kan de 
persoonlijke autonomie en authenticiteit van de pastorant zwaar laten wegen 
zolang dat blij� binnen de gerichtheid op de interne doelen van het pastoraal 
handelen. Deze interne doelen zijn echter niet van te voren gegeven, maar 
worden gevonden in het pastoraal handelen zelf.

Conclusies: Pastoraat als een (altijd moreel geladen) praktijk in een 
laatmoderne context

Persoonlijk pastoraat vindt plaats binnen de context van een laatmoderne 
samenleving die het voorlopige eindpunt is van een moderniseringsproces dat 
op het niveau van de samenleving een proces van functionele di]erentiëring, 
onttraditionalisering, globalisering en pluralisering is. In deze laatmoderne 
samenleving is een permanente re^ectieve twijfel doorgedrongen tot in alle 
domeinen van het leven, terwijl tegelijkertijd de beantwoording van vragen 
rond eindigheid, oncontroleerbaarheid en onmacht onder druk is komen te 
staan. Voor de enkeling hebben deze ontwikkelingen verregaande consequen-
ties. Door de vele mogelijkheden en de verplichting iemand te zijn, is identiteits-
vorming een alomvattend, continu, re^ectief project geworden waarvoor ieder 
zelf verantwoordelijk is, terwijl het tegelijkertijd niet langer vanzelfsprekend 
wordt ondersteund door allerlei traditionele inbeddingen. Aangezien zowel de 
pastorant als de pastor mensen van deze tijd zijn, is ook voor geloven, kerk–
zijn en pastoraat de laatmoderne context van belang. In de laatmoderniteit is 
het religieuze veld gefragmenteerd geraakt, zijn religies ^exibeler en precairder 
geworden en zijn individuen religieus ontheemd geraakt en chonisch zoekge-
drag gaan vertonen. Omdat identiteitsvorming in een laatmoderne samenleving 
tot een alomvattend, continu en re^ectief proces is geworden waarvoor iedere 
mens zelf verantwoordelijk is terwijl de ondersteuning vanuit de samenleving 
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grotendeels is weggevallen, is pastoraat in belangrijke mate begeleiding bij 
identiteitsvorming geworden. Omdat identiteit wordt gezocht in een samen-
hangend en doorgaand levensverhaal moet deze pastorale begeleiding narratief 
gebeuren. Ook de beroeps– en ambtsidentiteit van de pastor en de legitimiteit 
van diens spreken en handelen is in een laatmoderne samenleving niet langer 
vanzelfsprekend. In toenemende mate is de pastor daarmee op zichzelf en de 
eigen persoonlijke identiteit, integriteit en biogra�e aangewezen. De roep om 
en het streven naar professionalisering kan pastores uitdagen tot aanhoudende 
bezinning op en rekenschap van de eigen positie, kennis en kunde en het eigen 
feitelijk handelen. Het kan echter ook een bedreiging zijn als daarbij geen reke-
ning wordt gehouden met de eigen aard van het pastoraal handelen.

In dit onderzoek gaat het om persoonlijk pastoraat door parochiepastores in 
de context van parochies en dus niet om geestelijke verzorging in de context 
van een instelling. In de geschiedenis hee� de praktijk van het pastoraat sinds 
het eerste gebruik van het woord zielzorg telkens een historische en gesitueerde 
invulling gekregen. Vanuit diezelfde geschiedenis houd ik de ziel op tafel als 
een centraal begrip voor pastoraat, ook al is zij in het dominante spreken over 
zorg voor mensen in de 18e eeuw verdrongen door de psychè. Met het begrip ziel, 
als beginsel van het hele leven, geestelijk en lichamelijk, kan ik iets bij elkaar 
houden rond identiteit, breuken en het levensverhaal, dat in de laatmoderniteit 
juist onder druk staat. Vanuit de geschiedenis houd ik ook over dat pastoraat 
vooral een aanbod aan mensen is met het oog op hun concrete noden op dat 
moment. Uit de opvatting van Gregorius de Grote, in de zesde eeuw, houd ik 
de aandacht over voor de pastorale betrekking vanuit het perspectief van de 
pastor en voor diens innerlijk in de betrekking tot God. Dat innerlijk staat in 
het relationele over en weer dat pastoraat is, mee op het spel. Met Gregorius wil 
ik pastoraat blijven opvatten als een theologische onderneming. Uit de meest 
recente fase van de geschiedenis van het pastoraat houd ik de aandacht over 
voor de invloed van de gedragswetenschappen op pastoraat, met name waar die 
ertoe leidt dat een psychologiserende opvatting van het innerlijk van de pasto-
rant centraal komt te staan.

Er bestaan vele en zeer diverse opvattingen over de�nitie, doelstellingen en 
werkwijzen van pastoraat. Ook bij de pastores zelf zullen vele varianten zijn 
aan te tre]en: vooral varianten van een meer begeleidend–mystagogisch type, 
daarnaast varianten van een meer psychologisch type en, wat minder, van 
een meer diaconaal–politiek type. Voorbeelden zijn respectievelijk Gerard 
Groeners opvatting van pastoraat als een drievoudige dienst aan het geloven 
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van mensen, Gerben Heitinks opvatting van pastoraat als hulpverlening bij 
geloofs– en levensvragen en Riet Bons–Storms opvatting van pastoraat als 
bondgenootschap gericht op gerechtigheid en leven in overvloed. Een in dit 
verband belangrijk wezenskenmerk van mens–zijn is het in–betrekking–zijn: in 
betrekking tot materiële levensvoorwaarden, tot zichzelf, tot medemensen, tot 
de samenleving en tot God en heel de Schepping. Pastoraat kan betrekking kan 
hebben op elk van deze betrekkingen, in hun onderlinge samenhang. Zielzorg 
hee� betrekking op heel de mens, in al de betrekkingen waarin deze staat, en 
op leven in volheid. Wat dat in een concrete situatie concreet betekent is iets wat 
in die concrete situatie concreet moet worden uitgezocht.

In een narratieve opvatting van pastoraat, een opvatting waarin het vertellen 
en opnieuw vertellen van het levensverhaal een centrale rol vervult, stapt de 
pastor als het ware in de beweging die de pastorant doormaakt en blij� hij of 
zij in dat proces met de pastorant optrekken. In het pastorale proces kan dan 
opkomen wat voor de pastorant van belang is en wat in de betrekking tussen 
pastor en pastorant van belang is. In die zin is een narratieve opvatting maxi-
maal open voor de emergentie van (morele) goederen en dus ook voor de emer-
gentie van autonomie en authenticiteit.

Om in een ontledigde vorm met mensen op te trekken en zo bij de gebro-
kenheid in het bestaan van hedendaagse mensen te komen, is de presentie-
benadering ontwikkeld. Deze benadering vindt ook bij veel parochiepastores 
weerklank als iets dat een belangrijke kwaliteit van hun werk is of in ieder geval 
zou moeten zijn. In deze benadering draait alles om presentie: gekwali�ceerde 
nabijheid en betrokkenheid, een zijn–met om tot een zijn–voor de ander te 
komen. Uitnodigend en tegelijk met een zorgvuldige terughoudendheid laat de 
pastor zich betrekken bij het leven en het levensverhaal van de ander. Terwijl de 
interventiebenadering is gericht op het doen verdwijnen van iets, namelijk een 
probleem, is de presentiebenadering gericht op het laten verschijnen van iets, 
namelijk menselijke waardigheid. Tegenover de diagnose door de interventie-
beoefenaar staat de gezamenlijke poging tot zinnige duiding, die biogra�sch 
van aard is en narratief tot stand wordt gebracht.

Tot de taken van de pastor kan een ethische taak behoren: het vanuit het 
christelijk geloven ondersteunen van mensen bij morele subjectwording en 
het verhelderen van ethische kwesties en morele dilemma’s. Zelfwaarneming, 
zowel bij de pastorant als de pastor zelf, is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 
De pastorale betrekking kan de plek zijn waar een pastorant een werkzame 
herinnering meekrijgt aan een wisselwerking waarin het tot zelfwaarneming 
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kwam en onaangename zelfwaarnemingen werden uitgehouden. Daarvoor is 
het nodig dat de pastor zelf zelfwaarneming, zel~ezinning, zelfarticulatie en 
het uithouden van onaangename zelfwaarnemingen inoefent en verdiept. Het 
is de pastor die primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de continuïteit 
van de pastorale toewending. Pastoraat hee� in het bijzonder van doen met 
ervaringen met de grenzen van de bewuste levensvoering. De toegezegde, door 
de pastor betuigde en in de pastorale betrekking ervaren vergeving van God 
kan het de pastorant telkens opnieuw mogelijk maken een tot verantwoording 
in staat zijnd subject te worden. Ook in de psycho–sociale en de ethische bege-
leiding die een pastor biedt, is de kernopdracht van de pastor de geestelijke 
begeleiding, die de eigen, mede door de pastor verhelderde zinbeleving van de 
pastorant verbindt met de christelijke geloofsbeleving.

Centraal in het pastoraat staan de pastorale betrekking en het vertrouwen 
tussen de pastor en de pastorant. Voor deze betrekking en dat vertrouwen zijn 
het verbond tussen God en de mensen en het beeld–van–God–zijn van iedere 
mens belangrijke richtpunten. Voor goed pastoraat zijn een goed gevormd 
karakter, een goed gevormd, re^ectief waarnemingsvermogen en goed inge-
oefende deugden van de pastor van groot belang. Er is een moreel relevant 
verschil in positie, kennis en kunde tussen de pastor en de pastorant, dat maakt 
dat de pastor de primaire verantwoordelijkheid hee� de betrekking te beheren, 
voor gewelddadige machtsuitoefening te waken en zorgvuldig om te gaan met 
vertrouwelijke informatie. Hij of zij dient de waardigheid en de integriteit van 
de pastorant, die immers evenzeer als de pastor zelf beeld van God is, te eerbie-
digen. Dit vraagt om grote terughoudendheid in het handelen van de pastor ten 
aanzien van de pastorant. Het beginsel van respect voor autonomie kan in het 
pastoraat een rol vervullen, maar komt van buitenaf het pastoraat binnen, in 
het bijzonder vanuit beginselenbenaderingen in de gezondheidszorg.

Bij pastoraat gaat het, net als bij zorg en hulpverlening, om praktijken, mensen 
die in die praktijken deelnemen en relaties tussen die mensen. Drie begrippen 
zijn daarbij belangrijk: gelijkwaardigheid, ongelijkheid en wederkerigheid. 
Gelijkwaardigheid hee� betrekking op de gelijkwaardigheid van de deelne-
mers op grond van wezenskenmerken die ze delen: mens–zijn, burgerschap, 
gedoopt–zijn. Ongelijkheid hee� betrekking op de verschillen (asymmetrieën) 
tussen de deelnemers in (institutionele) positie, deskundigheid en (daarmee) 
macht. Wederkerigheid hee� betrekking op de wederkerigheid van het geven 
en ontvangen van zorg, aandacht, ondersteuning, enzovoort. Ik meen dat 
gelijkwaardigheid het meest fundamenteel is en dat ongelijkheid moet worden 
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bedacht binnen die gelijkwaardigheid. Wederkerigheid is niet vanzelfsprekend, 
maar kan wel worden opgezocht, zowel in de praktijk als in de analyse van 
die praktijk. Moraaltheologisch gezien zijn de volgende elementen belangrijk: 
ten eerste het in beheer nemen van de betrekking door de pastor, en door de 
pastorant, ten tweede gelijkwaardigheid, en daarbinnen ongelijkheid vanwege 
positie en deskundigheid van de pastor, ten derde het belang van moreel onder-
scheidingsvermogen en ten vierde het belang van spiritualiteit. Een pastor kan 
de persoonlijke autonomie en authenticiteit van de pastorant zwaar laten wegen 
zolang dat blij� binnen de gerichtheid op de interne doelen van het pastoraal 
handelen. Deze interne doelen zijn echter niet van te voren gegeven, maar 
worden gevonden in het pastoraal handelen zelf.

Al met al hebben we gezien dat pastorale begeleiding een procesmatig 
gebeuren is met een grote openheid voor wat zich aandient. Er oefenen allerlei 
krachten invloed op uit en er kunnen zich onder invloed daarvan verschillende 
processen voordoen, voor, naast en na elkaar. Het is niet van tevoren duidelijk 
wat er allemaal speelt, waarop de pastor zich dient te richten en waarop het 
uit zou moeten lopen. Dit maakt narratieve opvattingen van pastoraat en de 
kwalitatief–empirische onderzoeksmethodologie in het bijzonder aangewezen 
om onderzoek te doen naar pastoraat in de laatmoderne context. In ieder geval 
is in het pastoraat de pastorale betrekking wezenlijk. Zij staat ten dienste van 
alle andere betrekkingen waarin de pastorant staat, in het bijzonder de betrek-
king tot God.



TUSSENSTAP: PERSOONLIJK PASTORAAT ALS EEN PRAKTIJK

Voordat ik verder ga met hoofdstuk 4, over persoonlijke autonomie en authen-
ticiteit, maak ik eerst nog een tussenstap. In hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, heb ik 
namelijk uitgelegd dat ik uiteindelijk ben geïnteresseerd in morele inzichten 
die hun eerste plausibiliteit onder andere ontlenen aan hun oorsprong in de 
praktische wijsheid van praktijkbeoefenaren. Daarom laat ik in deze tussen-
stap zien op welke manier ik persoonlijk pastoraat opvat als een praktijk. Ik 
kijk dus naar handelingen in een grotere samenhang die aan die handelingen 
hun betekenis en waarde geven, en niet primair naar afzonderlijke handelingen. 
Bovendien kijk ik naar handelingen in relatie tot handelende personen die in 
een gemeenschap zijn ingebed, en niet naar handelingen los van de actor. In 
hoofdstuk 1, paragraaf 1.4, heb ik als samenvattende omschrijving van praktijk 
geformuleerd:

Een praktijk bestaat uit een complex en toch samenhangend geheel van deels 
voorgegeven, deels uit het doen voortkomende handelingen, die door prak-
tijkbeoefenaren en de mensen ten aanzien van wie zij handelen binnen een 
bepaalde institutionele context worden gesteld en door middel van prakti-
sche wijsheid worden beheerd. Het zijn handelingen die worden geleid door 
regels en voortre]elijkheidsmaatstaven die door de gemeenschap van prak-
tijkbeoefenaren in wisselwerking met de mensen ten aanzien van wie zij 
handelen en met de samenleving en haar maatschappelijke tradities worden 
vastgesteld en verrijkt, die gericht zijn op bepaald doelen die inherent zijn 
aan de betre]ende praktijk en die worden begeleid door een bepaald vertoog 
waarin ook plaats is voor kritiek en omvorming.

Deze omschrijving heb ik in hoofdstuk 1, paragraaf 1.4, ontwikkeld op basis 
van het praktijkconcept zoals dat met name door Alasdair MacIntyre en Paul 
Ricœur is uitgewerkt en door mij is uiteengelegd in elf elkaar overlappende 
elementen (zie 1.4.5): (1) handelingen, (2) samenhang, (3) open teleologie, (4) 
regels, (5) gezamenlijkheid, (6) voortre]elijkheid, (7) normativiteit, (8) gesitu-
eerdheid, (9) institutie, (10) vertoog en (11) openheid voor verandering. In deze 
paragraaf ga ik na in hoeverre deze elf elementen ook opgaan voor persoonlijk 
pastoraat.
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A. Pastoraat als een complex en toch samenhangend geheel van 
deels voorgegeven, deels door het doen voortgebrachte handelingen 
gericht op bepaalde interne doelen die zich tonen aan pastores in hun 
praktijkbeoefening zelf

1. handelingen

Persoonlijk pastoraat bestaat van de zijde van de pastor uit een complexe verza-
meling van handelingen en repertoires van handelingen, van tegemoet treden 
tot bij elkaar zitten om te praten, van iemand naar je toe laten komen voor een 
tweegesprek tot het met iemand meegaan naar een gesprek met een functio-
naris of ambtenaar, van uitleggen tot zegenen, van individuele ontmoeting tot 
groepsuitstapjes, enzovoort. Toch doet het de praktijk van persoonlijk pasto-
raat onvoldoende recht alleen naar deze afzonderlijke handelingen te kijken of 
persoonlijk pastoraat op te vatten als een reeks van handelingen, omdat dan 
datgene waarop het pastoraat is aangelegd uit het zicht dreigt te verdwijnen.

2. samenhang

De samenhang van de handelingen die tot het repertoire van persoonlijk pasto-
raat behoren — een samenhang die overigens zelf al een interpretatieve pres-
tatie is — wordt gegeven door het samenkomen en samenhandelen, met het 
oog op levensverheldering, van twee gelovigen in de context van een geloofs-
gemeenschap waarin een van beide de positie van ambtsdrager inneemt. De 
samenhang wordt niet van buitenaf gegeven, bijvoorbeeld door een bepaalde 
inhoud op te leggen, bijvoorbeeld dat het over God of over geloven, zinbeleving 
en spiritualiteit zou moeten gaan, of een bepaald handelingsmodel op te leggen, 
bijvoorbeeld het model van: diagnose stellen — behandelplan opstellen — bege-
leidingstraject uitvoeren — resultaten evalueren.

3. open teleologie

Persoonlijk pastoraat kent een eigen logica, met eigen interne goederen, die 
zich naar zijn betekenissen openbaart aan de beoefenaar zelf. De beoefenaar 
moet zich daarvoor toevertrouwen aan de desbetre]ende praktijk zelf en zich 
er niet uit terugtrekken om er vanaf een afstand naar te kijken of er omheen te 
kijken naar de theorie. Tegelijkertijd zijn er voortgaande discussies over waarop 
persoonlijk pastoraat eigenlijk is aangelegd, discussies die soms proberen van 
buitenaf doelen aan de praktijk op te leggen.
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B. Pastoraat als gezamenlijk handelen dat deels door regels wordt geleid en 
dat probeert te voldoen aan bepaalde voortre-elijkheidsmaatstaven en een 
bepaalde normativiteit die zich in de praktijkbeoefening zelf tonen

4. regels

Ook in persoonlijk pastoraat gelden expliciete en impliciete regels die de bete-
kenis van handelingen uitmaken, bijvoorbeeld regels die bepaalde handelingen 
tot zegenen maken en regels met betrekking tot de biecht. Er zijn ook regels met 
betrekking tot wat wel en niet ‘des pastors’ is. Een pastor zal bijvoorbeeld in de 
regel niet in zijn voor het geven van voetmassage. Tegelijk is het ook weer niet 
zo dat op grond van expliciet gemaakte regels, bijvoorbeeld dat het over God 
moet gaan, van een bepaalde pastoraal gesprek gezegd kan worden: “maar dat 
is geen pastoraat!”.

5. gezamenlijkheid

Persoonlijk pastoraat gebeurt in het samenkomen en samenhandelen van een 
pastor en een pastorant, maar wordt mogelijk gemaakt bijvoorbeeld door een 
bestuur en andere vrijwilligers. De pastor hee� bovendien zelf het vak weer 
geleerd van andere pastores en blij�, als het goed is, ook van collega’s leren. In 
het parochiepastoraat is persoonlijk pastoraat tevens ingebed in het leven van 
de geloofsgemeenschap. Op het laagste aggregatieniveau van de pastorale prak-
tijk, een concrete casus, is de concrete pastorant mede–stichter van de praktijk, 
op het middelste aggregatieniveau, de praktijk van een bepaalde pastor, is de 
locale geloofsgemeenschap mede–stichter van die praktijk.

6. voortre-elijkheid

Pastores proberen voortre]elijk persoonlijk pastoraat te beoefenen en er zijn 
onder hen meesters en virtuozen, zoals de Pastoor van Ars en pater Jan van 
Kilsdonk S.J. Die maatstaven van voortre]elijkheid openbaren zich in de prak-
tijkbeoefening zelf. Ze behoren deels tot het taciete weten van pastores en zijn 
niet eenvoudig expliciet te maken en zeker niet los van concrete gevallen. Ze 
worden ingeoefend, voorgedaan en doorgegeven in stagebegeleiding, pastorale 
supervisie, intervisie tussen collega’s en in trainingen zoals de klinisch pasto-
rale vorming.
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7. normativiteit

Goed persoonlijk pastoraat vereist van de kant van pastores de inoefening van 
bepaalde deugden, waaronder prudentie, onderscheidingsvermogen, vroom-
heid, betrouwbaarheid en kuisheid. Deze stellen hen in staat om niet alleen 
de interne goederen van persoonlijk pastoraat, maar ook de goederen van het 
eigen leven en van de gemeenschap te realiseren. Ook vinden we in de lite-
ratuur beginselen, kernwaarden en idealen geformuleerd, waarbij door elkaar 
heen loopt wat inherent is aan pastoraat en wat van buiten komt. Een voorbeeld 
van het laatste is het beginsel van respect voor autonomie.

C. Pastoraat als maatschappelijk bepaalde praktijk binnen een bepaalde 
institutionele context

8. gesitueerdheid

Persoonlijk pastoraat, althans het persoonlijk pastoraat waarover het in dit 
onderzoek gaat, gebeurt in de context van een parochie binnen de RKK, waar-
binnen de pastor de positie van ambtsdrager inneemt, met bijbehorende status 
en bijbehorend gezag. De benaming ‘pastor’ — in de praktijk ook voor pastoraal 
werk(st)ers en diakens gebruikt — en de bejegening die hem of haar vanwege de 
mensen te beurt valt, inclusief hun verwachtingen, is daarvan een belangrijke 
uitingsvorm. Ook buiten de eigen geloofsgemeenschap hebben pastores nog 
steeds een bepaalde status. De pastorant hee� binnen de geloofsgemeenschap 
eveneens een bepaalde positie. Vanuit de samenleving wordt er ook invloed 
uitgeoefend op de praktijk van persoonlijk pastoraat, zowel vanuit aanpalende 
praktijken, zoals die van geestelijke verzorging en professionele hulpverlening, 
als vanuit de maatschappelijke en culturele context, zoals de invloed die uitgaat 
van de nadruk op autonomie en respect voor autonomie en op het a^eggen van 
verantwoording.

9. institutie

Persoonlijk pastoraat, althans het persoonlijk pastoraat waarover het in dit 
onderzoek gaat, gebeurt in de institutionele context van een parochie binnen 
de RKK, waaromheen allerlei gewoontes, routines, conventies enzovoort in de 
loop van de tijd zijn ontwikkeld en vastgelegd. Het kader ervan is geregeld in het 
kerkelijk wetboek. Zowel op het niveau van de universele kerk, het bisdom als 
de parochie zijn er allerlei instituties en instituten, zoals rechtbanken, ambten 
en bestuursorganen. Tegelijk lijkt persoonlijk pastoraat zich voor een belangrijk 
deel te onttrekken aan regelgeving vanuit die institutionele context.
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D. Pastoraat als een praktijk, waar een bepaald vertoog bij hoort en kritiek 
op mogelijk en nodig is, en dat open staat voor verandering.

10. traditie, vertoog, betekenisverlening, interpretatie en macht

De praktijk van persoonlijk pastoraat van R.–K. parochiepastores is verweven 
met een bepaald ecclesiologisch, ambtstheologisch, praktisch–theologisch, 
moraaltheologisch, spiritueel en kerkrechtelijk vertoog. Sinds de tweede hel� 
van de vorige eeuw is ook een bepaald psychologisch vertoog invloedrijk 
geworden, overigens zowel van de kant van de pastor als van de kant van de 
pastorant. Ook is de aandacht voor macht en machtsmisbruik in pastorale 
betrekkingen toegenomen.

11. openheid voor verandering

Persoonlijk pastoraat hee� in de geschiedenis van de Kerk telkens een histori-
sche en gesitueerde invulling gekregen. In de recente geschiedenis is er in de 
RKK een globale beweging geweest van het verzorgingsmodel naar het bege-
leidingsmodel en vervolgens min of meer in de richting van het mystagogische 
model. Vandaag de dag staat persoonlijk pastoraat van verschillende kanten 
onder kritiek.





HOOFDSTUK VIER: PERSOONLIJKE AUTONOMIE EN 

AUTHENTICITEIT

In dit onderzoek gaat het om persoonlijke autonomie en authenticiteit in het 
pastoraat. Mijn belangstelling voor autonomie en authenticiteit werd gewekt 
door de zorgvisie van een woonzorgcentrum (zie de inleiding). Ik heb me 
daarom eerst verdiept in het beginsel van respect voor autonomie in de gezond-
heidszorg. Al snel werd mij duidelijk dat ik daarbij ook het begrip authentici-
teit moest betrekken. Bij beide begrippen gaat het zowel om een ideaal voor de 
persoon zelf als om een aanspraak van die persoon op terughoudendheid bij 
anderen in hun handelen ten aanzien van deze persoon. Beide begrippen zijn, 
qua betekenis teruggaand op de Griekse oudheid, geworden tot sleutelwoorden 
van de moderniteit. Uit de literatuur maakte ik op dat beide begrippen contex-
tuele begrippen zijn die in de geschiedenis telkens worden ingeroepen met het 
oog op een bepaalde maatschappelijke problematiek en dan ook weer net andere 
betekenissen krijgen. Ze staan voor grote �loso�sche idealen maar fungeren in 
concrete praktijken soms in een bijzonder versmalde of zelfs verdraaide vorm. 
Ze roepen tegelijkertijd grote bewondering en sterke oppositie op. Al deze 
aspecten, betekenislagen en functies spelen mijns inziens mee in het heden-
daagse verstaan van deze begrippen en dus ook in dit onderzoek, zowel bij de 
pastoranten, de pastores, de onderzoeker, als ook bij de lezer van dit proefschri�. 
In dit hoofdstuk bespreek ik daarom beide begrippen uitvoerig. Het doel ervan 
is sensibilisering met het oog op het kwalitatief–empirische onderzoek naar 
autonomie en authenticiteit in het pastoraat, waarvan het tweede deel van dit 
proefschri� verslag doet en dat zich op het raakvlak van moraaltheologie en 
praktische theologie bevindt. Ik begeef me daarbij ook op het terrein van allerlei 
andere disciplines, waaronder de wijsgerige ethiek en de medische ethiek, maar 
zonder enige pretentie ten aanzien van de discussies die daar worden gevoerd. 
Het gaat mij immers erom zo gesensibliseerd mogelijk te kunnen kijken naar 
het empirische materiaal, en daarin naar het handelen van pastores, en even-
tueel pas vanuit wat ik daarin ontdek, me te mengen in bepaalde debatten. In 
dit onderzoek vat ik autonomie en authenticiteit op als morele goederen, die dus 
in de werkelijkheid zijn aan te tre]en, en niet als waarden, idealen of beginselen 
waarvoor mensen al dan niet kunnen kiezen (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.5).
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In dit hoofdstuk bespreek ik eerst de beide begrippen autonomie en authen-
ticiteit in hun woordelijke betekenis en hun historische betekenis tot aan de 
moderne tijd (paragraaf 4.1). Vervolgens bespreek ik autonomie en authenti-
citeit als sleutelwoorden van de moderniteit, waarbij ik me vooral baseer op 
Jerome Schneewind, Charles Taylor en Charles Larmore (4.2). Uit deze bespre-
king wordt duidelijk dat autonomie en authenticiteit contextuele begrippen zijn 
met allerlei, historische en gesitueerde aspecten, betekenislagen en functies die 
echter in het hedendaagse verstaan van beide begrippen nog steeds meespelen. 
Op die contextualiteit zoom ik nog wat verder in door discussies over persoon-
lijke autonomie te bespreken die worden gevoerd in de theorie en praktijk van 
(overheids)paternalisme (4.3.1) en respect voor autonomie in de zorg (4.3.2). 
Daarna bespreek ik een drietal hedendaagse auteurs over authenticiteit, onder 
wie opnieuw Charles Taylor (4.4). Hoewel autonomie en authenticiteit niet tot 
de traditionele terminologie van de theologie behoren, is er door theologen 
uiteraard wel nagedacht over de menselijke actor (m/v) die ‘ik’ kan zeggen, zich 
verhoudt tot zichzelf, tot de wereld om hem heen en tot wat hemzelf en zijn 
wereld overstijgt, een handeling stelt en daarover rekenschap kan a^eggen. Ik ga 
in op de wijze waarop in de theologie op de nadruk op autonomie in de wijsge-
rige ethiek is gereageerd en bespreek een drietal voor mijn onderzoek relevante 
theologische tradities (4.5). Een voor mijn onderzoek belangrijke moraaltheo-
loog is daarbij Eberhard Schockenho]. Omdat aandacht voor persoonlijke 
autonomie en authenticiteit het menselijk subject centraal stelt, bespreek ik 
ten slotte een �loso�sche traditie die uiterst kritisch staat ten aanzien van het 
menselijk subject en diens vermeende of geclaimde autonomie en authenticiteit 
(4.6). Ik doe dat om in het empirische deel van mijn onderzoek zo open moge-
lijk, maar wel gefocust, te kunnen kijken naar wat er in de casussen gebeurt.

Ik ben dus in de literatuur op zoek gegaan naar allerlei opvattingen, inzichten, 
theorieën en vragen met betrekking tot persoonlijke autonomie en authentici-
teit en de verbindingen daartussen. Ik wilde niet uitgaan van een bepaalde de�-
nitie of lijst met kenmerken van persoonlijke autonomie en authenticiteit. Het 
ging er immers om te ontdekken wat in de praktijk is aan te tre]en. Ik wilde ook 
niet in de praktijk slechts kunnen vinden wat ik er zelf als het ware had inge-
legd door met onbere^ecteerde opvattingen van autonomie en authenticiteit te 
kijken. Gaandeweg ben ik de opvattingen, inzichten, theorieën, vragen en de 
verbindingen daartussen gaan samennemen in wat ik in hoofdstuk 2 ‘concep-
tuele kaarten’ heb genoemd: visuele representaties van een bepaalde theorie of 
familie van verwante theorieën (zie sectie 2.6.1.3). In de conclusie presenteer ik 
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er vier. Elke kaart op zich is meer open dan een de�nitie kan zijn, terwijl ze 
tegelijkertijd in staat stelt om gefocust naar het empirische materiaal te kijken. 
Doordat ze van elkaar verschillen in hun grondstructuur maximaliseren ze de 
openheid voor wat er uit het materiaal is te halen.

Paragraaf 4.1: Premoderne betekenissen van autonomie en authenticiteit

Hoewel autonomie en authenticiteit tot sleutelwoorden van de moderne tijd zijn 
geworden, gaan ze terug tot de Griekse oudheid. In deze paragraaf bespreek 
ik de lexicale betekenis van beide begrippen, hun equivalenten in het Grieks 
uit de tijd van het Eerste Testament en de historische betekenissen van beide 
begrippen tot aan — en wat authenticiteit betre� tot in — de moderne tijd. Zoals 
gezegd is hiermee sensibilisering beoogd. Aan het eind van de paragraaf geef ik 
een eerste bepaling van waar het bij autonomie en authenticiteit om gaat.

4.1.1. Autonomie

Autonomie is de vernederlandsing van het Griekse zelfstandige naamwoord 
αὐτονομία (autonomía), dat is samengesteld uit het voornaamwoord αὐτός 
(autós = zelf) en het zelfstandig naamwoord νόμος (nómos = wet). Lexicaal 
ligt het voor de hand autonomie te vertalen met zelfwetgeving. Het gaat dan 
om een actor — een persoon, een stad, een instelling — die aan zichzelf een wet 
oplegt en zich dus voor dat gedeelte van de ordening van zijn leven niet zomaar 
laat bepalen door een ander. De Duitse moraaltheoloog Konrad Hilpert onder-
scheidt hier twee betekenissen: een onovergankelijke — kunnen handelen zoals 
men wil — en een overgankelijke — ona�ankelijk zijn van dwang van buitenaf. 
Volgens hem is de tweede betekenis voor het moderne autonomiebegrip nog 
typerender dan de eerste1. Het Tweede Testament kent het woord niet, maar 
Paulus komt er in Romeinen 2,14–15 dicht bij in de buurt: ‘Wanneer heidenen, 
die de wet niet hebben, uit zichzelf doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot 
wet (ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος), ook al bezitten zij de wet niet. Zij tonen dat wat de wet 
vereist, in hun hart geschreven staat’2.

1 Hilpert 1980, 20, waarbij hij de twee betekenisnuances verbindt met resp. Ethik der Auto-
nomie en Autonomie der Ethik.
2 Romeinen 2,15 wordt in neoscholastieke moraalhandboeken vaak geciteerd ter ondersteu-
ning van de stelling dat de mens van nature in staat is de morele wet te kennen, Schockenho] 
2007b, 33. In de geschiedenis van het begrip autonomie hee� deze tekst geen rol van betekenis 
vervuld, Hilpert 1980, 581.
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Historisch kan men, voordat aan het begin van de moderne tijd Immanuel 
Kant Autonomie tot het centrale begrip van zijn ethiek maakte, drie fasen 
onderscheiden3. In de Griekse oudheid duidde autonomie op het recht van 
stadsstaten, opererend binnen een statenbond of onder vreemde overheersing, 
om een gedeelte van de wetgeving en het stadsbestuur in eigen hand te nemen. 
Met betrekking tot de betekenis van autonomie als zelfwetgeving wijs ik op 
twee relevante kenmerken. Ten eerste gaat het hier altijd om zelfwetgeving van 
een deel binnen een geheel, namelijk een stadsstaat binnen een statenbond of 
het rijk van een vreemde overheerser, en wel met betrekking tot een deelgebied 
van het eigen leven. In moderne termen gaat het bij autonomie in klassieke 
zin dus om beperkt zel~estuur en is de vergelijking met de soevereiniteit van 
de laatmoderne Europese staten binnen de Europese Unie adequater dan een 
vergelijking met de soevereiniteit van een moderne, zelfstandige natiestaat. Ten 
tweede duidt het ‘zelf ’ binnen autonomie als zelfwetgeving op minstens drie 
entiteiten die niet per se geheel samenvallen. Een autonome polis is immers 
een stadsstaat waarin de vergadering van vrije (mannelijke) burgers aan alle 
inwoners van de stad (vrij en slaaf, man en vrouw, volwassene en kind, inwoner 
en bezoeker) wetten oplegde, die waren geformuleerd door een of enkele van 
de burgers. Vooruitlopend op de betekenis die autonomie in de moderne tijd 
krijgt, is autonomie dus het kenmerk van een actor (zelf1) die aan zichzelf (zelf2) 
een wet oplegt die hij in zichzelf aantre� (zelf3). Ik kom hierop terug in de 
volgende paragrafen.

De tweede fase begint in de tijd van de Reformatie, wanneer Duitse juristen 
het begrip autonomia weer invoeren om de juridisch–politieke regeling betref-
fende de overgang van bisschoppen naar het protestantisme aan te duiden. 
Volgens de clausula autonomia in de Godsdienstvrede van Augsburg van 1555 
mogen bisschoppen weliswaar protestants worden, maar slechts als privé–
personen en verliezen ze daarbij hun ambt, geestelijke macht en bezittingen. 
De derde fase begint met de Vrede van Westfalen in 1648, wanneer de gelijk-
waardigheid van de verschillende confessies binnen het Heilig Roomse rijk 
en het recht op godsdienst– en gewetensvrijheid worden gewaarborgd. Auto-
nomie wordt daarmee van een negatieve uitzonderingsbepaling: bisschoppen 
mogen alleen protestants worden als privé–persoon, tot een positieve rechts-
aanspraak: ieder mag zelf bepalen welk geloof hij of zij wenst aan te hangen. 
Gelijktijdig ontwikkelt zich een tweede juridische betekenis van autonomie, 
namelijk die van een zekere zelfwetgeving voor landsheren en, later, ook voor 

3 Hilpert 1980, 100-105; gedetailleerder in: Pohlmann 1971, 701-707.
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steden, federaties en bestuurslichamen binnen het rijk. Het begrip autonomie 
krijgt zo twee betekenissen, een individueel–rechtelijke en een publiek–rech-
telijke of politieke betekenis. Daarbij treedt een tweevoudige accentverschui-
ving op, enerzijds een individualisering of subjectivering, anderzijds een naar 
de achtergrond verschuiven van het relatiekarakter van het begrip autonomie, 
dat wil zeggen de geordende betrekking tot een voorgegeven, groter rechtelijk 
kader4.

4.1.2. Authenticiteit

Authenticiteit is het zelfstandig naamwoord bij het bijvoeglijk naamwoord 
‘authentiek’ dat is afgeleid van het Griekse zelfstandige naamwoord αὐθέντης 
(authéntès), dat is samengesteld uit het voornaamwoord αὐτός (autós = zelf) en 
het zelfstandig naamwoord ἕντης (héntès), dat weer is afgeleid van het werk-
woord ἁνύω (hanúoo = realiseren, volbrengen, voltooien). Minder zeker is het 
verband met het Griekse werkwoord θείνω (theínoo = slaan)5. In ieder geval is 
de eerste betekenis van het antiek–Griekse αὐθέντης: degene die eigenhandig 
voltrekt, in het bijzonder, bijvoorbeeld bij Herodotos: de moordenaar. De tweede 
betekenis is: heer, meester of heerser, in de zin van oorzaak–van, auteur–van. 
In deze betekenis gaat het woord via de uitspraak a!héntès en het byzantijnse 
aféntis over in het Turkse e"endi, dat heer betekent. Hier duikt een eerste aanwij-
zing op voor de betekenisverwantschap tussen authenticiteit en autonomie. 
Een andere etymologie biedt Alessandro Ferrara: volgens hem is het Griekse 
αὐθέντικός (authentikós) afgeleid van ἑαυτόν (heautón) en θέτο (theto), dat 
weer verwant is met θέσις (thésis = plaatsing, stelling, these). Authentiek is dan 
degene die zichzelf poneert, zichzelf als een these neerzet6. Deze drie beteke-
nissen kunnen worden samengenomen in de uitspraak: ‘ik ben het (zelf): die 
het gedaan hee�, die erover gaat, die zich vertoont’. Volgens Wiel Logister heet 
wat de Grieken αὐθέντικός noemen, in het Tweede Testament τέλειος (téleios 
= zijn doel bereikt hebbend, voltooid, volmaakt)7. Jezus plaatst die term in een 
theologisch perspectief: ‘Wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ 
(Matteüs 5,48).

4 Hilpert 1980, 104.
5 Zie Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue Grecque, Paris 1968.
6 Ferrara 1998, 15: ‘In Greek “authentikós” derives from “eautón” and “theto,” where “theto” is 
etymologically related to “thesis.” #us “authentic” refers to individuals who “posit themselves” or, 
more freely, “set themselves as a thesis”’.
7 Wiel Logister, Is God nodig om authentiek te zijn?, in: Ex umbris 3/2 (september 2002), 8-10.
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Bij de Griekse kerkvaders wordt αὐθεντία tot het equivalent van het Latijnse 
auctoritas (= autoriteit, een mening die men laat gelden en verdedigt); terwijl 
de verlatijnste vorm authenticus verschijnt als bijvoeglijk naamwoord van 
auctoritas8. Daarnaast betekent authenticum in het Latijn het origineel van 
een handschri�, in tegenstelling tot exemplarium. Het gebruik als bijvoeglijk 
naamwoord bij auctoritas verdwijnt in later tijden, vooral doordat voor het 
uitdrukken van het gezag van een geschri� het bijvoeglijk naamwoord ‘autori-
tatief ’ ter beschikking staat. Authentiek wordt dat geschri� genoemd dat door 
de vermeende schrijver zelf is geschreven. Het vaststellen van de authenticiteit 
van een geschri� komt sinds de 18e eeuw toe aan de �lologische kritiek. In de 
katholieke theologische traditie komt het vaststellen van de authenticiteit van 
een tekst van de heilige Schri� toe aan het kerkelijk leergezag9.

In de �loso�e treedt het woord ‘authentiek’ binnen met het twintigste–eeuwse 
existentialisme dat het gebruikt als synoniem voor Martin Heideggers begrip 
eigentlich, dat slaat op een bestaan waarin iemand trouw is aan zichzelf, in 
tegenstelling tot een — uneigentlich genoemd maar feitelijk vaak voorkomend, 
alledaags — bestaan waarin iemand denkt wat ‘men’ denkt, doet wat ‘men’ doet, 
enzovoort, tenzij deze daartoe uitdrukkelijk zelf hee� besloten10. Het woord 
authenticiteit gaat men vervolgens niet alleen gebruiken voor de menselijke 
levenshouding, maar ook voor menselijke producten, in het bijzonder kunst-
werken. Wat met dit woord wordt aangeduid, is dan al in de �loso�e gethemati-
seerd. Volgens Jacob Golomb treedt de zoektocht naar wat we nu authenticiteit 
noemen, het moderne Westerse denken binnen met een aantekening in het 
dagboek van Søren Kierkegaard (1813–1855): ‘het punt is een waarheid te vinden 
die waar is voor mij, een idee te vinden waarvoor ik kan leven en sterven’11. 
Overigens treedt bij het begrip authenticiteit hetzelfde op als bij het begrip auto-
nomie, namelijk het uit het oog verliezen van het grotere geheelÅ12.

* * *

8 K. Röttgers/R. Fabian, Art. ‘Authentisch’, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 1 (1971) 
691-692.
9 J. Felderer, Art. ‘Authentizität der Schri�’, in: Lexikon für #eologie und Kirche 1 (1957) 1126v.
10 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1927, 129: ‘Das Selbst des alltägliche Daseins ist 
das Man-selbst, das wir von dem eigentlichen, das heißt eigens ergri"enen Selbst unterscheiden. 
Als Man-selbst ist das jeweilige Dasein in das Man zerstreut und muß sich erst %nden’.
11 Geciteerd in Jacob Golomb, In search of authenticity: From Kierkegaard to Camus, London/ 
New York 1995, 33 (eigen vert. uit het Engels).
12 Vgl. Taylor 1991a, 91: ‘If authenticity is being true to ourselves, is recovering our own “senti-
ment de l’existence,” then perhaps we can only achieve it integrally if we recognize that this senti-
ment connects us to a wider whole’. Zo ook Larmore 2004 in een reactie op Ferrara 1998.
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Met het oog op sensibilisering kom ik, de hierboven besproken premoderne 
betekenissen van beide begrippen overziend, tot de volgende voorlopige 
bepaling van waar het in de begrippen autonomie en authenticiteit om gaat. 
Autonomie duidt op: binnen het geheel waartoe ik behoor en dat mij met 
betrekking tot allerlei levensdomeinen wetten oplegt, maar met betrekking 
tot een bepaald levensdomein een zekere ruimte laat, leg ik met betrekking tot 
dat levensdomein mezelf een wet op die ik zelf onder woorden breng. Authen-
ticiteit duidt op: binnen het geheel waartoe ik behoor en dat mij ergens op 
aanspreekt, ben ik het zelf die het hee� gedaan, erover gaat, zich erin toont. 
Het gaat dus in beide gevallen zowel om een ideaal voor de actor zelf — ik leg 
mezelf een wet op, ik ga ergens voor staan — als om een aanspraak van die 
actor op terughoudendheid bij anderen — ik krijg de ruimte om mezelf een 
wet op te leggen, danwel ergens voor te gaan staan. In beide gevallen bestaat 
het risico dat het — voorgegeven, niet gekozen — behoren tot een groter geheel 
naar de achtergrond wordt geduwd. Autonoom–zijn gaat dan betekenen: zich-
zelf regeren zonder inmenging van anderen; authentiek–zijn gaat dan bete-
kenen: zichzelf zijn, zonder rekening te houden met anderen.

Paragraaf 4.2: Autonomie en authenticiteit als sleutelwoorden van de 
moderniteit

In de vorige paragraaf heb ik de premoderne herkomst van de woorden auto-
nomie en authenticiteit besproken. We hebben gezien dat beide op allerlei 
zaken betrekking kunnen hebben, waaronder op mensen en hun bestaan. En 
we hebben gezien dat bij beide begrippen de tendens bestaat het voorgegeven 
grotere geheel uit het oog te verliezen. Hoewel autonomie en authenticiteit dus 
geen moderne woorden zijn, zijn ze wel de twee fascinatiewoorden geworden 
van de moderniteit. Omdat ze daarmee van invloed zijn op het denken en 
handelen van (laat)moderne mensen, dus ook op dat van de pastoranten en 
pastores waarover het in dit onderzoek gaat, ga ik in deze paragraaf in op hoe 
dat zo is gekomen. We zullen zien dat zowel autonomie als authenticiteit op 
meerdere terreinen een belangrijke rol vervullen: bij de fundering van geldig-
heid, in het bijzonder op het morele vlak, als persoonlijk ideaal en, vooral in het 
geval van autonomie, als politiek–ethisch begrip.

De overgang van het premoderne naar het moderne denken wordt wel geka-
rakteriseerd als een wending naar het subject. Hoewel mensen altijd al een zelf-
besef hebben gehad, wordt de moderniteit gekenmerkt door wat Charles Taylor 
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‘radicale re^ectiviteit’ noemt: bewustzijn van het eigen bewustzijn, ervaring 
van het eigen ervaren, denken over het eigen denken13. Deze wending naar het 
subject hee� een verschuiving in de opvatting van geldigheid met zich meege-
bracht. De waarheid van uitspraken en de juistheid van normen worden niet 
langer gerechtvaardigd — en bekritiseerd — met een beroep op een objectieve 
orde die inherent is aan de wereld, maar met een beroep op wat inherent is aan 
de geest van het menselijk subject. Betre]ende moraliteit kent deze ontwik-
keling volgens de Italiaanse �losoof Alessandro Ferrara twee stromingen die 
ieder een andere van de twee morele spanningen die de Reformatie met zich 
meebracht, als primaire spanning neemt14. De ene stroom van denkers neemt 
de spanning tussen het moreel goede handelen en eigenbelang als primair en 
benadrukt de redelijke vermogens van mensen. René Descartes en Imma-
nuel Kant zijn prominente vertegenwoordigers van deze manier van denken 
die haar hoogtepunt hee� in de Verlichting. Autonomie is het woord dat bij 
deze stroming hoort. Een belangrijke gedachtegang daarbij is dat iedere mens 
in staat is in te zien wat moraliteit van hem of haar vraagt. De andere stroom 
neemt de spanning tussen het moreel goede handelen en jezelf–zijn als primaire 
spanning en benadrukt de gevoelsmatige en intuïtieve vermogens van mensen. 
Jean–Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder en Søren Kierkegaard zijn 
prominente vertegenwoordigers van deze manier van denken die haar hoog-
tepunt hee� in de Romantiek. Authenticiteit is het woord dat bij deze stroming 
hoort. Een belangrijke gedachtegang daarbij is dat iedere mens een oorspron-
kelijke manier van mens–zijn hee� en dat wie niet trouw is aan zichzelf voorbij 
gaat aan wat het voor hem of haar betekent mens te zijn.

De wending naar het subject waardoor de overgang naar het moderne denken 
kan worden gekarakteriseerd, kent dus op het morele vlak twee trefwoorden 
die op elkaar zijn betrokken. In zekere zin veronderstelt authenticiteit auto-
nomie en is autonomie gericht op authenticiteit. Hieronder zal blijken dat beide 
woorden staan voor begrippen die zowel historisch als conceptueel allerlei 
verschillende betekenissen als het ware naar zich toe trekken. Veel van deze 
betekenissen, zowel van autonomie als van authenticiteit, hebben een conno-
tatie van vrijheid. In zeer versmalde zin kan autonomie worden opgevat als vrije 
zel~eschikking en authenticiteit als ongebonden zelfexpressie. In hedendaagse 

13 Taylor 1991b, 304: ‘By ‘radical re*exivity’ I mean not only the focus on oneself, but on one’s own 
subjective experience. To be interested in my own health, or wealth, is to be re*exively oriented, but 
not radically. But when I examine my own experience, or scrutinize my own thinking, re*exivity 
takes a radical turn’.
14 Ferrara 1998, 7-8.
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discussies over beide begrippen spelen de verschillende betekenissen die beide 
in de loop van de geschiedenis hebben gekregen, nog steeds een belangrijke 
rol. Bovendien beïnvloeden de betekenissen van het ene begrip die van het 
andere. In de literatuur is zowel de stelling aan te tre]en dat het denken over 
autonomie gecorrumpeerd is geraakt door het verwarren van autonomie met 
(een versmalde opvatting van) authenticiteit, als de stelling dat het denken over 
authenticiteit is gecorrumpeerd geraakt door het verwarren van authenticiteit 
met (een versmalde opvatting van) autonomie15. Aangezien in het hedendaagse 
verstaan van beide begrippen de sporen van hun respectievelijke geschiede-
nissen als lagen over elkaar heen liggen en nadrukkelijk meespelen, is het voor 
sensibilisering van belang die historische ontwikkeling onder ogen te zien. De 
lezer dient zich daarbij te realiseren dat het eigenlijk gaat om een samenhan-
gende ontwikkeling in het Westerse denken, bestaande uit een veelheid van 
verschillende gedachtelijnen, die ik in deze paragraaf uiteenleg in een beperkt 
aantal ontwikkelingslijnen.

4.2.1. Autonomie: een historische ingang

Voor de bespreking van de historische ontwikkeling van de betekenis en functie 
van het begrip autonomie steun ik in het bijzonder op de historisch–interpre-
tatieve beschrijvingen van de �losofen Jerome Schneewind en Charles Taylor. 
Zij beschrijven ieder op een eigen manier een ontwikkeling waarbij heel veel 
door elkaar heen loopt. De denkers die zij de revue laten passeren, hielden zich 
met allerlei kwesties tegelijkertijd bezig: de fundering van de moraal, volken-
rechtelijke vraagstukken, de inrichting van de samenleving, de verhouding van 
moraal tot religie, de aard en status van morele kennis, de morele gesteldheid 
van de mens enzovoort. Voor de overzichtelijkheid heb ik de ontwikkelingen 
die zij bespreken uiteen gelegd in drietal ontwikkelingslijnen: de doorslag-
gevende rol die het begrip autonomie hee� gekregen in het funderen van een 
moderne opvatting van moraliteit (4.2.1.1), de wording van de moderne identi-
teit waarbij autonomie (en authenticiteit) als persoonlijk ideaal gaat fungeren 
(4.2.1.2), en de a~akening van de wederzijdse rechten en plichten van burgers 

15 In Taylor 1994 beweert Taylor dat critici van de hedendaagse cultuur ertoe neigen het morele 
ideaal van authenticiteit ‘te kleineren, het zelfs te verwarren met een niet-moreel verlangen om 
te doen wat men wil zonder dat iemand zich ermee bemoeit’ (33). M.b.t. Taylor zelf meent H. de 
Dijn: ‘In Multiculturalism and ‘the Politics of Recognition’ (1992, 57) de�nieert Taylor trouwens 
autonomie op zo’n wijze dat zij neerkomt op het ideaal van authenticiteit: zij is de bekwaamheid 
van elke persoon om voor zichzelf te bepalen wat het goede leven is en om in die zel~epaling 
zichzelf tot uitdrukking te brengen’, in: Cuypers & Lemmens (red.) 1997, 142.
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enerzijds en de staat anderzijds, waarbij uiteindelijk een defensieve opvatting 
van autonomie een centrale rol gaat vervullen (4.2.1.3). Het is onvermijdelijk dat 
de lezer daarbij telkens dezelfde denkers langs ziet komen. Het gaat me bij elke 
ontwikkelingslijn echter om sensibilisering ten aanzien van net weer een ander 
aspect of functie van autonomie.

4.2.1.1. Autonomie als fundering voor een moderne opvatting van 
moraliteit

In #e Invention of Autonomy (1998) beschrij� Jerome Schneewind de geschie-
denis van de �loso�sche ethiek van de 16e tot en met 18e eeuw als een zoeken naar 
een coherente �loso�sche fundering voor het ideaal van moreel zel~estuur (self–
governance). Dit zoeken loopt uit op Immanuel Kants opvatting van moraliteit 
als autonomie, een opvatting die Kant volgens Schneewind niet zozeer hee� 
ontdekt alswel uitgevonden16. Tot in het begin van de 18e eeuw overheerste de 
opvatting van moraliteit als gehoorzaamheid: een mens handelt moreel juist als 
hij zich houdt aan Gods geboden, de natuurwet of de wetten van de vorst. De 
veronderstelling was dat mensen ongelijk zijn in hun morele vermogens. Aan 
het eind van de 18e eeuw overheerste de overtuiging dat alle normale indivi-
duen gelijkelijk in staat zijn in te zien wat moraliteit vraagt en zichzelf ertoe te 
bewegen overeenkomstig te handelen. Moraliteit werd opgevat als zel~estuur: 
een mens handelt moreel juist als hij zichzelf bestuurt met behulp van morele 
regels die hij zichzelf oplegt. Kant fundeerde dit morele zel~estuur in de auto-
nomie van de mens: een mens is moreel als hij zelf de morele wet uitvaardigt 
en, daarmee, aan zichzelf oplegt. Omdat hij de morele wet zelf uitvaardigt, is 
de mens volgens Kant ook in staat deze te gehoorzamen. Deze ontwikkeling 
van moraliteit als gehoorzaamheid naar moraliteit als zel~estuur werd in gang 
gezet door de veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden in 
de 16e en 17e eeuw. Godsdienstoorlogen en interne verdeeldheid maakten dat 
de kerkelijke machthebbers niet langer in staat waren hun morele onderricht 
geloofwaardig voor het voetlicht te brengen, terwijl ze ook steeds minder in 
staat waren hun opvattingen aan de mensen op te leggen. Binnen de politiek 
kwamen nieuwe groeperingen op die in de macht wilden delen. Vragen werden 
gesteld over autoriteit en machtsverdeling en de rechtvaardiging ervan. De 
aangewezen instantie om antwoorden te helpen vinden, leek de �loso�e, omdat 
die zich alleen op de rede en niet op enige autoriteit beriep17. Moraliteit als 

16 Schneewind 1998, 3.
17 Schneewind 1998, 7.
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zel~estuur leek de opvatting van moraliteit die daarbij het beste kon helpen en 
leverde een vitale bijdrage aan de opkomst van de Westerse liberale visie op de 
relatie tussen de burgers en de samenleving.

Schneewind onderscheidt in de geschiedenis van de �loso�sche ethiek van 
de 16e tot en met 18e eeuw vier fases: het moderne natuurwetdenken in de 16e 
en 17e eeuw, het rationalistisch perfectionisme in de 17e eeuw, het denken over 
moraliteit zonder God in de 17e en 18e eeuw en de �loso�sche ethiek in de 18e 
eeuw, vooral in Frankrijk en Duitsland18. Tot in de 17e eeuw was de dominante 
visie op moraliteit volgens Schneewind een moderne versie van het klassieke 
natuurwetdenken. De idee van een natuurlijke wet, een wet die geldt voor alle 
mensen en die door de rede kan worden ontdekt, was in de Griekse oudheid 
opgekomen toen de stadsstaten ophielden de dominante politieke vorm te zijn. 
Op grond van Romeinen 2,14–15 werd de idee van de natuurwet in het christe-
lijke denken opgenomen19. De middeleeuwse Dominicaan #omas van Aquino 
identi�ceerde de natuurwet met ons deelnemen aan de eeuwige wet waarmee 
God zijn schepping regeert20. #omas’ opvatting van de relatie tussen God en 
moraliteit is een voorbeeld van een intellectualistische opvatting: God hee� 
ervoor gezorgd dat we in een moreel geordende wereld leven en legt ons, geleid 
door zijn kennis van eeuwige morele standaarden, geboden op. Wij zijn met 
ons verstand (intellectus) in staat het verplichtende van die geboden in te zien 
en als we dat inzien willen we ons er in het algemeen ook aan houden. Mede 
in reactie op dit intellectualisme ontwikkelde zich in de 13e eeuw het volun-
tarisme: God schiep de moraliteit en legt die door zijn wil (voluntas) aan ons 
op. Hiermee werd volgens Schneewind weliswaar Gods almacht veilig gesteld, 
maar de prijs die daarvoor betaald moest worden was dat Gods geboden de 
uitkomst van Diens willekeur zijn21. God en mensen staan daarmee niet binnen 
eenzelfde morele gemeenschap. De tegenstellingen over dit voluntarisme die 
tot in de 18e eeuw voortduurden, waren volgens Schneewind centraal voor de 
ontwikkeling van de moderne �loso�sche ethiek. Veel gelovigen verwierpen 
het voluntarisme, terwijl veel anti–religieuze denkers juist veronderstelden dat 
de enige manier om God als essentieel voor moraliteit op te vatten, een streng 
voluntarisme was22.

18 Schneewind 1998, 11-13.
19 Schneewind 1998, 18.
20 Hilpert 1980, 556.
21 Schneewind 1998, 25.
22 Schneewind 1998, 9.
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Al aan het begin van de 16e eeuw waren er denkers die over het samenleven 
nadachten zonder daarbij het christelijk geloof te betrekken. Michel Montaigne 
(1533–1592) onderzocht volgens Schneewind als eerste de consequenties van 
het verlies van een algemeen geaccepteerde morele autoriteit in een religieus 
verdeelde wereld23. Zijn moreel scepticisme werd het beginpunt van de moderne 
�loso�sche ethiek. Montaigne betwijfelde niet het bestaan van de natuurwet, 
maar wel ons vermogen er enige natuurlijke kennis van te hebben. Wij kunnen 
alleen afgaan op de concrete wetten van onze locale bestuurders. Zijn vraag 
aan elke moraal was: kan ik, een gewoon mens als alle anderen, met mijn 
duurzaam gebleken voorkeuren en a`eren, leven volgens deze opvatting? De 
vraag naar het hoogste goed moet iedere mens voor zichzelf beantwoorden. De 
Nederlander Hugo de Groot (1583–1645) probeerde, in de periode van de grote 
godsdienstoorlogen in Europa, de natuurwet te herformuleren op grond van 
een minimale, voor ieder aanvaardbare versie van het christendom. Hij stelde 
als het probleem van de moraliteit dat wij mensen voortdurend met elkaar 
overhoop liggen en toch niet zonder elkaar kunnen. Het antwoord hierop is 
de natuurwet die empirisch te ontdekken is door menselijke con^icten en de 
oplossingen ervan te bestuderen. De Groot was volgens Schneewind de eerste 
die deugden probeerde te de�niëren in termen van rechten en plichten24. Hij 
beschouwde rechten als kwaliteiten die aan ieder individu toebehoren, onaf-
hankelijk van en voorafgaand aan elke gemeenschap.

Terwijl de natuurwetdenkers zich concentreerden op het probleem van de 
voortdurende con^icten in de menselijke samenleving, concentreerden de 
17e eeuwse rationalistische perfectionisten zich volgens Schneewind op het 
probleem van onwetendheid en vergissingen als gevolg van ons falen onze rede 
te gebruiken. De laatsten wezen het empirisme en de weigering moraliteit te 
verbinden met een hogere, goddelijke orde van de eersten af. Door ons zelf-
verstaan te verbeteren worden we volgens de perfectionisten beter in staat op 
een harmonieuze wijze met onszelf en met anderen samen te leven. Een van 
deze rationalistische �losofen was René Descartes (1596–1650), volgens wie rati-
onele kennis van God niet helpt bij het oplossen van theoretische en praktische 
problemen. Descartes gaf in zijn ‘provisorische ethiek’ vier regels: gehoorzaam 
de wetten en gewoontes van je land; blijf standvastig in je keuze, hoe onzeker je 
ook bent over de opvattingen op grond waarvan je hebt gekozen; verlang alleen 
dat te bereiken waartoe je zelf in staat bent; bekijk alle beschikbare opvattingen 

23 Schneewind 1998, 44-45.
24 Schneewind 1998, 78.
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en kies de beste25. Het juiste gebruik van vrijheid, het vermogen instemming 
te betuigen of te weigeren, doet ons handelen op basis van heldere, duidelijk 
onderscheiden percepties. Descartes’ de�nitie van deugdzaamheid als resolute 
vastberadenheid van de wil plaatste zel~estuur in het centrum van zijn ethiek. 
Hij maakte een scherp onderscheid tussen lichaam en geest en benadrukte de 
vrijheid van de wil. Tegelijk hield hij eraan vast dat de mens in essentie een 
samengesteld wezen is. Descartes wilde dan ook niet af van de hartstochten, 
mits ze binnen de door de rede gestelde grenzen blijven.

Zowel natuurwetdenkers als perfectionisten besteedden aandacht aan het 
menselijk karakter, maar meenden dat de meeste mensen niet uit zichzelf 
in staat zijn tot een deugdzaam leven. Zij zullen moeten worden geleid door 
anderen, bewogen door dreigementen en gegidst door wetten26. Deze opvat-
ting verschui� in de derde fase die Schneewind onderscheidt. Volgens Anthony 
Sha�esbury (1671–1713) beschikken mensen over een moreel vermogen dat ons 
een soort gevoel kan geven van een objectieve orde, namelijk wanneer onze 
hartstochten in harmonie zijn. Als we ons laten leiden door onze hartstochten 
die samen de test van het morele gevoel goed hebben doorstaan, dan zijn 
we deugdzaam en zel~esturend. Met deze opvatting kon Sha�esbury zowel 
voluntarisme als scepticisme afwijzen. Het belang dat hij hechtte aan de juiste 
procedure maakte zijn visie volgens Schneewind tot een nieuw vertekpunt in 
de geschiedenis van de ethiek27. Sha�esbury cultiveerde het individu en bena-
drukte het belang van vrijheid van spreken en kritiek. Goddelijke openbaringen 
en geboden zijn niet nodig om ons te leiden. Samuel Clarke (1675–1729) was 
volgens Schneewind een van de eersten die het woord actorschap (agency) in 
de moderne �loso�sche betekenis gebruikte28. Vrijheid bestaat volgens Clarke 
uit het vermogen te kiezen tussen handelen en niet–handelen, tussen zich laten 
bewegen door verlangen naar geluk of door kennis van morele axioma’s. Hij 
meende dat moraliteit is gebaseerd op beginselen die slechts de formele vereiste 
expliciet maken van consistentie voor iedereen die redenen voor handelingen 
gee� en verwacht. In beginsel kan iedereen inzien wat de moraal van ons vergt. 
De openbaring is slechts noodzakelijk omdat bij de meeste mensen de rationele 
kant van hun menselijke natuur onvoldoende ontwikkeld is. David Hume (1711–
76) daarentegen achtte religie moreel en politiek schadelijk voor de samenleving 

25 Schneewind 1998, 186. Over de verhouding tussen Descartes’ provisorische ethiek en diens 
idee van een uiteindelijke, volmaakte moraal, zie Hilpert 1980, 112-120.
26 Schneewind 1998, 289.
27 Schneewind 1998, 305.
28 Schneewind 1998, 313.
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en voor het menselijk geluk. Volgens hem is moraliteit meer een kwestie van 
gevoel dan van oordeel. Uit feiten met betrekking tot de menselijke aard kan 
men geen morele claims a^eiden29. Wat ons beweegt is niet de wil, maar zijn 
onze hartstochten en verlangens. Al de feiten van de moraal kunnen worden 
uitgelegd zonder het concept van actorschap te hulp te roepen. Handelingen 
worden deugdzaam genoemd al naar gelang de achterliggende motieven goed-
keuring ontvangen. Goed– en a`euring zijn in essentie gevoelens van liefde 
of haat, die opkomen als we op een belangeloze manier denken aan iemands 
motief of karakter. Samen met sympathie genereren deze morele gevoelens het 
morele aspect van de wereld. Het oorspronkelijke motief van waaruit we recht-
vaardig handelen is eigenbelang, samen met de erkenning dat ieders belang erbij 
gebaat is dat ieder zijn hebzucht beheerst. In de natuurlijke wereld waarin we 
leven, is het onze gemeenschappelijke aard die ons zel~esturend maakt. Zoals 
de natuurwetdenkers ziet Hume twee sferen van moreel leven, een betre]ende 
de controle van con^icten en een betre]ende de uitdrukking van directe zorg 
voor het goede voor anderen. Hume’s visie op moraliteit staat volgens Schnee-
wind alleen een voluntaristische visie op God toe30.

In de 18e eeuw breekt de vierde en laatste fase aan die Schneewind onderscheidt. 
Volgens Jean–Jacques Rousseau (1712–78) is de zondigheid noch de onwetend-
heid van mensen de oorzaak van het lijden in de wereld. In de ontwikkeling van 
de natuurtoestand naar de beschaving doen con^icten tussen mensen vanzelf 
hun intrede. Natuurlijke eigenliefde verandert in een zelfzuchtige motivatie die 
alleen wordt bevredigd door superioriteit boven anderen. Door het sluiten van 
een samenlevingscontract echter kan instinct worden vervangen door recht-
vaardigheid, fysieke impulsen door morele plichten en begeerte door recht. Om 
een morele samenleving te kunnen vormen, moet de menselijke aard zo worden 
omgevormd dat we de algemene wil van de staat, de volonté générale, kunnen 
aanvaarden als onze eigen wil. Als burgers houden we niet op een private wil 
te hebben, geleid door onze persoonlijke verlangens, maar we hoeven niet de 
slaaf te zijn van onze corrupte hartstochten. Gehoorzaamheid aan een wet die 
men zichzelf oplegt, is volgens Rousseau vrijheid31. De rede toont ons wat goed 
en kwaad is. Het geweten, de door het samenlevingscontract geactiveerde liefde 
voor orde, maakt dat we het eerste lie�ebben en het tweede haten.

29 Schneewind 1998, 357. In hfst. 2, subpar. 2.1.3, heb ik Hume’s probleem met de overgang van 
empirische naar morele uitspraken uitvoeriger besproken.
30 Schneewind 1998, 375.
31 Schneewind 1998, 475.
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De hele ontwikkeling die Schneewind beschrij�, loopt uit in de uitvinding 
door Immanuel Kant (1724–1804) van moraliteit als autonomie. De kern van 
Kants ethiek is volgens Schneewind de claim dat moraliteit draait om een wet 
die mensen aan zichzelf opleggen en waarmee ze zichzelf noodzakelijkerwijs 
voorzien van een motivatie om te gehoorzamen32. Actoren die zichzelf zo 
regeren, zijn in Kants visie autonoom. Van Rousseau neemt Kant de overtui-
ging over dat alle mensen in staat zijn in te zien wat moraliteit van hem vraagt. 
Centraal in heel Kants �loso�e is de idee dat mensen redelijke wezens zijn die 
spontaan wetmatigheid opleggen aan de wereld waarin we leven en daardoor 
zijn fundamentele orde scheppen. In het centrum van moraliteit dient volgens 
Kant het formele beginsel van vermijding van praktische innerlijke tegenspraak 
te staan. Moraliteit is gehoorzaamheid aan de wetten van de vrijheid. Het was 
het probleem van het kwaad dat Kant tot de uitvinding van een nieuw hande-
lingsbeginsel voor moraliteit bracht. Omdat alles wat er is, er volgens hem is 
omdat God het wil, is er volgens Kant geen fysiek kwaad. Het bestaan van 
moreel kwaad komt voort uit de vrije wil van de mens. De menselijke wil is 
volgens Kant niet alleen gericht op wat de rede als het goede voorhoudt, maar 
ook op wat in overeenstemming is met een morele wet. Alles wat het resultaat 
is van autonome keuzes van mensen is noodzakelijkerwijs moreel goed33. De 
uitoefening van onze wil is daarmee onze eigen verantwoordelijkheid. Volgens 
Kant zijn morele beginselen geen speculatieve regels, maar het bewustzijn van 
het rationele gevoel van de waardigheid van de menselijke natuur. De morele 
rede brengt volgens Kant orde aan in de morele wereld, zoals de zwaartekracht 
volgens Newton orde aanbrengt in de natuurlijke wereld.

Kants denken is volgens Schneewind verbonden met dat van de anti–volun-
taristen34. Met hen wees Kant onderdanigheid van het ene redelijk wezen aan 
een ander redelijk wezen af als in tegenspraak met de menselijke waardigheid. 
Mensen en God delen in dezelfde morele gemeenschap omdat wij en God gelij-
kelijk de wet die we gehoorzamen, uitvaardigen. Kant gaat in zijn opvatting van 
moraliteit als zel~estuur een stap verder dan zijn voorgangers. In Rousseau’s 
opvatting zijn mensen alleen zel~esturend als leden van een samenleving 
geregeerd door een samenlevingscontract. Kants opvatting van moraliteit als 
autonomie veronderstelt dat mensen rationele actoren zijn met een transcen-
dentale vrijheid die ons buiten het bereik van natuurlijke veroorzaking houdt. 

32 Schneewind 1998, 483.
33 Schneewind 1998, 500.
34 Schneewind 1998, 510.
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Autonomie is iets van iedere mens, zowel in de natuurtoestand als in de samen-
leving. Volgens Kant is de eerste taak van de wil het aanbrengen van orde in onze 
verlangens en de tweede het erop toezien dat de morele wet altijd wordt gevolgd. 
Aan de wil als praktische rede, die ons in staat stelt te handelen volgens de 
morele wet en die vrij noch onvrij is (Wille), voegt hij de wil als keuzevermogen 
toe, die ons in staat stelt voor of tegen moraliteit te kiezen en die vrij is (Willkür). 
Het eerste probleem waarvoor moraliteit een oplossing moet bieden, is dat van 
het maatschappelijk con^ict. Moraliteit wordt geconstitueerd door een wet die 
bindend is, los van de doelen van wie dan ook. Het motief om volgens die wet te 
handelen is het rationele gevoel van respect (Achtung) dat ontstaat doordat we 
onszelf die wet stellen. De wet gaat vooraf aan de liefde. Kant is ervan overtuigd 
dat de morele overtuigingen van het gezond verstand in essentie in orde zijn. 
De plicht tot morele zelfvervolmaking is niet een instrumentele plicht, met het 
oog op ons geluk, maar wordt vereist door de eerbied voor de vrijheid waarvan 
iedere mens drager is35.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van Schneewinds 
opvattingen over dat autonomie niet alleen een beginsel is in hoe ik omga met 
mezelf en met de ander, maar ook een sleutelwoord voor waar ik mijn morele 
richtlijnen vandaan haal. Het is daarmee niet zomaar een morele waarde 
onder vele andere, maar een waarde die de moderne opvatting van moraliteit 
fundeert. Een kernpunt van die moderne opvatting is dat ieder gelijkelijk in 
staat is in te zien wat moraliteit van hem of haar vraagt. In de hoedanigheid 
van fundering van de moraal is autonomie niet een tijdloze of een door de 
Verlichting eenmaal vastgelegde morele waarde, maar een altijd contextueel 
bepaalde waarde waarvan de concrete, historische en gesitueerde betekenis, 
ook in de moderne tijd, telkens mede wordt bepaald door de maatschappelijke 
problematiek waarvoor zij wordt ingeroepen. Dat betekent dat waar iemand 
vandaag de dag het begrip autonomie inroept om het eigen handelen of dat 
van anderen te duiden (of dat nu de pastor is over het eigen handelen of dat 
van de pastorant, of de onderzoeker over het handelen van de pastor), hij of zij 
er rekening mee moet houden dat dat begrip verschillende functies hee� en 
verschillende betekenislagen in zich bergt. In zoverre autonomie ook verwijst 
naar een bepaalde fundering van het moreel handelen, kan het inroepen van 

35 Schneewind 1998, 529-530.
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dat begrip ook een spanningsveld oproepen met andere funderingen van het 
moreel handelen. Dit is in het bijzonder van belang voor de moraaltheologie 
en de praktische theologie.

4.2.1.2. Autonomie als persoonlijk ideaal

Kants ethiek is het eerste grote voorbeeld van een autonome ethiek, een ethiek 
die voor de rechtvaardiging van haar uitspraken geen beroep doet op een, al 
dan niet goddelijke autoriteit. Zijn ethiek is tegelijk ook het eerste grote voor-
beeld van een ethiek van de autonomie, een ethiek die de autonomie van 
mensen centraal stelt. Bij Kant gaat het hierbij om morele autonomie, zodat 
alles waarvoor mensen autonoom kiezen noodzakelijkerwijs moreel goed is. Er 
zijn echter in de loop van de geschiedenis ook opvattingen van niet–morele, 
persoonlijke autonomie ontwikkeld die in het hedendaagse verstaan van auto-
nomie en respect voor autonomie nog steeds nadrukkelijk aanwezig zijn. Twee 
gedachtelijnen of problematiseringen hebben bijgedragen aan de inhoudelijke 
vulling van dat begrip persoonlijke autonomie, namelijk de wording van de 
moderne identiteit waarbij autonomie als persoonlijk ideaal gaat fungeren, en 
de a~akening van de wederzijdse rechten en plichten van burgers enerzijds 
en de staat anderzijds, waarbij uiteindelijk een defensieve opvatting van auto-
nomie een centrale rol gaat vervullen. Ik zal deze twee ontwikkelingslijnen in 
deze en de volgende sectie bespreken, waarbij deels dezelfde denkers opnieuw 
zullen langskomen. Het gaat me echter in deze en de volgende sectie om 
sensibilisering ten aanzien van andere kwesties dan in de vorige, namelijk de 
verschillende aspecten, betekenislagen en functies van autonomie en respect 
voor autonomie in een moderne opvatting van de menselijke persoon, respec-
tievelijk de verhouding tussen de staat en zijn burgers.

In Sources of the Self (1989) bespreekt Charles Taylor de wording van de 
moderne identiteit om te begrijpen wat de aantrekkelijkheid ervan uitmaakt. 
Onder de moderne identiteit verstaat hij de verzameling van moderne, 
Westerse ‘(grotendeels onuitgesproken) opvattingen over wat het betekent om 
een menselijke actor te zijn’. Drie belangrijke aspecten ervan zijn volgens hem: 
‘de moderne innerlijkheid’, ‘de beaming van het alledaagse leven’ en ‘de expres-
sivistische notie van de natuur als een innerlijke morele bron’36. Met het oog op 

36 Taylor 1989, ix-x: ‘With this term [modern identity], I want to designate the ensemble of 
(largely unarticulated) understandings of what it is to be a human agent: the senses of inwardness, 
freedom, individuality, and being embedded in nature which are at home in the modern West. (…) 
I focus on three major facets of this identity: %rst, modern inwardness, the sense of ourselves as 
beings with inner depth, and the connected notion that we are ‘selves’; second, the a}rmation of 
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persoonlijke autonomie en authenticiteit is vooral de wording van het eerste 
aspect van belang: ‘de gewaarwording van onszelf als wezens met innerlijke 
diepte en de daarmee verbonden notie dat we ‘zelven’ zijn’. Met betrekking tot 
die moderne innerlijkheid onderscheidt Taylor opnieuw drie facetten: (a) zelf-
verantwoordelijke ona�ankelijkheid, op basis van zel~eheersing of zelfcon-
trole, (b) erkende particulariteit, op basis van zelfverkenning, en (c) persoonlijk 
commitment (177, 185, 211, 305).

Mensen hebben altijd al een besef van het zelf gehad, maar de moderniteit 
kenmerkt zich door wat Taylor ‘radicale re^ectiviteit’ noemt: bewustzijn van 
het eigen bewustzijn, ervaring van het eigen ervaren, onderzoek naar het eigen 
denken37. We zien onszelf niet meer als zielen, maar als ‘zelven’. We zijn gaan 
denken dat we zelven hebben zoals we harten en levers hebben en dat dat 
een hard, interpretatie–vrij gegeven is (106). Om te laten zien hoe vreemd en 
verschillend van andere opvattingen van het zelf de onze zijn, begint Taylor zijn 
beschrijving van de wording ervan bij Plato’s opvatting van zel~eheersing. Voor 
Plato bestaat het morele ideaal erin dat we ‘meester over onszelf ’ (κρείττω αὐτοῦ) 
zijn, dat wil zeggen, dat het hogere, denkende deel van de ziel de overhand hee� 
over de lagere delen van de ziel (115). Alleen wanneer het denken het voelen en 
het willen overheerst, zijn we één met onszelf, kalm en zel~eheerst. Dit lijkt 
op onze opvatting van zel~eheersing, maar is volgens Taylor wezenlijk anders 
omdat de rede bij Plato het vermogen is een correcte visie te hebben op de orde 
die in de wereld is aan te tre]en en niet, zoals bij ons, het vermogen een orde te 
construeren (124). Aurelius Augustinus, in de 4/5e eeuw, verbindt Plato’s onder-
scheid tussen het hogere en het lagere met het christelijk onderscheid tussen ziel 
en lichaam en beschrij� dat onderscheid in termen van binnen en buiten. De 
weg naar God verloopt via de ziel. Anders dan bij Plato is het licht van God bij 
Augustinus niet alleen buiten, maar ook binnen, in de ziel. De antieke oproep tot 
‘zorg voor jezelf ’ was al de oproep een re^ectief standpunt in te nemen. Dit stand-
punt wordt radicaal re^ectief als we onze aandacht richten op de manier waarop 
de wereld er niet eenvoudigweg is, maar er is voor ons: ons bewust worden van 
ons bewustzijn, ons ervaren van onze ervaring. Augustinus’ wending tot het zelf 
was een wending tot radicale re^ectiviteit, die bij hem een nieuwe status krijgt 
omdat het zelf de ruimte is waarin we God kunnen ontmoeten38.

ordinary life which develops from the early modern period; third, the expressivist notion of nature 
as an inner moral source’. De nummers tussen haken in deze sectie verwijzen naar bladzijdes in 
dit boek.
37 Taylor 1989, 130; zie ook voetnoot 13.
38 Taylor 1989, 140. Zie ook Phillip Cary, Augustine’s invention of the inner self, Oxford 2000.
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René Descartes is augustijns in zijn nadruk op radicale re^ectiviteit en in het 
belang dat hij aan het denken hecht. Hij gee� Augustinus’ innerlijkheid echter 
een radicale draai door de criteria voor moraliteit in onszelf te leggen en niet 
buiten onszelf (143). Ten opzichte van Plato hanteert Descartes een nieuw begrip 
van de rede als essentie van moraliteit, van de heerschappij van de rede over de 
hartstochten en van het onderscheid tussen geest en lichaam. Het lichaam is 
deel van de materiële wereld die we objectiveren als een mechanisme en als iets 
dat een functie hee�. De geest observeert het lichaam en bevrijdt zich er zo van. 
Het cartesiaanse dualisme wijst daarmee de weg naar wat Taylor een ‘binnen-
wereldse bevrijding van de ziel’ noemt (146). Zel~eheersing gaat bij Descartes 
dan ook iets anders inhouden dan bij Plato. Het gaat niet langer om afgestemd 
zijn op een hogere orde, maar om gevormd worden door de orde die onze rede 
construeert volgens de juiste standaarden. Dit fundeert ook Descartes’ ethiek. 
Daarin staat de vrije wil centraal, maar op een andere manier dan bij de Stoïci, bij 
wie inzicht in de kosmische orde van centraal belang is. Bij Descartes beheerst 
en instrumentaliseert de rede de kosmos. De kosmos is geneutraliseerd, we 
leven in een onttoverde mechanische wereld die beheersbaar en kenbaar is. De 
nieuwe opvatting van zel~eheersing door de rede brengt een internalisering 
van morele bronnen met zich mee (151). Als rationele controle een zaak is van 
de geest die een onttoverde materiële wereld domineert, dan moeten het besef 
van de superioriteit van het goede leven en de inspiratie om dat te verwerven, 
komen van het besef van de actor van zijn eigen waardigheid als een rationeel 
wezen. Dit wordt een expliciet thema bij Immanuel Kant meer dan een eeuw 
later, maar is al zichtbaar in Descartes’ nadruk op zelfwaardering en de deugd 
van edelmoedigheid. Taylor wijst erop dat rationaliteit bij Descartes niet langer 
substantieel is gede�nieerd, in termen van de zijnsorde, maar procedureel, in 
termen van de maatstaven waarmee we ordeningen construeren in de weten-
schap en het leven zelf. Het oordeel draait om eigenschappen van de activiteit 
van het denken en niet om de substantiële opvattingen die daaruit voortkomen 
(156).

Descartes’ introductie van de idee van een subject dat afstand neemt van 
het eigen lichaam, van de eigen hartstochten, van anderen en van traditionele 
levensvormen, is volgens Taylor een belangrijke stap in de ontwikkeling naar 
het moderne denken over de menselijke persoon. Deze stap sluit aan bij een 
toenemende nadruk op het ideaal van zel~eheersing en zelfdisciplinering, 
dat een instrumentele houding vergt ten aanzien van de eigen eigenschappen, 
verlangens, neigingen, gewoontes enzovoort. Met deze losmaking van de eigen 
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bepaaldheid hangt samen wat Taylor ‘objectivering’ noemt: het wegnemen of 
neutraliseren van de normatieve kracht die een bepaald domein voor ons hee�. 
Een dergelijke objectivering van de wereld vond plaats door een mechanise-
ring van het natuurwetenschappelijke wereldbeeld (160–161). John Locke, in de 
17e eeuw, dreef deze losmaking en objectivering nog een stap verder door een 
radicale afwijzing van teleologie, een opvatting van de menselijke natuur in 
termen van een of andere inherente aanleg tot het ware of het goede. Locke 
verdinglijkt de geest sterk: ons begrip van de wereld is volgens hem opgebouwd 
uit de atomaire bouwstenen van enkelvoudige ideeën, die als quasi–objecten 
kunnen worden opgestapeld en aaneengeschakeld. Deze atomen van het 
denken ontstaan door een quasi–mechanisch proces. Dit is de basis voor het 
empirisme. Belangrijk is dat we zelf moeten denken, zelf verantwoordelijk zijn, 
met uitsluiting van elke autoriteit. Locke stelt dus een radicaal re^ectieve proce-
dure voor, waarbij ieder er zelf verantwoordelijk voor is om uitgaande van het 
eerstepersoonsperspectief de eigen spontane overtuigingen en syntheses aan 
een onderzoek te onderwerpen en zich er zo van los te maken. Het subject dat 
zich radicaal van zichzelf en de eigen gewoontes kan losmaken en daarmee 
zichzelf kan herscheppen, is wat Taylor het ‘puntvormige zelf ’ (punctual self) 
noemt: het zelf dat enkel bestaat in het vermogen om dingen als objecten op te 
vatten en te veranderen (49, 171–172).

Naast het tot nog toe besproken aspect van zelfverantwoordelijke ona�an-
kelijkheid, op basis van zel~eheersing (self–mastery), onderscheidt Taylor nog 
twee facetten van de moderne opvatting van individualiteit, namelijk erkende 
particulariteit, op basis van zelfverkenning (self–exploration), en persoonlijk 
commitment. Bij zelfverkenning, dat evenals zel~eheersing behoort tot de 
erfenis van Augustinus’ denken, gaat het om een onderzoeken van wie we zijn 
om onze identiteit vast te stellen, omdat we niet weten wie we zijn. In deze lijn 
bewerkt Montaigne een keerpunt (178). Hij lijkt eerst uit te gaan van de oude idee 
van een vaste kern van het zelf, de menselijke aard, maar als hij gaat zitten om te 
schrijven ervaart hij zichzelf als instabiel. Hij schrij� dat op om een zeker even-
wicht te bereiken: zel`ennis vormt de sleutel tot zelfaanvaarding. De morele 
les die hij daaruit trekt is dat je binnen grenzen juist moet leven, niet naar het 
hogere moet reiken en zelf meesterschap moet houden door het excessieve en 
tirannieke te vermijden dat ons lichaam nastree�. We moeten onszelf al met al 
leren te aanvaarden zoals we zijn. Montaigne inaugureert de moderne notie van 
individueel zelfonderzoek, met als doel zel`ennis te verwerven door door de 
zelfmisleiding heen te kijken. Het betre� hier een eerstepersoonsonderzoek dat 
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niets hee� aan derdepersoonswaarneming. Terwijl Descartes ons een weten-
schap gee� van het subject in zijn algemene essentie, opent Montaigne volgens 
Taylor de weg naar individuele verschillen en uniciteit. Beide richten zich op 
het innerlijk, maar staan tegenover elkaar omdat Descartes zich oriënteert op 
het algemene terwijl Montaigne juist het originele ruimte wil geven. Descartes 
vraagt radicaal afstand te nemen van de alledaagse ervaring, Montaigne juist 
om het diep ingaan op onze particulariteit. Voor Taylor wijst het zelf op dit 
unieke, dat niet in universalia is te vangen39. Descartes en Montaigne staan 
model voor twee facetten van de moderne individualiteit die tot op vandaag op 
gespannen voet met elkaar staan (182).

Een nieuwe, radicalere opvatting van zel~eheersing of zelfcontrole wordt 
volgens Taylor voorbereid door Rousseau’s verzet tegen de ééndimensionale 
visie op de menselijke wil van het deïsme van de 18e eeuw (355). Het kwaad dat 
door mensen wordt bewerkstelligd is niet eenvoudigweg te overwinnen door 
meer kennis te vergaren. Rousseau meent dat de natuur fundamenteel goed is 
en dat het onze vervreemding van de natuur is, die ons in het verderf stort. Ons 
contact met de natuur zijn we kwijt geraakt doordat we niet langer alleen a�an-
kelijk zijn van onszelf en de innerlijke stem van de natuur, maar a�ankelijk 
zijn geraakt van anderen en wat zij van ons denken en verwachten en in ons 
bewonderen en verachten. Om opnieuw in contact te komen met de innerlijke 
stem van de natuur is volgens Rousseau een transformatie van de wil nodig, 
waardoor we de motivatie voor ons handelen in onszelf kunnen vinden. In een 
redelijk wezen dat in een samenleving lee�, is het het geweten dat de innerlijke 
stem van de natuur vertolkt. De eisen van de natuur, vrij van alle vervormingen 
door a�ankelijkheid van anderen en hun opinies, worden vertegenwoordigd 
door de algemene wil (volonté générale), de wil van de mensheid om in een geor-
dende samenleving te leven. Door deze algemene wil te aanvaarden als de eigen 
wil, is de mens vrij. Ware vrijheid is volgens Rousseau enkel te vinden door de 
eigen wensen en verlangens ondergeschikt te maken aan de vitale behoe�e in 
een geordende samenleving met anderen te leven. Het veel oudere thema van 
de goede en de bedorven wil verbindt Rousseau met het moderne onderscheid 
tussen a�ankelijkheid van jezelf en a�ankelijkheid van anderen (361). Goed-
heid identi�ceert hij met vrijheid, met het vinden van de motieven voor het eigen 

39 Taylor 1989, 184: ‘#e search for identity can be seen as the search for what I essentially am. But 
this can no longer be su}ciently de%ned in terms of some universal description of human agency 
as such, as soul, reason, or will. #ere still remains a question about me, and that is why I think 
of myself as a self ’. Hier komt iets aan de orde dat ik herneem in subparagraaf 4.2.2 waar ik over 
authenticiteit kom te spreken.
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handelen in onszelf. Hij brengt daarmee het subjectivisme van het moderne 
morele denken nog een stap verder. Door de notie van de innerlijke stem van 
de natuur te introduceren, bereidt hij de volgende stap voor waarin die inner-
lijke stem wordt opgevat als de stem die de�nieert wat het goede is. Rousseau’s 
denken is volgens Taylor het beginpunt van de transformatie in de moderne 
cultuur naar een diepere innerlijkheid en een radicalere autonomie (363).

Immanuel Kant zet zich volgens Taylor af tegen zowel tegen het deïsme van 
de 18e eeuw als tegen het naturalisme, materialisme en utilisme van onder 
andere Jeremy Bentham, omdat daarin geen plek is voor een aparte morele 
dimensie (363). In navolging van Rousseau de�nieert Kant vrijheid en mora-
liteit in termen van elkaar. Het moreel goede handelen wordt niet gekenmerkt 
door wat het bewerkstelligt, maar door het motief, namelijk te willen handelen 
in overeenstemming met de morele wet. De morele wet wordt niet van buitenaf 
opgelegd, maar wordt gedicteerd door de aard van de rede zelf. Een redelijke 
actor zijn, betekent immers handelen op grond van redenen, en redenen zijn, 
door hun aard, algemeen geldig. Handelen overeenkomstig wat ik werkelijk ben, 
een redelijk wezen, dat is volgens Kant vrijheid. Handelen naar wensen, verlan-
gens, behoe�es, neigingen enzovoort, dat is volgens Kant heteronomie. Kant 
voorziet de subjectivering en internalisering van moraliteit die door Rousseau 
in gang is gezet, van een nieuwe fundering in de procedures van de praktisch 
rede, die verlangt dat we volgens algemene beginselen handelen40. Moraliteit 
kan niet worden gefundeerd in de orde van de kosmos of in andere aspecten 
van de menselijke natuur dan de redelijke wil zelf. Net zoals bij Descartes staat 
ook bij Kant een opvatting van menselijke waardigheid in het centrum van 
diens morele visie. Redelijke wezens hebben een waardigheid die niet–rede-
lijke wezens niet hebben. Al het andere in de natuur verloopt volgens natuur-
wetten, alleen redelijke wezens handelen volgens wetten die zij zelf formuleren. 
Daarom hebben we ten aanzien van redelijke wezens verplichtingen die we ten 
aanzien van andere wezens niet hebben. Redelijke wezens mogen nooit enkel 
als middel worden gebruikt, maar moeten altijd ook als een doel worden behan-
deld41. In zekere zin is onze gehoorzaamheid aan de morele wet niets anders 
dan de achting die de waardigheid van redelijke wezens van ons vereist. De 

40 Taylor 1989, 364. Vgl. de eerste formulering van Kants categorische imperatief, in Grundle-
gung zur Metaphysik der Sitten (1785) (=GMS): ‘handle nur nach derjenigen Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde’ (Akademieausgabe 4:421).
41 Taylor 1989, 365. Vgl. de tweede formulering van de categorische imperatief: ‘Handle so, daß 
du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich 
als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest’ (GMS, Akademieausgabe 4:429).
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bronnen van het goede zijn te vinden in onszelf (365). Met Augustinus en Rous-
seau meent Kant dat alles a�angt van een transformatie van de wil. Anders dan 
voor Augustinus is voor Kant de dichtstbijzijnde bron voor deze transformatie 
niet God, maar de vereisten van het redelijke actorschap in mijzelf (366). Voor-
uitgang is een kwestie van groei in zelfverantwoordelijke vrijheid. Het motto 
van de Verlichting is voor Kant dan ook: ‘Heb de moed je van je eigen verstand 
te bedienen!’42.

In de vorige subparagraaf hebben we gezien dat aan het eind van de 18e eeuw 
de opvatting zich hee� doorgezet dat iedere normaal begaafde mens evenzeer 
als iedere andere mens in staat is zelf in te zien wat moraliteit vereist en in 
staat is zichzelf ertoe te bewegen dienovereenkomstig te handelen. Moraliteit 
wordt dan opgevat als zel~estuur: elke mens hee� zichzelf te besturen volgens 
regels die hij of zij aan zichzelf oplegt. Volgens Kant is moreel zel~estuur alleen 
mogelijk dankzij wat hij de ‘autonomie van de wil’ noemt43. Iemand is auto-
noom als hij zijn wensen en verlangens ondergeschikt maakt aan de universele 
menselijke wil moreel goed te zijn, in de gestalte van de veralgemeniseerbare 
handelingsregel, de categorische imperatief. Door deze wil als de morele wet af 
te kondigen en, daarmee, als een wet aan zichzelf op te leggen, voorziet hij zich-
zelf van een motivatie tot handelen. Een mens die autonoom wil zijn, ontwikkelt 
zijn redelijkheid en leert zijn hartstochten te beheersen. Niet alleen gedwongen 
handelingen of handelingen uit gehoorzaamheid aan andere mensen, maar ook 
handelingen vanuit verlangens of impulsen, of uit gewoonte zijn heteronoom. 
In Kants ethiek van de autonomie is autonomie zelfwetgeving, waarbij een 
mens (zelf1) aan zichzelf (zelf2) de morele wet oplegt die de uitdrukking is van 
de menselijke aard, in het bijzonder dat deel dat kan gelden als de representatie 
van de bovenindividuele rede (zelf3).

Met het oog op waarin ik ben geïnteresseerd, persoonlijke autonomie en 
respect voor persoonlijk autonomie in praktijken, valt op dat we bij Kant twee 

42 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Au�lärung? (1784): ‘Sapere aude. Habe 
Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! is also der Wahlspruch der Au�lärung’ 
(Akademieausgabe 8:35).
43 Vgl. Immanuel Kant, GMS: ‘Autonomie des Willens ist die Bescha"enheit des Willens, 
dadurch derselbe ihm selbst (unabhängig von aller Bescha"enheit der Gegenstände des Wollens) 
ein Gesetz sei. Das Prinzip der Autonomie ist also: nicht anders zu wählen als so, daß die Maximen 
seiner Wahl in demselben Wollen zugleich als allgemeines Gesetz mit begri"en seien. (…) Allein, 
daß gedachtes Prinzip der Autonomie das alleinige Prinzip der Moral sei, läßt sich durch bloße 
Zergliederung der Begri"e der Sittlichkeit gar wohl dartun. Denn dardurch %ndet man, daß ihr 
Prinzip ein kategorischer Imperativ sein müsse, dieser aber nichts mehr oder weniger als gerade 
diese Autonomie gebiete’ (Akademieausgabe 4:440).
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beginselen aantre]en die van belang zijn. Dat is ten eerste het beginsel van de 
autonomie van de wil, dat is gefundeerd in ons bewustzijn van de morele wet 
en van onze vrijheid. Dit bewustzijn noemt Kant een ‘feit van de rede’ dat niet 
verder is af te leiden44. Het tweede beginsel is de idee dat personen doelen in 
zichzelf zijn. Deze idee is een implicatie van de redelijke aard van de menselijke 
persoon. Paul Ricœur brengt deze twee beginselen in wat hij zijn ‘kleine ethiek’ 
noemt onder bij respectievelijk het re^ectieve en het dialogische moment van 
de ethische gerichtheid op het vervulde leven met en voor anderen in rechtvaar-
dige instituties45. Het is het kwaad dat, in Ricœurs terminologie, een overgang 
afdwingt van die ethische gerichtheid naar de morele norm. Kant maakt die 
overgang volgens Ricœur door twee formaliseringen, namelijk door uitslui-
ting van gevoelsneigingen, respectievelijk het gebruiken van anderen enkel als 
middel (238). Vervolgens wijst Ricœur op een problematisch aspect van Kants 
opvattingen, namelijk een onvoldoende recht doen aan ontvankelijkheid, passi-
viteit en onmacht in Kants opvatting van de autonome wil (211–218), respec-
tievelijk van andersheid in zijn opvatting van personen als doel in zichzelf 
(226–227). Uiteindelijk komt Ricœur zelf uit bij een heteronome autonomie, een 
autonomie die a�ankelijk is van een drievoudige heteronomie. In deze hetero-
nomie is ‘de ander’ niet de ander van de ‘onmondigheid’, maar de ‘drievoudige 
ander binnen het zelf ’ van ‘de ander van de vrijheid in de �guur van de wet, 
die de vrijheid zichzelf niettemin gee�; de ander van het gevoel in de �guur 
van respect; de ander van het kwaad in de �guur van de hang naar het kwaad’ 
(275–276). Niet de heteronomie van de slaaf ten aanzien van zijn meester, maar 
die van de leerling ten aanzien van de rechtvaardigheidsleraar moet volgens 
Ricœur in de autonomie van het zelf worden geïntegreerd. Juist zo kan Kants 
eerder genoemd Verlichtingsmotto volgens Ricœur worden versterkt (276).

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van Taylors opvat-
tingen over dat autonomie ook het trefwoord is voor een persoonlijk ideaal 
van zel~eheersing of zelfcontrole. Ook in deze hoedanigheid is autonomie 
niet een tijdloze of door de Verlichting eenmaal vastgelegde waarde, maar 
een altijd historische en gesitueerde waarde. Dat betekent dat waar iemand 

44 Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernun! (1788): ‘Man kann das Bewußtsein dieses 
Grundgesetzes ein Faktum der Vernun! nennen, weil man es nicht aus vorhergehenden Datis der 
Vernun! (…) herausvernün!eln kann, sondern weil es sich für sich selbst uns aufdringt als synthe-
tischer Satz a priori’ (Akademieausgabe 5:31).
45 Zie Ricœur 1992, 203-227 (de nummers tussen haken in deze alinea verwijzen naar dit boek).
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vandaag de dag het begrip autonomie inroept om de eigen persoon of die 
van anderen te duiden, hij of zij er rekening mee moet houden dat dat begrip 
verschillende betekenis lagen in zich bergt. In zoverre autonomie ook samen-
hangt met bepaalde opvattingen van de menselijke persoon, de menselijke 
rede en de verhouding van de rede tot bijvoorbeeld de hartstochten, kan 
het inroepen van dat begrip ook een spanningsveld oproepen met andere 
opvattingen daarover. Dit geldt ook voor de samenhang van autonomie met 
bepaalde opvattingen van de betrekking van het zelf met het andere en met 
de anderen. Ricœur wijst in dit verband erop dat autonomie altijd ook hetero-
nome autonomie is. Ook deze beide waarschuwingen zijn in het bijzonder van 
belang voor de moraaltheologie en de praktische theologie.

4.2.1.3. Autonomie als politiek–ethisch begrip

De twee hierboven uiteengelegde ontwikkelingslijnen hebben ook gevolgen op 
het niveau van het nadenken over de ordening van de samenleving. Aange-
zien die in het hedendaagse verstaan van autonomie en, vooral, van repect voor 
autonomie eveneens aanwezig zijn en invloed uitoefenen, bespreek ik ze in deze 
sectie. De beweging van moraliteit als gehoorzaamheid naar moraliteit als zelf-
bestuur hangt samen met het opkomen van de overtuiging dat alle mensen 
gelijkelijk in staat zijn in te zien wat moraliteit van hen vraagt. Vanuit die over-
tuiging ligt het voor de hand dat iedere mens er aanspraak op kan maken zijn 
of haar leven zelf richting te mogen geven zonder inmenging van anderen46. 
De opvatting van het subject als volledig van de eigen bepaaldheid losgemaakt, 
ziet het subject als een ona�ankelijk wezen dat zijn doelen in zichzelf vindt en 
deze niet gedicteerd krijgt door een grotere orde waarvan het deel uitmaakt. 
Daarmee correspondeert een opvatting van de samenleving als bestaande uit 
vrije individuen die ermee instemmen van die samenleving deel uit te maken47. 
In de 17e eeuw ontstaat dan ook een nieuw politiek atomisme, in het bijzonder 
in de theorieën van het samenlevingscontract van de moderne natuurwetden-
kers Hugo de Groot, #omas Hobbes en John Locke. Dit contractdenken hee� 

46 Schneewind 1998, 4: ‘#e conception of morality as self-governance provides a conceptual 
framework for a social space in which we may each rightly claim to direct our actions without the 
interference form the state, the church, the neighbors, or those claiming to be better or wiser than 
we’.
47 Taylor 1989, 192-193: ‘#e disengaged subject is an independent being, in the sense that his or 
her paradigm purposes are to be found within, and not dictated by the larger order of which he or 
she is a part’, en 106: ‘Corresponding to the free, disengaged subject is a view of society as made up 
of and by the consent of free individuals and, corrolary to this, the notion of society as made up of 
bearers of individual rigths’.
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weliswaar wortels in oudere stromingen, maar nieuw is dat men zich afvraagt 
hoe een politieke gemeenschap überhaupt ontstaat. Mensen worden gezien 
als politieke atomen die niet deel uitmaken van een groter verband, maar zelf 
soeverein zijn. Het staan onder een of ander gezag moet door iemand zelf in het 
leven worden geroepen, en wel door middel van instemming. De aannemelijk-
heid van deze gedachtegang was volgens Taylor a`omstig van wat hij het derde 
facet van de moderne individuatie noemt, namelijk de nadruk op persoonlijk 
commitment48.

4.2.1.3.1. De liberale gedachtegang betre!ende politieke autonomie

Naar aanleiding van de godsdienstoorlogen in de 16e en 17e eeuw gingen denkers 
op zoek naar een niet–religieuze legitimatie van het bevoegd gezag in de mense-
lijke samenleving. Twee samenhangende �cties bleken daarbij behulpzaam, die 
van de ‘natuurtoestand’ en die van het hierboven al genoemde ‘samenlevings-
contract’. De natuurtoestand is de toestand waarin de mens van nature verkeert 
en beschrij� de mens naar zijn wezen: met rede begi�igd, belichaamd, aange-
legd op gemeenschap. Van nature zijn mensen vrij en gelijk. De enige manier 
waarop gezagsverhoudingen kunnen ontstaan, is door vrijwillige onderwerping. 
Dat is wat wordt geregeld door het samenlevingscontract waaraan ieder zich 
vrijwillig onderwerpt en dat voor iedereen gelijkelijk bindend is. In onderscheid 
tot het klassieke natuurwetdenken, zoals bijvoorbeeld bij #omas van Aquino, 
legt het moderne natuurwetdenken het accent op subjectieve rechten49. Volgens 
Hugo de Groot bijvoorbeeld hebben mensen recht op leven, lichamelijke inte-
griteit, vrijheid en eer. Van Locke en zijn opvatting van het zelf hebben we in 
onze cultuur de idee overgehouden dat dergelijke zaken zijn op te vatten als een 
soort van bezittingen50. Voor Benedictus Spinoza (1632–1677) is een belangrijk 
recht het recht op vrijheid van gedachte en meningsuiting. Mensen moeten vrij 
zijn om te kunnen zeggen wat ze willen, zolang ze de toepassing van wetten 
en verordeningen niet rechtstreeks belemmeren. Hij verantwoordt dit op rede-
lijke en pragmatische gronden. De staat kan immers toch niet verhinderen dat 
mensen denken en zeggen wat ze willen, en dat wel proberen zal tot gevolg 
hebben dat de openbare orde, de vroomheid en het gezag van de staat wordt 
ondermijnd. Het enige dat de staat wel mag en kan doen, is het verbieden 
en verhinderen van handelingen gericht tegen de staat zelf. Spinoza lijkt in 

48 Taylor 1989, 194.
49 Taylor 1989, 195; G.A. den Hartogh, in: Locke 1988, 25-26.
50 Taylor 1989, 196.
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deze gedachtegang geïnspireerd door de Leidense lakenhandelaren Pieter en 
Johannes van de Hove die gewetens– en godsdienstvrijheid bepleitten omdat 
vervolging van andersdenkenden een slechte uitwerking op de economie zou 
kunnen hebben51.

Voor John Locke is de centrale taak van de staat wetten op te stellen en te 
handhaven met als doel het regelen en beschermen van privé–eigendom. In de 
natuurtoestand zijn alle mensen volgens Locke vrij en gelijk en laten zij zich 
leiden door de natuurwet die voor iedereen bindend is. Deze wet, die tegelijk 
de natuurwet en de wet van de rede is, leert volgens Locke ‘dat waar allen gelijk 
en ona�ankelijk zijn, niemand een ander dient te schaden in leven, gezond-
heid, vrijheid of bezit’52. Volgens Locke respecteren mensen in de natuurtoe-
stand elkaars eigendommen in de regel. Onder iemands eigendom verstaat 
Locke zowel diens eigen persoon als de arbeid van diens eigen lichaam en alles 
dat met die eigen arbeid is vermengd geraakt. Dat laatste geldt ook voor een 
stuk grond dat iemand hee� bewerkt, geploegd, ingezaaid enzovoort. Aan het 
verwerven van eigendom zijn volgens Locke echter grenzen gesteld die voort-
vloeien uit de natuurwet. Niemand mag méér produceren dat hij zelf direct 
kan verbruiken en er moet genoeg voor anderen overblijven. In deze natuur-
toestand ontstaan problemen wanneer geld ten tonele verschijnt en de mogelijk-
heid tot onbeperkte opeenstapeling van eigendom ontstaat. Omdat als gevolg 
hiervan de eigendommen van mensen gevaar gaan lopen, ontstaat de noodzaak 
een staatkundig lichaam te vormen. Deze politieke samenleving ontstaat door 
de instemming van vrije individuen en hee� als centraal doel het beschermen 
van privé–eigendom53.

Spinoza en Locke hebben op verschillende manieren bijgedragen aan het 
liberalisme, de politieke en �loso�sche stroming die het erom te doen is de 
vrijheid van het individu maximaal te waarborgen ten opzichte van de macht 
van de staat. Immanuel Kant en John Stuart Mill hebben hierop verder gedacht. 
Kant formuleert het liberale vrijheidsbeginsel als volgt54:

51 Raia Prokhovnik, Spinoza and republicanism, New York 2004.
52 John Locke, Second Treatise of Government (1698): ‘#e state of nature has a law of nature to 
govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but 
consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, 
liberty, or possessions’ (in hfst. 6, vert. Locke 1988, 66).
53 G.A. den Hartogh, in: Locke 1988, 39.
54 Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der #eorie richtig sein, taugt aber 
nicht für die Praxis (1793): ‘Niemand kann mich zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein 
anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem 
Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit Anderer, einem ähnlichen 
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‘Niemand kan mij dwingen gelukkig te zijn op zijn manier (zoals hij denkt 
wat het welzijn van andere mensen uitmaakt); integendeel, ieder mag zijn 
geluk zoeken op een manier die hem goed dunkt, mits hij geen inbreuk 
maakt op de vrijheid van anderen te streven naar een vergelijkbaar doel dat 
kan bestaan naast de vrijheid van iedereen in overeenstemming met een 
mogelijke universele wet (dat wil zeggen, dat geen inbreuk maakt op dat 
recht van een ander). Een regering gebaseerd op het beginsel van welwil-
lendheid ten aanzien van het volk zoals dat van een vader ten aanzien van 
zijn kinderen — dat wil zeggen een paternalistische regering, waarin de 
subjecten, als onmondige kinderen die niet kunnen onderscheiden tussen 
wat waarlijk nuttig of schadelijk voor hen is, worden beperkt tot enkel passief 
gedrag, wachtend enkel op het oordeel van het hoofd van de staat over hoe 
zij gelukkig zouden moeten zijn en, voorzover hij hun geluk wil, enkel op 
zijn goedhartigheid — is het grootst denkbare despotisme (een grondwet die 
alle vrijheid van de burgers afscha�, die daarmee geen enkel recht hebben).’

Dit beginsel moet in Kants gedachtegang worden onderscheiden van zijn beginsel 
van de autonomie van de wil. Hij brengt immers een strikte scheiding aan tussen 
het empirische domein van het zoeken naar geluk, waar enkel hypothetische 
imperatieven gelden, en het morele domein waar de categorische imperatief 
geldt. Geluk hee� te maken met behoe�es en neigingen, terwijl ik juist autonoom 
ben als ik kan uitstijgen boven elke zorg om geluk en enkel de morele wet volg 
omwille van zichzelf. Het zoeken naar geluk behoort in ieder geval tot het domein 
van de heteronomie, dus waarom zou iemand zelf moeten mogen bepalen wat hij 
of zij nodig hee� om gelukkig te zijn? Iets van respect voor de autonomie van 
de wil lijkt in Kants visie toch wel betrokken in bovenstaand vrijheidsbeginsel. 
Het voorbehoud geen inbreuk te mogen maken op de vrijheid van anderen, kan 
worden opgevat als een uiting van respect voor autonomie. Bovendien kan iets 
wat strijdig is met de morele wet volgens Kant niet worden beschouwd als bijdra-
gend aan geluk. Toch blij� volgens Jeremy Waldron ook zo onduidelijk waarom 
respect voor autonomie zou moeten betekenen dat mensen zelf mogen kiezen 

Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach einem möglichen allgemeinen 
Gesetze zusammen bestehen kann, (d. i. diesem Rechte des Andern) nicht Abbruch thut. - Eine 
Regierung, die auf dem Princip des Wohlwollens gegen das Volk als eines Vaters gegen seine Kinder 
errichtet wäre, d. i. eine väterliche Regierung (imperium paternale), wo also die Unterthanen als 
unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrha!ig nützlich oder schäd-
lich ist, sich bloß passiv zu verhalten genöthigt sind, um, wie sie glücklich sein sollen, bloß von 
dem Urtheile des Staatsoberhaupts und, daß dieser es auch wolle, bloß von seiner Gütigkeit zu 
erwarten: ist der größte denkbare Despotismus (Verfassung, die alle Freiheit der Unterthanen, die 
alsdann gar keine Rechte haben, au�ebt)’ (Akademieausgabe 8: 290-291, eigen vert.).
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tussen de verschillende moreel aanvaardbare mogelijkheden tot geluk. Misschien 
kunnen we niet méér zeggen dan dat Kant het zoeken naar geluk weliswaar niet 
als een moreel doel opvat, maar wel als een doel dat van nature bij het mens–zijn 
hoort en als zodanig een zeker respect verdient. Ieder op zijn eigen manier naar 
geluk laten zoeken, is dan uiting van respect voor zoiets als identiteit — de unici-
teit van iedere persoon en de particulariteit van diens situatie en ervaring55.

Dit thema is verder uitgewerkt door John Stuart Mill (1806–73), die nadenkt 
over de vrijheid van burgers ten opzichte van de staat. Volgens Mill mogen aan 
iemands vrijheid tot handelen alleen beperkingen worden opgelegd om schade 
aan anderen te voorkomen56:

‘Het doel van deze verhandeling is het vaststellen van een enkel zeer 
eenvoudig principe, dat het ingrijpen van de samenleving in de vorm van 
dwang en toezicht, of het nu gaat om fysieke kracht in de vorm van bij de 
wet gegeven stra]en of om de morele druk van de publieke opinie, zonder 
uitzondering kan regelen. Dit principe is dat het enige oogmerk dat de mens-
heid het recht gee� om individueel of collectief in te grijpen in de vrijheid 
van handelen van een van hen, hun eigen bescherming is; en dat de enige 
reden waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een 
beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg is dat anderen geen schade 
wordt toegebracht. Iemands eigen welzijn, hetzij fysiek, hetzij moreel, is geen 
voldoende rechtsgrond. Men kan iemand niet met recht dwingen om iets te 
doen of te laten, omdat het beter voor hem zou zijn als hij dat deed, omdat het 
hem gelukkiger zou maken, of omdat anderen het wijs of zelfs rechtvaardig 
zouden vinden als hij dat deed. (…) Iemand is de maatschappij slechts verant-
woording schuldig voor zover zijn gedrag anderen aangaat. Waar hij slechts 
met zichzelf te maken hee� is hij, met alle recht, volmaakt ona�ankelijk. 
Over zichzelf, over zijn eigen lichaam en geest, is het individu soeverein.’

55 Waldron 2005, 312.
56 John Stuart Mill, On liberty (1859): ‘#e object of this Essay is to assert one very simple prin-
ciple, as entitled to govern absolutely the dealings of society with the individual in the way of 
compulsion and control, whether the means used be physical force in the form of legal penalties, 
or the moral coercion of public opinion. #at principle is, that the sole end for which mankind 
are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their 
number, is self-protection. #at the only purpose for which power can be rightfully exercised over 
any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, 
either physical or moral, is not a su}1cient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or 
forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, because, in 
the opinion of others, to do so would be wise, or even right. (…) #e only part of the conduct of 
anyone, for which he is amenable to society, is that which concerns others. In the part which merely 
concerns himself, his independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, 
the individual is sovereign’ (in hfst. 1, vert. Mill 2009, 45-46).
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Het gaat hier eigenlijk om minstens twee beginselen: (a) soms zijn zel~escher-
ming of het voorkomen van schade aan anderen voldoende grond om iemands 
vrijheid te beknotten en (b) iemands eigen welzijn, fysiek of moreel, is nooit 
voldoende grond om deze persoon ergens toe te dwingen57. Het eerste beginsel 
is het schadebeginsel, het tweede kan worden gekarakteriseerd als anti–pater-
nalisme. Hoewel Kant noch Mill in dit verband de woorden autonomie of pater-
nalisme gebruiken, kunnen bovenstaande twee citaten, terugkijkend, worden 
beschouwd als het startpunt van een discussie in termen van autonomie versus 
paternalisme58. Ik kom hierop terug in de volgende paragraaf.

In de lijn van Kant en Mill wordt verder over autonomie nagedacht in het 
utilisme en het liberalisme. Autonomie is volgens de utilistische gedachtegang 
van belang omwille van het welzijn: als mensen de vrijheid krijgen hun eigen 
leven te leiden, dan draagt dat in het algemeen bij aan hun eigen welzijn en aan 
het algemeen welzijn. In een bepaalde liberale gedachtegang is autonomie van 
belang omwille van zichzelf: mensen mogen zelf bepalen wat goed voor hen 
is59. Alle inhoudelijke visies op het goede leven worden in deze laatste gedachte-
gang strikt gerekend tot de privé–sfeer. De nadruk ligt op vrijheid als een gevrij-
waard zijn van ongepaste overheidsinterventie en religieuze bemoeizucht60. Het 
concept van persoonlijke autonomie wordt opgevat als analoog aan dat van het 
zel~eschikkingsrecht van soevereine staten ten opzichte van andere soevereine 
staten. Autonomie is zelfwetgeving in de betekenis dat een mens (zelf1) aan 
zichzelf (zelf2) een wet oplegt die het zelf ontwerpt en uitvaardigt (zelf3).

* * *

57 Dworkin 1972, 64. In feite noemt Mill zes redenen op om iemands vrijheid te beperken, 
waarvan hij alleen de eerste twee rechtmatig acht: (1) schade toegebracht aan anderen, (2) 
ergernis bij anderen, (3) het fysieke of mentale welzijn van degene ten aanzien van wie men 
handelt, (4) het morele welzijn van degene ten aanzien van wie men handelt, (5) rationaliteit en 
(6) moraliteit als zodanig, Häyry 1998, 450. Bij de derde en vierde reden gaat het om (moreel) 
paternalisme: handelen uit bestwil, terwijl wat iemand zelf wil, er uiteindelijk niet toe doet. Zie 
verder 4.3.1.
58 De Oxford English Dictionary dateert de oorsprong van de term paternalism in de jaren 
tachtig van de 19e eeuw, Beauchamp & Childress 62009, 207.
59 Met een beroep op Mill, On liberty (1859): ‘If a person possesses any tolerable amount of 
common sense and experience, his own mode of laying out his existence is the best, not because it 
is the best in itself, but because it is his own mode’ (in hfst. 3).
60 Deze opvatting van vrijheid wordt wel gezet tegenover een andere, gevuldere opvatting, 
bijvoorbeeld in het tegenover elkaar stellen van liberty — een ruimte waarin ieder kan doen wat 
hij of zij wil — en freedom — het vermogen om zichzelf tot iets te verplichten — of van negatieve 
vrijheid, vrijheid-van, en positieve vrijheid, vrijheid-tot. Voor het laatste zie Berlin 1958.
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Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van autonomie als 
politiek–ethisch begrip over dat autonomie niet alleen een persoonlijk ideaal 
is dat iemand zelf gestalte moet geven, maar ook iets dat gerespecteerd dient 
te worden door anderen. Respect voor autonomie betekent ruimte geven voor 
iemands richting geven aan het eigen leven, maar ook het bevorderen dat 
iemand die ruimte ook neemt. Wie geïnteresseerd is in autonomie en hoe dat 
begrip functioneert in het duiden, rechtvaardigen of bekritiseren van eigen 
handelen of dat van anderen, moet niet alleen kijken naar waar het zelf rich-
ting geven aan het eigen leven wordt bevorderd, maar ook naar waar er terug-
houdendheid wordt betracht in het handelen jegens anderen. Een achtergrond 
van autonomie als politiek–ethisch begrip is de scheiding tussen publiek en 
privaat, tussen handelen dat anderen aangaat en handelen dat alleen de actor 
zelf aangaat. Dit betekent dat als iemand het begrip autonomie inroept om 
het eigen handelen of dat van anderen te rechtvaardigen of te bekritiseren, hij 
of zij zich rekenschap moet geven van de met dat begrip meekomende ideeën 
over de scheiding tussen het private en het publieke en van wat daardoor 
wordt weggedrukt. Er zijn immers ook andere opvattingen mogelijk over waar 
iemand terughoudend dient te zijn in zijn of haar handelen jegens anderen, 
ook in het pastoraat.

4.2.1.3.2. Kritiek op de liberale autonomieopvatting

Het hier kort geschetste politieke Verlichtingsdenken is voor onze samenle-
ving van grote betekenis geweest. Het hee� de grondrechten van de moderne 
burger op veiligheid van lijf en goed, op bescherming tegen staatswillekeur en 
op vrijheid van levensovertuiging en van meningsuiting op maatgevende wijze 
geformuleerd. Er wordt echter van verschillende kanten ook kritiek uitgeoe-
fend. Omdat ook deze kritiek aanwezig is in het publieke domein, bespreek 
ik, beknopt, deze kritiek met het oog op de sensibilisering van de lezer. Met 
name communitaristische en feministische denkers hebben als kritiekpunt 
naar voren gebracht dat mensen niet op zichzelf staande individuen zijn, maar 
in relatie staan tot anderen. Communitaristische auteurs, met name Alasdaire 
MacIntyre en Michael Sandel, hebben in het spoor van de Romantiek de bete-
kenis van gemeenschap, het besef van erbijhoren, gemeenschappelijke waarden 
en gewoontes naar voren gebracht. Onze manier van leven is niet autonoom 
door ons gekozen, maar vormt de basis op grond waarvan we kiezen61. In 

61 MacIntyre 1981 en Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge MA 1982.
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reactie op deze communitaristische kritiek pleit Charles Larmore ervoor terug 
te keren naar wat aan de oorsprong van de liberale gedachtegang ligt, namelijk 
de moderne ervaring dat redelijke mensen met elkaar van mening verschillen 
over het goede leven62. In antwoord daarop hee� het liberalisme de opvatting 
ontwikkeld dat er zoiets is als een minimale moraliteit waarover alle rede-
lijke mensen het eens kunnen worden, en die de grenzen aangee� waarbinnen 
mensen vrij moeten kunnen zijn om hun leven naar eigen goeddunken in te 
richten. Het moreel liberalisme hee� deze idealen van autonomie en individu-
aliteit volgens Larmore echter van toepassing verklaard op heel het menselijk 
leven. Hij pleit ervoor de geldigheid ervan weer te beperken tot het politieke 
domein, waar een kernmoraliteit de grenzen van ieders vrijheid aangee�. De 
overtuiging van de Verlichting dat de rede in staat is om ons deze kernmora-
liteit te leveren, is volgens Larmore een illusie gebleken. We kunnen die kern-
moraliteit alleen als gezaghebbend over ons erkennen op basis van de morele 
tradities die we reeds met elkaar delen. In het politieke domein moeten daarom 
ook inhoudelijke visies van het goede leven in de discussie worden ingebracht. 
Ook feministische auteurs benadrukken dat mensen en hun relaties zijn 
ingebed in complexe historische en sociale contexten. Mensen zijn niet alleen 
rationeel, maar ook emotioneel, belichaamd, verlangend, creatief, gevoelig. Het 
zelf is niet vanzelfsprekend enkelvoudig, samenhangend en doorzichtig, maar 
veelvoudig, gedi]erentieerd en ondoorzichtig. Elke mens behoort tegelijkertijd 
tot meerdere groepen — op grond van onder andere sekse, ras, klasse, sexuele 
gerichtheid — lee� in meerdere contexten — onder andere familie, werk, het 
openbare leven — en hee� meerdere rollen — bijvoorbeeld verzorgend, leiding-
gevend, uitvoerend. Feministische auteurs die desondanks autonomie onmis-
baar achten, bijvoorbeeld om het behoren tot een bepaalde groep te kunnen 
evalueren, proberen een relationele opvatting van autonomie te ontwikkelen63.

Harry Kunneman wijst op twee beperkingen van het politieke Verlichtings-
denken die al bij Locke zijn aan te wijzen64. Ten eerste is onduidelijk op welke 
gronden autonome individuen bereid en in staat zouden moeten zijn zich op 
anderen betrokken te tonen en ten tweede gaat Locke ervan uit dat wanneer 
ieders recht op eigendom en vrijheid is gegarandeerd, de maatschappelijke 
verhoudingen, als resultaat daarvan, vanzelf in orde zullen zijn. De eerste 
beperking maakt van autonomie in de op Locke teruggaande liberale traditie 

62 Larmore 1996a.
63 Mackenzie & Stoljar 2000.
64 Kunneman 2007, 38-39 en 42-44.
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een defensief begrip. Alle individuen krijgen een door de staat gegarandeerde 
verdedigingsmuur om zich heen, waardoor zij van hun bezittingen kunnen 
genieten en kunnen doen en laten wat hen goeddunkt. Ieder individu krijgt 
bovendien het recht om vanaf de verdedigingswallen van de eigen burcht eigen 
meningen over wat dan ook aan anderen toe te roepen. Morele verantwoorde-
lijkheid voor het lot van anderen kan men op zich nemen, maar ieder hee� het 
recht zich in de eigen burcht op te sluiten en medemensen volledig aan hun lot 
over te laten. De tweede beperking betekent een blinde vlek voor de gevolgen 
voor de vrijheid van de individuele burger van andere dan politieke ordeningen 
van de maatschappelijke verhoudingen. Dat was in de zeventiende– en acht-
tiende–eeuwse Europese samenlevingen niet zo’n probleem, maar is het wel in 
laatmoderne samenlevingen, waar de nationale staten aan invloed verliezen, de 
economie globaliseert, technologische en bureaucratische krachtenvelden grote 
invloed uitoefenen op de leefwereld van mensen en de massamedia het dage-
lijks leven sterk beïnvloeden. Individuele vrijheid is voor veel mensen in onze 
samenleving weliswaar min of meer vanzelfsprekend geworden, maar staat 
tegelijkertijd onder grote druk vanuit culturele, economische en institutionele 
krachtenvelden.

Als alternatief voor een autonomiebegrip waarbij zorg voor zichzelf en zorg 
voor anderen naast elkaar blijven staan, probeert Kunneman een opvatting te 
ontwikkelen die hij ‘diepe autonomie’ noemt. Hij reikt daarvoor vier wegwijzers 
aan65. In Precarious Life (2003) van de Noordamerikaanse �losofe Judith Butler 
leest Kunneman een poging een opvatting van autonomie te ontwikkelen die 
de verwikkeling van mensen in het leven van anderen als uitgangspunt neemt. 
Butler denkt mensen vanaf het begin als maatschappelijk geconstitueerde 
lichamen, die aan anderen zijn gehecht en daarmee kwetsbaar zijn voor verlies 
waardoor het stuurmanschap over ons leven volgens Butler wordt ‘onderbroken’ 
en we moeten rouwen. Door onze verwikkeling met anderen hebben we niet 
alles rationeel onder controle en juist die ervaring gee� toegang tot existen-
tiële diepgang. Een tweede wegwijzer ontleent Kunneman aan de analyse van 
intersubjectiviteit en vreedzame begrenzing in #e Shadow of the Other (1998) 
van de �losofe en psychoanalytica Jessica Benjamin. Benjamin sluit aan bij de 
klassieke freudiaanse these dat mensen geen autonome wezens zijn die controle 
over hun eigen bestaan uitoefenen, maar op grond van hun onophe~are a�an-
kelijkheid van anderen intern verdeeld zijn. Die a�ankelijkheid komt tot uiting 
in het onvermogen om de ona�ankelijkheid van anderen te accepteren. Het 

65 Kunneman 2007, 49-61.
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agressieve en gewelddadige van alle menselijke relaties hee� te maken met een 
verlangen naar almacht over belangrijke anderen. Het anders–zijn van de ander 
moet worden vernietigd. Intersubjectiviteit en ware intimiteit kunnen volgens 
Benjamin echter alleen ontstaan als iemand het oncontroleerbare anders–zijn 
van de ander kan toelaten en erkennen. Daartoe moet die ander de agressieve 
projecties en identi�caties van de betrokkene vreedzaam begrenzen, door op te 
komen voor haar recht om te verschillen, maar tegelijkertijd te kennen te geven 
de relatie met de ander voort te willen zetten.

Ook op het niveau van het openbare leven noemt Kunneman met het oog 
op een verdieping van het autonomiebegrip twee wegwijzers. Op de vraag wat 
mensen in staat kan stellen om zich het lot van anderen daadwerkelijk aan te 
trekken en daardoor geraakt te worden, verwijst Kunneman naar het appèl van 
normatieve professionaliteit. Wanneer iemand betrokken is bij de zaak die in 
haar beroep op het spel staat, dan treedt daarbij volgens Kunneman een verwik-
keling op die in zijn ogen verwant is aan de existentiële verwikkeling die Butler 
aanwijst in rouwen en verlangen. Omdat het om een zaak gaat die individuele 
plannen overstijgt en een wijdere maatschappelijke betekenis hee�, ontstaat 
er ruimte voor de vreedzame begrenzing waar Benjamin ons attent op maakt. 
Zowel van de kant van cliënten als van de kant van collega’s staan professionals 
immers bloot aan begrenzing en kritiek, terwijl het begrenzen van de almacht 
van anderen een belangrijk deel uitmaakt van hun werk zelf. In het persoonlijk 
en professioneel ontwikkelingsproces waarin het appèl dat uitgaat van een zaak 
die anderen ‘deugd doet’, hen meeneemt, wordt de autonomie van professionals 
tegelijkertijd begrensd en verdiept. De laatste wegwijzer die Kunneman noemt, 
betre� onze verwikkeling in ecologische netwerken en de begrenzing die onze 
planeet stelt aan onze almachtsfantasieën.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de kritiek op de liberale gedachte-
gang over dat een nadruk op autonomie en respect voor autonomie niet uit het 
oog mag doen verliezen dat mensen relationele wezens zijn voor wie gemeen-
schap, gedeelde waarden, een besef van erbijhoren enzovoort van levensbe-
lang zijn. Bovendien zijn mensen niet vanzelfsprekend van binnen onverdeeld 
en, ook niet voor zichzelf, volledig doorzichtig. Waar iemand autonomie en 
respect voor autonomie inroept om handelen te duiden, te rechtvaardigen of 
te bekritiseren, moet hij of zij zich er rekenschap van geven dat autonomie 
en respect voor autonomie heel vlak en defensief kunnen worden opgevat, 
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maar ook diep en participatief. Via Kunneman neem ik van Judith Butler de 
aandacht over voor de kwetsbaarmakende verwikkeling met anderen aan wie 
ik gehecht ben geraakt, een verwikkeling die voor mij van existentieel belang 
is. Kunneman maakt bovendien attent op de eigen toegang die mensgerichte 
beroepsbeoefenaren hebben tot een autonomie waarin zorg voor jezelf en 
zorg voor anderen in elkaar grijpen.

4.2.2. Authenticiteit: een historische ingang

De in de vorige subparagraaf besproken historische ontwikkeling in de bete-
kenis en functie van het begrip autonomie laat zien dat het begrip authentici-
teit in die ontwikkeling ook langszij komt. Dit geldt in het bijzonder voor het 
facet van erkende particulariteit dat Taylor onderscheidt in de wording van de 
moderne identiteit. Het is Michel Montaigne die volgens Taylor de moderne 
notie van individueel zelfonderzoek introduceerde en als een van de eerste 
denkers het orginele en het particuliere in een mensenleven en in de alledaagse 
ervaring benadrukte66. Jean–Jacques Rousseau, de wegbereider van de Roman-
tiek, wilde ten opzichte van het sociale leven waarin we anderen navolgen of ons 
juist tegen hen afzetten, het natuurlijke en spontane van de menselijke persoon 
veilig stellen en versterken. Dit ideaal is overgenomen door de Romantiek, die 
als tijdsperiode van ongeveer 1780 tot 1848 duurde, maar die ook staat voor een 
manier van denken die de verbeeldingskracht, het gemoed en de intuïtie van 
mensen centraal stelt. In deze subparagraaf steun ik op de beschrijving van 
de Noordamerikaanse �losoof Charles Larmore van wat hij de de ‘romanti-
sche nalatenschap’ noemt. Deze nalatenschap bestaat uit de centrale gedach-
testrengen van de Romantiek die volgens Larmore ‘behoren te �gureren in het 
weefsel van ons eigen zelfverstaan’67.

Terwijl de Romantiek zelf volgens Larmore moeilijk op één noemer is 
te brengen, meent hij dat de nalatenschap ervan te vatten is in drie thema’s: 
verbeelding, gemeenschap en besef van individualiteit. Anders dan veel critici 
en pleitbezorgers van de Romantiek beweren, meent Larmore dat de verbeel-
ding volgens de Romantici niet tegenover de werkelijkheid staat, maar de 
manier is waarop de menselijke geest op die werkelijkheid vat krijgt. Verbeel-
ding is tegelijk creatief en responsief. Niet visualisering of associatie is wat de 

66 Taylor 1989, 178-183.
67 Larmore 1996b, xv (eigen vert.) (de nummers tussen haken in de tekst verwijzen naar blad-
zijdes in dit boek).
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verbeelding kenmerkt, maar het ‘verrijken van de ervaring door er uitdrukking 
aan te geven’68. Wat de romantische verbeelding onder andere bewerkt, in de 
lezing van Larmore, is een besef van erbijhoren (belonging, 63). Dit is het thema 
van de gemeenschap. Volgens Johann Gottfried Herder (1744–1803) kunnen we 
onze diepste overtuigingen betre]ende goed en kwaad niet opvatten als begin-
selen die we re^ectief kiezen, aangezien we zonder die overtuigingen geen besef 
hebben van wat waardevol is. We moeten ze volgens Herder, in de woorden 
van Larmore, opvatten als ‘gevoelde overtuigingen, op grond waarvan we onze 
keuzes maken en die zijn belichaamd in de manier van leven die de onze is’ 
(38). Het romantische communitarisme stond volgens Larmore tegenover het 
rationalisme van de Verlichting, niet vanwege een andere waardering voor 
morele verplichtingen of politieke vrijheid, maar vanwege een andere opvat-
ting van de rede: ‘re^ectie en erbijhoren, rede en geschiedenis zijn niet als water 
en vuur, maar weven samen het weefsel van de menselijke ervaring’69. De rede 
is niet erop gericht boven de historische omstandigheden uit te stijgen, maar 
te bepalen hoe verder te gaan in de manier van leven die de onze is (58). Dit 
traditionalisme is volgens Larmore tegelijkertijd een vernieuwing, die niet anti–
modern maar modern is. De gemeenschap, de manier van leven, de traditie 
waarom het gaat, is een gemeenschap, een manier van leven, een traditie die 
niet eenvoudigweg gegeven is, maar die we ons tegelijkertijd voorstellen (61). 
Het romantische besef van erbij–horen is tegelijkertijd een uitdrukking van de 
rede en een daad van de verbeelding.

Als derde thema hebben de Romantici volgens Larmore een verhoogd besef 
van individualiteit naar voren gebracht, een besef van wat het betekent een indi-
vidu te zijn, apart van de eigen gemeenschap en trouw aan zichzelf. Naast een 
waardering voor de gemeenschap kenden ze het besef van nergens thuis te zijn 
in de wereld, niet in de zin van levensmoeheid, maar als het besef dat geen enkele 
concrete levensvorm in staat is onze diepste verlangens en idealen te vervullen 
(66). Dit impliceert volgens Larmore een toestand van een verdeeldheid in de 
geest: ‘we zijn terughoudend in ons volledig identi�ceren met wat we desalniet-
temin beamen’ (76). Dit is de houding van ironie, een vorm van individualiteit 
die onderscheid maakt tussen ons vermogen onszelf te verbinden en de feitelijke 
verbindingen die we aangaan (82). Geen enkele van onze verbindingen en ook 
niet alle verbindingen bij elkaar zijn een volledige verwerkelijking van ons zelf. 

68 Larmore 1996b, 22: ‘#e essential work of the imagination lies rather, I would say, in the 
enrichment of experience through expression’.
69 Larmore 1996b, 47-48 (eigen vert.).
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Dit betekent dat ironie een re^ectieve houding is. De Romantiek hee� volgens 
Larmore ook een tweede, wezenlijk niet–re^ectieve vorm van individidualiteit 
naar voren gebracht, die hij ‘authenticiteit’ noemt. Authenticiteit is een vorm 
van individualiteit die zich niets gelegen laat liggen aan de conventies van de 
gemeenschap. Volgens Larmore doen we de romantische erfenis tekort als we 
‘onszelf–zijn’ verstaan alsof er een authentiek zelf zou zijn dat zich in ons bevindt 
maar dat uit het zicht is geraakt en alsof dit authentieke zelf onaangedaan is door 
maatschappelijke conventies (85). Een overtuigender opvatting vindt Larmore 
bij Stendahl, pseudoniem van Marie–Henri Beyle (1783–1842), die authenticiteit 
(le naturel) plaatst tegenover een toestand waarin we denken en voelen zoals 
anderen van ons verwachten (la vanité). In tegenstelling tot ironie is authentici-
teit volgens Larmore dus wezenlijk niet–re^ectief, omdat re^ectie altijd met zich 
meebrengt dat men rekening houdt met wat anderen denken en verwachten. Dit 
betekent overigens niet dat authenticiteit zou vereisen dat we elke invloed van 
anderen en van onze omgeving van ons af zouden moeten schudden. Waarlijk 
onszelf zijn is geen kwestie van verschillen van anderen, maar van ophouden 
ons te laten leiden door anderen, hun zorgen en verwachtingen (91). Authen-
ticiteit kan volgens Stendahl niet het doel van een project zijn. Het romanti-
sche thema van authenticiteit wil ons juist ontdoen van de idee dat het leven 
noodzakelijkerwijs beter wordt naarmate we er meer over nadenken en het beter 
ontwerpen. Plannen zijn in de visie van Stendahl vooral belangrijk omdat de 
mooiste momenten van onverwacht geluk ons volgens hem overkomen wanneer 
onze plannen worden doorkruist70. Het romantische thema authenticiteit staat, 
in de lezing van Larmore, zowel in spanning met ironie, opgevat als een inhe-
rent re^ectieve vorm van individualiteit, als met het besef van erbijhoren.

70 Larmore 1996b, 93-95. Volgens Alessandro Ferrara hee� deze reconstructie van Stendahls 
visie als problematische implicatie dat authentiek handelen niet alleen tegenover inauthentiek 
handelen komt te staan, maar ook tegenover maatschappelijk handelen. De voordelen van deze 
visie — dat authenticiteit (a) wordt losgemaakt van de notie van originaliteit zoals die in de 
esthetiek opgeld doet, (b) ona�ankelijk wordt van elke essentialistische notie van een vooraf-
bestaand waar zelf en (c) niet-vatbaar wordt voor Sartre’s bezwaar dat een bewust project van 
authentiek-zijn zichzelf tegenspreekt — gelden volgens hem ook voor zijn eigen opvatting van 
re^ectieve authenticiteit, Ferrara 1998, 58-59. In reactie hierop meent Larmore dat Ferrara de 
manier waarop de verwijzing naar anderen in onze overall zelf-opvatting binnentreedt, onvol-
doende serieus neemt: ‘In the end (…), we cannot understand who we are except by appeal to 
norms that we ourselves have not fashioned, norms to which we must suppose that others can 
hold us responsible’, Larmore 2004, 8. Larmore bespreekt overigens niet de opvatting van Søren 
Kierkegaard, volgens wie jezelf-zijn juist een permanent proces van zelfwording is, dat zowel de 
erkenning van een open toekomst veronderstelt als die van een gegeven verleden. Pas in de dood 
is de mens af.
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In de jaren zestig van de vorige eeuw werd authenticiteit opgevat als het 
criterium bij uitstek waarmee mens en maatschappij konden worden beoor-
deeld71. Authentiek leven betekende: luisteren en leven naar je verlangens en 
je niet laten onderdrukken door maatschappelijke instituties als het gezin, 
het huwelijk, de staat en de kerk. Deze gedachtegang werd gevoed vanuit het 
existentialisme en het marxisme. Volgens het existentialisme moeten mensen 
hun individuele vrijheid erkennen en ernaar leven. Wie dat niet doet, is te 
kwader trouw (Martin Heidegger, Jean–Paul Sartre). Volgens het marxisme 
moeten in een samenleving alle mensen de mogelijkheid hebben zichzelf te 
ontplooien. Waar dat niet het geval is, zoals in een kapitalistische samenle-
ving, zijn mensen vervreemd van zichzelf (Herbert Marcuse). In feite hielden 
het existentialisme en het marxisme zich meer bezig met inauthenticiteit en 
het aanklagen ervan, dan met authenticiteit. Met dit authenticiteitsideaal 
waren vaak — al dan niet gewild — de idealen van zel~eschikking, transpa-
rantie en beheersing van het eigen leven verbonden. In de jaren zeventig werd 
dit spreken over authenticiteit stevig bekritiseerd. Enerzijds constateerden 
critici een inherent moralisme — mensen moeten altijd en overal authentiek 
en oprecht zijn — anderzijds zag men dat het ideaal van authenticiteit kon 
leiden tot een vrijblijvend immoralisme — alles wat iemand doet is goed ‘als 
het maar bij je past’ — en tot narcisme en hedonisme. Tegen het spreken over 
een authentiek zelf werd ingebracht dat er niet zoiets bestaat als een ‘waar zelf ’ 
dat ergens binnen in ons verborgen ligt, klaar om ontdekt te worden, en dat op 
geen enkele manier sociaal en maatschappelijk beïnvloed is. Vanuit het post-
moderne denken werd naar voren gebracht dat ons leven en onze identiteit 
gefragmenteerd zijn en dat er eerder sprake is van een pluraliteit van zelven 
dan van één waar of authentiek zelf.

Vanaf het begin van de jaren negentig komt er een hernieuwde belangstelling 
voor authenticiteit op. Dit lijkt samen te hangen met discussies over identiteit 
die, gevoed door tegenstrijdige waarderingen van globalisering en individuali-
sering, in de Westerse samenlevingen he�ig werden gevoerd. Kwam het authen-
ticiteitsideaal in de jaren zestig voort uit protest, het authenticiteitsideaal van 
de jaren negentig kwam voort uit de innerlijk gevoelde noodzaak om mentaal 
staande te blijven in een gefragmenteerde wereld.

* * *

71 Ik volg hier de beschrijving in het Redactioneel van het themanummer over authenticiteit 
van Krisis: Tijdschri� voor Filoso�e nr. 76 (1999), 3-8.
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Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van de histori-
sche ontwikkelingen betre]ende authenticiteit over dat ook authenticiteit 
een historische en gesitueerde morele waarde is, die bovendien is betrokken 
op autonomie. Bij authenticiteit als moreel ideaal gaat het ook altijd om 
bepaalde opvattingen van de rede en van de verbeelding, in hun verhouding 
tot de historische werkelijkheid. Er liggen een aantal misverstanden op de 
loer waar authenticiteit onbere^ecteerd wordt verbonden met een opvat-
ting van de verbeelding als staande tegenover de werkelijkheid, met de idee 
van een authentiek, door maatschappelijke conventies onaangedaan, diep in 
ons binnenste verborgen geraakt, ‘waar’ zelf of met het moralistische ideaal 
van zel�ransparantie en zel~eschikking. Dit betekent dat waar iemand het 
begrip authenticiteit inroept om het handelen of de persoon van zichzelf of 
van anderen te duiden, te rechtvaardigen of te bekritiseren, hij of zij er reke-
ning mee moet houden dat al die betekenislagen, functies, opvattingen — en 
misvattingen — mee kunnen komen.

* * *

Aan de bespreking van de historische ontwikkelingen betre]ende auto-
nomie en authenticiteit sinds het begin van de moderne tijd houd ik ander-
maal over dat beide begrippen in hoge mate contextueel bepaalde begrippen 
zijn met historische en gesitueerde aspecten, betekenislagen en functies, die 
veelal vandaag de dag nog steeds aanwezig zijn en meespelen. Tegelijkertijd 
zie je dat met de begrippen autonomie en authenticiteit heel gemakkelijk 
allerlei gedragswetenschappelijke theorieën, begrippen en gedachtegangen 
meekomen, waarbij niet direct duidelijk is wat daarmee wordt weggedrukt 
uit het theologische verstaan van de mens en van pastoraat. Heel globaal 
gesproken kom ik tot een tweede voorlopige bepaling — na de eerste aan het 
eind van pragraaf 4.1 — van waar het in de begrippen autonomie en authen-
ticiteit om gaat. Autonomie betekent: evenzeer als anderen in staat zijn in te 
zien wat het betekent een goede mens te zijn en mezelf ertoe te bewegen daad-
werkelijk in overeenstemming daarmee te leven. Juist dat maakt mij vrij en 
verleent mij een waardigheid als ieder ander. Ik mag dan ook verwachten dat 
anderen en ook de overheid mijn waardigheid respecteren en mij tot op zekere 
hoogte ruimte gunnen mijn eigen leven te leven. Ik leg mezelf verplichtingen 
op en ik zoek daarin tegelijkertijd vrijheid op. Ik maak van mijn leven iets 
dat ik voor mijn rekening neem, maar ik ontvang ook iets, waaronder mijn 
verwikkeling met anderen, waartoe ik me weet te verhouden. Ik neem iets op 
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me, maar zorg ervoor dat ik er niet aan onderdoor ga. Authenticiteit betekent: 
vanaf het begin beïnvloed en blijvend beïnvloedbaar door mijn omgeving en 
door bepaalde personen om mij heen in het bijzonder, maar ook trouw aan 
wat voor mij van belang is, neem ik mijn eigen levensvoering op me met een 
verbeeldingskracht die tegelijk creatief en responsief is, dat wil zeggen met 
het onuitputtelijk vermogen nieuwe visies te ontwikkelen die tegelijkertijd de 
uitdrukking zijn van wat me overkomt en wat ik in mezelf en om me heen 
opmerk. Alleen in zeer versmalde zin kan autonomie worden opgevat als vrije 
zel~eschikking en authenticiteit als ongebonden zelfontplooiing.

Paragraaf 4.3: Autonomie in theorie en praktijk

In de vorige paragraaf heb ik op geleide van Schneewind, Taylor, Ricœur en 
Larmore de verschillende historische ontwikkelingen besproken die eraan 
hebben bijgedragen dat autonomie en authenticiteit tot sleutelwoorden van de 
moderniteit zijn geworden. De lezer is daarmee hopelijk gesensibiliseerd geraakt 
voor de verschillende aspecten, betekenislagen en functies die de begrippen 
autonomie en authenticiteit, ook in hun betrokkenheid op elkaar, in de loop 
van de geschiedenis hebben verworven. Als iets daaruit naar voren komt, dan 
is het wel dat autonomie en authenticiteit sterk historisch en gesitueerd zijn. In 
deze paragraaf zoom ik verder in op deze contextualiteit, in het bijzonder van 
autonomie, maar we zullen zien dat ook authenticiteit daarbij langszij komt. Ik 
doe dat door twee contexten te bespreken waarin geprobeerd wordt autonomie 
concreet handen en voeten te geven, namelijk in de discussie over autonomie en 
paternalisme (4.3.1) en in de praktijk van de gezondheidszorg (4.3.2). Over beide 
contexten is een enorme hoeveelheid literatuur beschikbaar, zowel van theore-
tische als van praktische aard, die hier onmogelijk kan worden behandeld. Ook 
hier heb ik niet de pretentie me te mengen in de discussies die hierin worden 
gevoerd, maar gaat het me om sensibilisering met het oog op mijn onderzoek 
naar het handelen van pastores.

4.3.1. Autonomie en (overheids)paternalisme

Als het gaat over autonomie en paternalisme, zowel theoretisch als praktisch, 
dan is een invloedrijk denker de Noordamerikaanse �losoof Gerald Dworkin. 
Hij is met het oog op sensibilisering voor de rol van theoretische concepten in 
concrete praktijken interessant omdat hij als theoreticus naar aanleiding van 
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heel praktische kwesties over theoretische concepten probeert na te denken72. 
Hij begint zijn carrière met een onderzoek naar de aard en de rechtvaardiging 
van overheidsdwang (state coercion). Op basis van dat onderzoek publiceert hij 
twee artikelen, over vrij handelen en over paternalisme, die allebei gaan over de 
keuzes die mensen maken en het belang ervan dat ze die keuzes maken in over-
eenstemming met hun eigen maatstaven en voorkeuren. Het begrip autonomie 
gebruikt Dworkin voor het eerst in een rapport dat hij schrij� naar aanleiding 
van zijn lidmaatschap van een werkgroep over de ethiek van het beïnvloeden 
door de overheid van het gedrag van mensen. In de jaren daarna houdt hij zich 
bezig met allerlei kwesties rond medische experimenten, de ontwikkeling van 
nieuwe behandelingsmethodes, overheidsmaatregelen die in de persoonlijk 
levenssfeer van mensen ingrijpen en bijvoorbeeld uitlokking door de politie. 
Naast deze praktische kwesties zag Dworkin ook redenen van theoretische aard 
om zich verder te verdiepen in autonomie en paternalisme. In 1988 verschijnt 
een bundeling van zijn artikelen als een boek over de theorie en praktijk van 
autonomie.

In zijn rapport over wat men met mensen mag doen, karakteriseert Dworkin 
zijn theorie van autonomie kortheidshalve door de formule ‘autonomie = 
authenticiteit + ona�ankelijkheid. De autonome persoon is degene die z’n 
eigen ding doet’73. Zijn uitgangspunt is dat niemand de dingen die hij of zij doet 
geheel zelf, ona�ankelijk van wie of wat dan ook, kan bedenken of kiezen of 
ertoe kan besluiten. Autonomie kan daarom niet op het vlak van eerste–orde 
overwegingen liggen, maar moet in de tweede–orde oordelen over die eerste–
orde overwegingen worden gelocaliseerd. Als voorbeelden noemt Dworkin de 
roker die van zijn rookgewoonte af wil en die laatste wens als echt van hemzelf 
erkent, en de persoon die erachter komt dat hij wil leren skieën vanwege de 
sportieve prestaties van zijn broer, maar toch niet de soort van persoon wil zijn 
die wordt gemotiveerd door jaloezie. Hij noemt deze eerste voorwaarde ‘authen-
ticiteit’ en voegt eraan toe dat zijn visie op authenticiteit tegengesteld is aan die 
van de existentialisten omdat hij meent dat niemand geheel vrij is om zijn of 
haar motivaties geheel en al zelf te kiezen. We hebben echter wel de mogelijk-
heid een stap achteruit te doen om te bezien waar we zijn en waar we willen 
zijn74. Bij ona�ankelijkheid denkt hij in eerste instantie aan zowel substantiële 

72 Dworkin 1988, ix-x.
73 Dworkin 1976, 24: ‘Let me present a theory which may be characterized, in desperate brevity, 
by the formula autonomy = authenticity + independence. #e autonomous person is one who does 
his own thing’ (eigen vert., cursief in het origineel).
74 Dworkin 1976, 25.
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als procedurele ona�ankelijkheid, maar hij laat in tweede instantie substan-
tiële ona�ankelijkheid vallen. Volgens Dworkins theorie is iemand autonoom 
als (i) deze zich op een hoger re^ectieniveau identi�ceert met zijn lagere–orde 
verlangens en (ii) het identi�catieproces ona�ankelijk was van ondermijnende 
invloeden zoals manipulatie of dwang75. Zijn theorie is een voorbeeld van een 
procedurele opvatting waarvan het belangrijkste punt is dat een persoon, om 
autonoom genoemd te kunnen worden, ‘werkelijk zichzelf ’ moet zijn. Een 
dergelijk model wordt gerekend tot de zogenoemde ‘authenticiteitsmodellen van 
autonomie’76. Autonomie wordt op deze manier zelfwetgeving in de betekenis 
dat een mens (zelf1) aan zichzelf (zelf2) zijn authentieke zelf (zelf3) als wet oplegt.

In zijn latere theorie vervangt Dworkin identi�catie door het vermogen tot 
kritische re^ectie op de eigen motivatie–structuur en voegt hij het vermogen 
tot verandering van die motivatie–structuur toe77. Voor de herziening van zijn 
theorie gee� Dworkin vier redenen: intuïtief lijkt autonomie meer een globaal 
dan een locaal begrip, bij veel gevallen van het aantasten of belemmeren van 
autonomie is het niet identi�catie dat ter discussie staat, intuïtief lijkt het 
aanpassen van de eigen hogere–orde voorkeuren (om zo tot identi�catie te 
komen) iemand niet autonomer te maken, autonomie moet enige relatie hebben 
met het vermogen van mensen hun motivatiestructuur niet alleen kritisch 
tegen het licht te houden maar ook te veranderen. Het proces van re^ectie moet 
voldoen aan de voorwaarde van procedurele ona�ankelijkheid, dat wil zeggen 
dat het niet door manipulatie, misleiding, dwang enzovoort is beïnvloed. De 
voorwaarde van substantiële ona�ankelijkheid, dat iemands opvattingen 
inhoudelijk ona�ankelijk zijn van anderen, zou autonomie volgens Dworkin 
inconsistent maken met allerlei andere belangrijke waarden, zoals loyaliteit 
en commitment, traditie en gezag, onderwerping aan de wet en het nakomen 
van belo�es. Als voorbeeld noemt Dworkin iemand die, zonder dat daar mani-
pulatie of dwang aan te pas komt, de soort van persoon wil zijn die doet wat 
zijn moeder of zijn geestelijk leidsman hem zegt te doen78. Hoewel Dworkin in 

75 Dworkin 1981, 212: ‘A person is autonomous if he identi%es with his desires, goals, and values, 
and such identi%cation is not itself in*uenced in ways which make the process of identi%cation in 
some way alien to the individual’.
76 Faden & Beauchamp 1986, 237-238.
77 Dworkin 1988, 15-20, samengevat in 20: ‘Putting the various pieces together, autonomy is 
conceived of as a second-order capacity of persons to re*ect critically upon their %rst-order prefer-
ences, desires, wishes, and so forth and the capacity to accept or attempt to change these in light 
of higher-order preferences and values. By exercising such a capacity, persons de%ne their nature, 
give meaning and coherence to their lives, and take responsibility for the kind of person they are’.
78 Dworkin 1976, 26; Dworkin 1988, 21-28.



297hoofdstuk vier

zijn latere theorie niet meer spreekt over authenticiteit blij� hij wel autonomie 
verbinden met het verlangen, de wens, het besluit, de keuze, de bevestiging de 
soort van persoon te zijn die iemand is of wil zijn79.

In Dworkins karakterisering van autonomie is autonomie geen inhoudelijk 
gevuld begrip en ook geen moreel begrip. Autonome personen zijn niet vanzelf 
moreel goede personen80. Toch vervult zijn notie van autonomie volgens hem 
een fundamentele rol in onze opvatting van wat het betekent andere personen 
te respecteren en het morele perspectief in te nemen. Moraliteit hee� immers, 
in elke theorie, volgens Dworkin, altijd van doen met het behandelen van 
anderen als in bepaalde opzichten gelijk aan mijzelf. Daarmee correspondeert 
het verbod mensen te behandelen op zo’n manier dat ze niet de bedoelingen 
kunnen delen van degenen die hen zo behandelen. Door autonoom te zijn, gee� 
iemand vorm aan wat hem of haar tot de persoon maakt die hij of zij is. Dit 
is een vermogen dat niet iedereen in gelijke mate bezit. Autonomie is volgens 
Dworkin dan ook een vermogen dat een onderdrempel kent. Volgens Dworkin 
is autonomie belangrijk, maar zijn integriteit, het vermogen zich in anderen in 
te leven en in staat zijn verstandig na te denken dat ook, en is respect voor auto-
nomie belangrijk, maar zijn respect voor iemands welbevinden, diens vrijheid 
of rationaliteit dat ook81. Dworkin benadrukt dat zijn opvatting van autonomie 
vooral behulpzaam is in de context van wat een overheid wel en niet mag doen 
ten aanzien van de burgers van een staat82. In zijn opvatting kan iemand er 
autonoom voor kiezen een slaaf te zijn83.

Van Dworkin is ook een invloedrijke de�nitie van paternalisme. Als hij vooral 
in overheidsdwang is geïnteresseerd, de�nieert hij paternalisme als ‘inmenging 
in iemand handelingsvrijheid gerechtvaardigd door exclusief te verwijzen naar 
het welzijn, goed, geluk, behoe�es, belangen of waarden van de persoon die 
aan dwang wordt blootgesteld’84. Als hij het begrip paternalisme naar andere 
contexten wil uitbreiden, waaronder die van de medische professie, stelt hij vast 
dat inmenging in iemands vrijheid een te beperkte de�nitie oplevert. Iemands 
autonomie moet op het spel staan: de kwestie is het vervangen van iemands 

79 Bijv. Dworkin 1988, 18, 129, 136.
80 Dworkin 1988, 11, 29.
81 Dworkin 1988, 29-32.
82 Dworkin 1993, 360.
83 Dworkin 1988, 128-129.
84 Dworkin 1972, 65: ‘By paternalism I shall understand roughly the interference with a person’s 
liberty of action justi%ed by reasons referring exclusively to the welfare, good, happiness, needs, 
interests or values of the person being coerced’ (eigen vert.).
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oordeel door dat van een ander ten voordele van degene wiens oordeel wordt 
overstemd. Ten slotte komt hij met een de�nitie van paternalistisch handelen, 
waarbij de vrijheid of de autonomie van iemand wordt overstemd85:

‘Ik stel de volgende voorwaarden voor als een analyse van ‘X handelt pater-
nalistisch ten aanzien van Y door Z (te doen)’: (1) Z (of het nalaten ervan) 
interfereert met de vrijheid of autonomie van Y; (2) X doet dat zonder de 
instemming van Y; (3) X doet dat enkel omdat Z het welzijn van Y zal verbe-
teren (of zal voorkomen dat diens welzijn vermindert), of op een of andere 
manier de belangen, waarden, of het goede voor Y zal bevorderen.’

De morele kwestie is het dilemma tussen het bevorderen van het welzijn of de 
belangen van persoon Y en het respect voor de vrijheid of de autonomie van 
persoon Y. Paternalisme kan worden opgevat als een botsing tussen de begin-
selen van goed–doen en van respect voor autonomie86. Wat onmiddellijk opvalt, 
is dat in deze omschrijving van paternalisme elke verwijzing ontbeekt naar de 
relatie tussen persoon X, die al dan niet handelt, en persoon Y, die ondergaat.

In de voorbeelden wordt duidelijk dat het Dworkin om een veelheid van 
contexten is te doen, zowel politieke, institutionele als persoonlijke87. Het kan 
gaan om een overheidsdienaar jegens een burger, een dokter jegens haar patiënt, 
een leraar jegens zijn leerling, maar ook een parkwachter jegens een toerist en 
een echtgenote jegens haar echtgenoot, bijvoorbeeld wanneer een vrouw haar 
slaappillen voor haar suïcidale echtgenoot verborgen houdt. Er wordt door de 
paternalistisch handelende persoon op verschillende manieren invloed uitge-
oefend op het gedrag van anderen: bijvoorbeeld door te handelen tegen hun 
wensen in terwijl zij zich niet kunnen verzetten (het toedienen van bloed aan 
een Jehova’s Getuige die buiten bewustzijn is), door te weigeren naar hun 
wensen te handelen (het weigeren iemand te steriliseren die daarom vraagt), 
door dwang: het inperken van hun vrijheid en het dwingen tot een bepaald 
gedrag (het verplicht stellen van het dragen van helmen voor motorrijders 

85 Dworkin 2002: ‘I suggest the following conditions as an analysis of X acts paternalistically 
towards Y by doing (omitting) Z: (1) Z (or its omission) interferes with the liberty or autonomy of 
Y; (2) X does so without the consent of Y; (3) X does so just because Z will improve the welfare of Y 
(where this includes preventing his welfare from diminishing), or in some way promote the interests, 
values, or good of Y’ (eigen vert.).
86 Beauchamp & Childress 62009 bespreekt paternalisme, in het hfst. over het beginsel van 
goed-doen, als een con^ict tussen goed-doen en autonomie (206-221).
87 In Dworkin 1972, 65-66, noemt Dworkin allerlei voorbeelden van beperkingen van de vrij-
heid van burgers; in Dworkin 1988, 121-129, noemt hij allerlei voorbeelden waarbij de autonomie 
van mensen in het geding is. In Dworkin 2002 noemt hij voorbeelden waarbij vrijheid en/of 
autonomie in het geding zijn.
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onder dreiging van een bekeuring), door manipulatie van opties of van infor-
matie of door psychologische manipulatie (iemand geruststellen door hem meer 
kans op herstel toe te dichten dan reëel is of iemand verzoeken zich volgens 
de geldende regels te gedragen omdat anders de hulpverlener in de problemen 
komt), door overreding: het verscha]en van informatie en een beroep doen op 
redelijkheid (voorlichtingscampagnes, Postbus 51–spotjes, waarschuwingen op 
verpakkingen). Om paternalistisch handelen genoemd te kunnen worden, moet 
het handelingsmotief zijn gelegen in het welzijn van degene op wiens gedrag 
invloed wordt uitgeoefend. Naast het welzijn van de ontvangers zelf, kunnen 
er ook andere redenen zijn om invloed uit te oefenen, zoals het voorkomen 
van schade aan anderen (bij een verbod op autorijden zonder rijbewijs), het 
voorkomen van ergernis bij anderen (bij een verbod op naaktlopen op straat), 
de moraliteit van de ontvangers (bij �lmcensuur of een verbod op prostitutie) 
en moraliteit als zodanig (bij het zogenaamde dwerg–werpen, waarbij kleine 
mensen tegen betaling met zich laten gooien)88. Dworkin wijst erop dat in de 
praktijk inderdaad meestal ook allerlei andere redenen meespelen.

De vraag is nu wanneer en op basis waarvan paternalistisch handelen kan 
worden gerechtvaardigd. Dworkin onderscheidt een aantal verschillende posi-
ties, waarbij hij eigenlijk vooral overheidspaternalisme voor ogen hee�89. Ook 
deze posities noemt hij ‘paternalisme’, maar hierbij gaat het niet om een descrip-
tief concept van paternalistisch handelen, maar om een normatieve visie op 
wanneer paternalistisch handelen gerechtvaardigd is. Volgens zacht paterna-
lisme is paternalistisch handelen alleen gerechtvaardig wanneer het noodzake-
lijk is om uit te zoeken of degene wiens handelen wordt belemmerd op het punt 
staat vrijwillig en geïnformeerd te handelen. Een parkwachter die geen Japans 
spreekt mag een toerist die alleen Japans verstaat tegenhouden een beschadigde 
brug op te lopen om uit te zoeken of deze persoon van de risico’s weet. De recht-
vaardiging van dit handelen is gelegen in de autonomie van de ontvanger die 
op deze manier wordt bevorderd. Volgens hard paternalisme is paternalistisch 
handelen soms ook gerechtvaardigd als de ontvanger op het punt staat vrij-
willig en geïnformeerd te handelen. Een parkwachter mag iemand tegenhouden 
die een beschadigde brug oploopt om zo zelfmoord te plegen. Dit handelen 
kan worden gerechtvaardigd door het welzijn van anderen dan de ontvanger, 

88 Gedragsbeperkende overheidsmaatregelen met het oog op de moraliteit van de ontvangers 
noemt Dworkin ‘moreel paternalisme’; invloed uitoefenen met het oog op moraliteit in het alge-
meen noemt hij ‘juridisch moralisme’, Dworkin 2002.
89 Dworkin 2002.
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bijvoorbeeld als deze een gezin hee� dat van hem a�ankelijk is. Volgens zwak 
paternalisme mogen mensen verhinderd worden middelen te gebruiken om 
hun doelen te bereiken als die middelen die doelen waarschijnlijk niet dichterbij 
brengen. Als voor iemand veiligheid van belang is, maar hij of zij draagt geen 
autogordel, dan mag hij of zij daartoe worden gedwongen. Dit handelen wordt 
gerechtvaardigd door het welzijn van de ontvanger. Volgens sterk paternalisme 
kunnen mensen zich met betrekking tot hun doelen vergissen en mogen ze 
ook in dat geval verhinderd worden die doelen na te jagen. Ook een motor-
rijder, zonder vrouw en kinderen, die werkelijk liever de wind door zijn haren 
voelt dan dat hij beschermd is tegen een onvoorziene valpartij, mag gedwongen 
worden een helm te dragen. Dit handelen is binnen de liberale gedachtegang 
eigenlijk moeilijk te rechtvaardigen. Een mogelijkheid is te wijzen op de kosten 
die geïnvalideerde motorrijders voor de samenleving met zich meebrengen.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van Dworkins 
opvattingen over dat autonomie niet alleen een abstract, theoretisch concept 
is, maar ook heel praktisch van betekenis is. Het wordt in verschillende 
contexten gebruikt, waarbij niet bij voorbaat zeker is dat autonomie in de ene 
context hetzelfde betekent als in een andere context. In Dworkins opvatting 
van autonomie, zeker in zijn eerdere theorie, is de verbinding met authentici-
teit heel nadrukkelijk aanwezig. Dworkin maakt ook duidelijk dat autonomie 
niet per se een moreel begrip is. Iemand kan autonoom zijn maar geen goed 
mens. In praktische contexten is autonomie een gradueel begrip. Iemand kan, 
betre]ende een bepaald levensdomein, meer of minder autonoom zijn. Een 
ondergrens — iemand is voldoende autonoom — kan dan functioneel zijn. 
Autonomie is volgens Dworkin weliswaar een belangrijke waarde, maar er 
zijn ook andere belangrijke waarden, respect voor autonomie een belangrijk 
beginsel, maar er zijn ook andere beginselen. Dat relativeert de hedendaagse 
nadruk op autonomie en respect voor autonomie. Aan Dworkins bespreking 
van paternalisme houd ik over dat er een probleem is met handelen voor 
iemands bestwil maar zonder diens instemming. Dat is een probleem dat zijn 
oorsprong hee� in discussies over overheidsdwang, en is overgeheveld naar 
institutionele contexten en zelfs naar de interpersoonlijke context. Daarbij 
dreigt echter de betrekking waarbinnen dit handelen plaatsvindt en de eigen 
doelen van dat handelen uit het oog te worden verloren.
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4.3.2. Respect voor autonomie in de zorg

Eén van de maatschappelijke sectoren waarin respect voor persoonlijke auto-
nomie een centrale plaats is gaan innemen is de gezondheidszorg. Ook hier is 
een enorme hoeveelheid literatuur, zowel van theoretische als van praktische 
aard, beschikbaar die hier echter onmogelijk kan worden behandeld. Dat is 
ook niet nodig omdat het me immers enkel gaat om een sensibilisering voor 
de diverse aspecten, betekenislagen en functies van (respect voor) autonomie 
en authenticiteit. Ik beperk me in deze subparagraaf tot een bespreking van het 
begrip ‘geïnformeerde instemming’ (informed consent), de rol van het begrip 
autonomie in een invloedrijke beginselenbenadering, van Tom Beauchamp 
en James Childress, in de medische ethiek en in een ethiek, van Axel Liégeois, 
van de geestelijke gezondheidszorg en een empirisch onderzoek, van Maartje 
Schermer, naar respect voor autonomie in de ziekenhuispraktijk.

Verschillende ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het centraal komen te 
staan van respect voor autonomie in de zorg. In het algemeen is de houding ten 
aanzien van gezagsdragers veranderd. Men wil niet meer betuttelend, bevoog-
dend of paternalistisch worden behandeld en dus ook niet door artsen en 
andere medische professionals. In het bijzonder hebben twee, meer speci�eke 
ontwikkelingen bijgedragen aan de toename van het belang dat in de medische 
ethiek aan respect voor autonomie wordt gehecht. De eerste is de ontwikke-
ling van nieuwe medische technologieën met betrekking tot het begin en het 
einde van het leven van een mens. Het gevoel kwam op dat de verantwoorde-
lijkheid voor beslissingen die daarmee binnen het bereik van artsen kwamen te 
liggen, niet zomaar bij hen alleen kon worden neergelegd. Tot in de jaren zestig 
van de vorige eeuw was ethiek in de gezondheidszorg relatief onproblematisch. 
Het referentiepunt werd gevormd door de eed van Hippocrates. De medische 
ethiek was een deugdethiek, gericht op de vorming van de individuele arts. In 
de jaren na de Tweede Wereldoorlog beginnen twijfels te rijzen ten aanzien van 
de Hippocratische traditie, onder andere naar aanleiding van de betrokkenheid 
van artsen bij Nazi–praktijken. Door de toenemende mogelijkheid mensen in 
leven te houden met technologische middelen ontstaan er nieuwe problemen. 
In Nederland wordt de twijfel indringend verwoord door J.H. van den Berg. Hij 
bepleit een nieuwe medische ethiek, gebaseerd op een zorgvuldige beoordeling 
van het e]ect van het medisch handelen. Met de notie van menswaardigheid 
van het leven introduceert hij het gezichtspunt van de patiënt90.

90 Van den Berg 1969.
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De tweede ontwikkeling die bijdroeg aan het toegenomen belang van auto-
nomie in de medische ethiek was de ontwikkeling van het juridisch leerstuk 
van geïnformeerde instemming91. In reactie op medische experimenten op 
mensen in Nazi–concentratiekampen werden in 1947 de Neurenberg Code en in 
1964 de Verklaring van Helsinki opgesteld. In de Neurenberg Code werd de vrij-
willige instemming (voluntary consent) van proefpersonen bij medische expe-
rimenten ‘absoluut essentieel’ genoemd. De Verklaring van Helsinki gebruikte 
de uitdrukking informed consent. In 1966 verscheen in de Verenigde Staten 
een artikel waarin ruim twintig experimenten werden beschreven waarin 
onderzoekers het leven of de gezondheid van proefpersonen in gevaar hadden 
gebracht. Mede naar aanleiding daarvan riepen de Verenigde Staten een natio-
nale commissie in het leven die in 1979 het Belmont Report het licht deed zien. 
Het rapport noemde drie beginselen die in acht moeten worden genomen bij 
onderzoek op mensen: respect voor personen, goed–doen en rechtvaardigheid. 
Respect voor personen valt volgens het rapport uiteen in twee vereisten: mensen 
moeten worden behandeld als autonome actoren, dat wil zeggen als actoren 
die hun persoonlijke doelen kunnen evalueren en naar aanleiding daarvan 
kunnen handelen, en mensen met een verminderde autonomie moeten worden 
beschermd. Het toepassen van de drie basisbeginselen leidt volgens het rapport 
tot de vereiste van informed consent.

Als juridisch leerstuk was informed consent na de Verklaring van Helsinki 
verder ontwikkeld aan de hand van in de Verenigde Staten door patiënten 
aangespannen rechtszaken. Voor de juridische onderbouwing werd daarbij 
teruggegrepen op theorieën met betrekking tot aanranding enerzijds en veron-
achtzaming anderzijds. Informed consent werd primair opgevat als een plicht 
voor de arts of medisch onderzoeker: deze moest nagaan of de patiënt of proef-
persoon wilsbekwaam was, hem of haar voorzien van informatie, vragen om 
instemming en diens keuze respecteren. De juridische basis voor deze in de 
Verenigde Staten wettelijke verplichting was respect voor privacy en lichame-
lijke integriteit. Het �loso�sche perspectief op informed consent gaat verder dan 
het juridische leerstuk. Informed consent verwijst naar een proces dat voor een 
belangrijk deel moet worden gestuurd door de waarden, verlangens en voor-
keuren van de patiënt. Als �loso�sch leerstuk rechtvaardigde men informed 
consent vooral met een beroep op het beginsel van respect voor autonomie. 
Van de andere kant ging men het beginsel van respect voor autonomie in de 
medische ethiek invullen door de vereiste van informed consent. Zo werd de 

91 Zie Faden & Beauchamp 1986 en Beauchamp & Childress 62009, 117-140.
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voluntary consent die een medisch onderzoeker volgens de Neurenberg Code 
moet vragen van een wilsbekwame proefpersoon waarmee hij geen relatie hee�, 
betre]ende de deelname aan een experiment waar de proefpersoon geen direct 
belang bij hee�, tot de informed consent die een arts moet vragen van een exis-
tentieel bedreigde en onzekere patiënt die zich aan hem hee� toevertrouwt en 
hem vertrouwt, betre]ende het ondergaan van een potentieel levenreddende 
behandeling. Deze idee van geïnformeerde instemming is zozeer de basis 
geworden voor het benaderen van het handelen van de arts in het kader van de 
relatie tussen arts en patiënt, dat voor het geval de patiënt niet wilsbekwaam is, 
theoretici concepten gaan invoeren als ‘veronderstelde instemming’ (presumed 
consent), ‘instemming–vooraf ’ (prior consent) en ‘instemming van een gevol-
machtigde’ (second–party of proxy consent).

In de Verenigde Staten kwamen eind jaren zeventig Tom Beauchamp en 
James Childress met een benadering van medisch–ethische kwesties die zeer 
invloedrijk is geworden, zowel in de medische ethiek als in de kliniek, al dan 
niet in verbasterde vorm. Volgens deze benadering dienen bij medisch–ethi-
sche kwesties vier beginselen tegen elkaar te worden afgewogen: respect voor 
autonomie, geen–kwaad–berokkenen, goed–doen en rechtvaardigheid92. Het 
beginsel van respect voor autonomie houdt de erkenning in van het recht van 
autonome actoren om visies erop na te houden, keuzes te maken, en hande-
lingen te stellen die zijn gebaseerd op hun persoonlijke overtuigingen93. Auto-
nome actoren zijn actoren die intentioneel, met een zeker begrip en voldoende 
ona�ankelijk van invloeden van buitenaf handelen. Er zijn dus gradaties 
waarin een actor, met betrekking tot een bepaalde handeling of keuze, auto-
noom kan zijn. De manier waarop respect voor autonomie vandaag de dag 
wordt geïnterpreteerd is volgens Beauchamp en Childress door twee �losofen 
in het bijzonder beïnvloed, namelijk Kant en Mill94. In hun eigen opvatting 
van autonomie zijn Beauchamp en Childress zelf oorspronkelijk beïnvloed door 
Gerald Dworkin (1978) en door het Belmont Report. Hoewel ze een beroep doen 
op Kant en zijn taal, verwerpen ze in feite zijn ideeën over (morele) autonomie 

92 Beauchamp & Childress 1979, 62009, 12-13: ‘[W]e defend four clusters of moral principles: (1) 
respect for autonomy (a norm of respecting and supporting autonomous decisions), (2) nonmali%-
cence (a norm of avoiding the causation of harm), (3) bene%cence (a group of norms pertaining to 
relieving, lessening, or preventing harm and providing bene%ts and belancing bene%ts against risks 
and costs), and (4) justice (a group of norms for fairly distributing bene%ts, risks, and costs)’.
93 Beauchamp & Childress 1979, 62009, 99-105.
94 Beauchamp & Childress 62009, 103. Niet Kants opvatting van autonomie, maar zijn tweede 
formulering van de categorische imperatief (zie voetnoot 41) zien Beauchamp & Childress als 
ondersteunend voor hun normatieve theorie, 346.
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en de rol van de rede. In de achtereenvolgende edities van hun boek stellen ze 
hun behandeling van het beginsel van respect voor autonomie voortdurend bij, 
heen en weer gaand tussen een procedurele en een psychologische opvatting 
van autonomie95.

Het beginsel van respect voor autonomie brengt volgens Beauchamp en 
Childress de negatieve verplichting met zich mee autonome handelingen niet 
te belemmeren, en de positieve verplichting autonome beslissingen mogelijk 
te maken, onder andere door relevante informatie ter beschikking te stellen. 
Deze negatieve en positieve verplichtingen ondersteunen volgens beide auteurs 
verschillende speci�eke morele regels zoals de waarheid vertellen, privacy 
respecteren, vertrouwelijke informatie voor je houden, instemming vragen voor 
interventies en anderen helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen als 
zij daarom vragen. De verplichting autonomie te respecteren geldt niet voor 
personen die niet kunnen handelen op een voldoende autonome manier. Hoewel 
Beauchamp en Childress uitdrukkelijk stellen dat respect voor autonomie door 
andere morele overwegingen kan worden overstemd, wordt hun benadering 
vaak zo geïnterpreteerd dat deze laatsten juist moeten wijken voor respect voor 
autonomie96. Beauchamp en Childress vatten autonomie op naar analogie van 
de wijze waarop een ona�ankelijke regering haar territorium beheert en haar 
beleid bepaalt97. In de gangbare gezondheidsethiek is men onder autonomie 
primair het recht op zeggenschap over het eigen lichaam zonder bemoeienis 
door anderen gaan verstaan.

Geïnspireerd door onder andere de beginselenbenadering van Beauchamp en 
Childress ontwikkelde de katholieke moraaltheoloog Axel Liégeois een ethiek 
van de geestelijke gezondheidszorg. Het speci�eke aan de geestelijke gezond-
heidszorg is dat het gezond functioneren van de psychische vermogens van de 
cliënt is aangetast. Omdat de innerlijke vrijheid van de cliënt van binnenuit 
wordt begrensd, begrenzen zorgverleners soms de uiterlijke keuzevrijheid van 
de cliënt, met als doel het vergroten van diens innerlijke vrijheid. Liégeois onder-
scheidt een aantal fundamentele waarden voor de geestelijke gezondheidszorg 
die zich voltrekt tussen zorgverleners, de cliënt en de familie van de cliënt, in 
de context van de gemeenschap98. In de zorgrelatie tussen de zorgverlener en 

95 Spriggs 2005, 64,
96 Beauchamp & Childress 1979, 62009, viii, 105.
97 Beauchamp & Childress 1979, 62009, 99.
98 Liégeois 1997, 32-62 (de nummers tussen haken in de tekst verwijzen naar bladzijdes in dit 
boek). Liégeois hee� zich laten inspireren door twee beginselen-benaderingen: (1) Beauchamp & 
Childress 1979, 41994, die vier beginselen onderscheiden: respect for autonomy, non-male%cence, 
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de cliënt is de meest fundamentele waarde het wederkerig vertrouwen. Deze 
waarde bemiddelt als het ware tussen twee andere fundamentele waarden: 
de zorg van de zorgverlener en de autonomie van de cliënt. Afgeleid van de 
waarde van de zorg van de zorgverlener is de waarde van de waarachtigheid 
van de zorgverlener. Afgeleid van de waarde van de autonomie van de cliënt is 
de waarde van de privacy van de cliënt. Jegens alle betrokkenen geldt de funda-
mentele waarde van onschendbaarheid. In het kader van de gemeenschap en 
alle relaties binnen die gemeenschap onderscheidt Liégeois de fundamentele 
waarde van de rechtvaardigheid. Met betrekking tot elk van deze fundamen-
tele waarden formuleert Liégeois ook een of meerdere ethische opdrachten. Met 
betrekking tot de waarde van de zorg van de zorgverlener bijvoorbeeld zijn er 
volgens hem twee ethische opdrachten: ten eerste, het verlenen van goede zorg, 
zowel qua kwaliteit, kwantiteit als continuïteit, en, ten tweede, het waken over 
de zelfzorg, wat zel`ennis vereist (46–48).

Liégeois verstaat onder autonomie, in de context van de geestelijke gezond-
heidszorg, ‘de wilsvrijheid om zelf vrij keuzen te kunnen maken en handelingen 
te stellen’ (37). Dit sluit volgens hem ‘heel nauw aan bij één van de fundamentele 
beginselen van de ethiek, namelijk de idee dat handelingen waarvoor de mens 
verantwoordelijk is, het gebruik van het verstand en de vrije wil veronderstellen’ 
(idem). In wat Liégeois ‘de traditionele ethiek’ noemt, wordt de wil beschouwd 
‘als het vermogen om handelingen op een doel te richten. De wil is vrij als hij 
de keuze hee� tussen verschillende middelen die door het verstand aan de 
wil worden voorgelegd om het doel te bereiken. De wilsvrijheid wordt dus 
opgevat als een keuzevrijheid’ (37). Hoewel de traditionele ethiek wel erkent dat 
bepaalde factoren de wil in haar vrijheid kunnen hinderen, wordt hij volgens 
Liégeois toch gezien ‘als een volkomen zelfstandige beslissingsmacht die slechts 
accidenteel in de uitoefening van haar heerschappij gehinderd wordt. De wil is 
principieel vrij’ (38). De moderne wetenschappen beschouwen de menselijke 
vrijheid volgens Liégeois daarentegen ‘steeds in een particuliere situatie en met 
de beperkingen ervan. Daarbij zijn de wetenschappen meestal veel sterker in 
het analyseren van de determinerende factoren dan in het aantonen van de vrij-
heid’ (idem). Liégeois stelt voor om wilsvrijheid op te vatten als ‘een reële, maar 

beni%cence en justice, en vier regels die deze vier beginselen toepassen op de professionele relatie: 
veracity, privacy, con%dentiality en %delity, en (2) Andrew #ompson, Guide to Ethical Practice 
in Psychotherapy, New York 1990, die zes beginselen onderscheidt: autonomy, %delity, justice, 
beni%cence, non-male%cence en self-interest. Liégeois benoemt zijn beginselen liever als waarden, 
omdat het begrip waarde ‘beter dan het neutrale begrip ‘principe’ aan[toont] dat een waarde een 
ethische duiding van een feit is’, Liégeois 1997, 220, noot 2.
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gesitueerde en beperkte vrijheid. Wilsvrijheid is dan het vermogen van de mens, 
om geïnformeerd door het verstand en gemotiveerd door gevoelens en emoties, 
in een bepaalde situatie een vrije keuze te maken uit de verschillende mogelijk-
heden om een doel te bereiken’ (idem). Hij onderscheidt twee aspecten: keuze-
vrijheid, ‘de vrijheid om te kiezen tussen verschillende mogelijkheden zonder 
daarin beïnvloed of gedwongen te worden door andere personen of de buiten-
wereld’ (idem), en keuzebekwaamheid, ‘het vermogen of de bekwaamheid 
om zelf vrij te kiezen’ (40). Keuzevrijheid noemt Liégeois ‘een negatieve vorm 
van vrijheid’ en ‘een uiterlijke vrijheid’ (38–39). Keuzevrijheid is gesitueerd en 
beperkt, waarbij de beperkingen ‘liggen in de gegeven situatie, die de moge-
lijkheden waaruit de keuzevrijheid kan kiezen, beperkt (…) door een gebrek 
aan alternatieven of door dwang’ (39). Keuzebekwaamheid noemt Liégeois 
‘een positieve vorm van vrijheid’ en ‘een innerlijke vrijheid’ (40). Dit vermogen 
‘kan beperkt zijn door onwetendheid van het verstand of door motieven die 
de wil onvoldoende kent of kan ordenen en afstemmen op het doel van het 
handelen’ (40). Bij de eerste beperking, onwetendheid van het verstand, is de 
vraag te stellen of en in welke mate we daarvoor verantwoordelijk zijn. Bij beide 
beperkingen bevinden we ons volgens Liégeois in de kern van de geestelijke 
gezondheidszorg (41).

Uit de waarde van autonomie volgt volgens Liégeois ‘de globale ethische 
opdracht van de zorgverleners om de autonomie van de cliënt te respecteren 
en te bevorderen, zowel de keuzevrijheid als de keuzebekwaamheid. Een eerste 
opdracht daarbij is het behouden van de aanwezige autonomie of keuzebe-
kwaamheid van de cliënt’ (41). Door mogelijkheden tot keuzevrijheid te bieden, 
wordt de aanwezige keuzebekwaamheid meer behouden. Een tweede opdracht 
voor zorgverleners is de ‘keuzevrijheid van de cliënt te respecteren, indien deze 
daartoe voldoende keuzebekwaam is’ (42). Zoals we hierboven hebben gezien 
is daarvoor in de medische ethiek het begrip informed consent ingevoerd, dat 
ook respect voor de keuzes van de patiënt met zich meebrengt die niet overeen-
stemmen met de opvattingen van de zorgverleners. Voor een derde opdracht 
komen zorgverleners volgens Liégeois te staan wanneer de cliënt onvoldoende 
keuzebekwaam is, namelijk het herstellen van de keuzebekwaamheid. Dit is 
‘de kern van de geestelijke gezondheidszorg: de verminderde keuzebekwaam-
heid van de cliënt bevorderen zodat hij opnieuw vrij kan kiezen’ (43). Ten slotte 
wijst Liégeois op een vierde ethische opdracht, namelijk wanneer het niet meer 
zinvol mogelijk is keuzebekwaamheid te bevorderen. In een dergelijke situatie 
leidt het respect voor autonomie tot ‘de ethische opdracht om de identiteit van 
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de cliënt te respecteren. Dit kan door in het levensverhaal van de cliënt en in 
dialoog met de familie op zoek te gaan naar wat de identiteit van de persoon, 
zijn omgeving en eigen keuzen vroeger geweest zijn. Vanuit dit levensverhaal 
proberen de zorgverleners dan de identiteit van de cliënt in al zijn aspecten 
te respecteren’ (idem). Samen met de professionalisering hee� het autonomie-
denken volgens Liégeois de geestelijke gezondheidszorg uit het paternalisme 
en de caritatieve sfeer gehaald. Maar het centraal stellen van autonomie houdt 
ook een aantal risico’s in, zowel voor de cliënt als voor de zorgverleners. Ten 
eerste is er het risico dat een overdreven respect voor autonomie leidt tot ‘een 
ethische apathie of onverschilligheid voor de nood of de behoe�e van de ander’ 
(idem). Ten tweede, als ieder voor zichzelf uitmaakt wat goed en kwaad is, kan 
dat leiden tot ‘een lege vorm van tolerantie, waarin zorgverleners en cliënt niet 
echt geïnteresseerd zijn voor de ander en ook geen dialoog willen aangaan over 
wat goed en waardevol is’ (44).

De arts en ethica Maartje Schermer hee� eind jaren negentig van de vorige 
eeuw de inhoud, betekenis en reikwijdte van autonomie en respect voor auto-
nomie in de Nederlandse ziekenhuispraktijk onderzocht99. Ze hee� daarbij niet 
alleen de literatuur bestudeerd, maar ook empirisch onderzoek gedaan met 
behulp van participerende observatie en semi–gestructureerde interviews. In de 
praktijk bleken veel patiënten weinig geïnteresseerd te zijn in deelname aan de 
medische besluitvorming, maar wel groot belang te hechten aan controle over 
hun dagelijks leven in het ziekenhuis (85). Ze vertrouwden de grote behandelbe-
slissingen over het algemeen toe aan de artsen, maar stelden informatie over de 
dagelijkse gang van zaken en de mogelijkheid om de dagelijkse zorgroutines af 
te stemmen op de eigen wensen en behoe�es zeer op prijs. Schermer concludeert 
dat autonomie een paraplubegrip is dat verschillende aspecten omvat, waarvan 
authenticiteit en soevereiniteit de belangrijkste zijn (195). Authenticiteit hee� 
betrekking op dat ‘mensen werkelijk zichzelf zijn, hun eigen zelfgekozen waarden 
en doelen aanhangen en hun leven volgens deze waarden en doelen inrichten’ 
(196). Soevereiniteit hee� betrekking op ‘het zelf maken van de eigen keuzes 
en deze weten om te zetten in handelingen’ (idem). Respect voor autonomie 
kent volgens Schermer drie uitingsvormen: respect voor authenticiteit — zowel 
in besluitvorming als in zelfontplooiing — respect voor soevereiniteit — zowel 
met betrekking tot de grote behandelbesluiten als met betrekking tot de kleine 
keuzes van het dagelijks leven — en respect voor personen (198). Respect voor 
authenticiteit betekent ‘dat de vermogens tot authenticiteit (de vermogens tot 

99 Schermer 2001 (de nummers tussen haken in de tekst verwijzen naar bladzijdes in dit boek).
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zelfre^ectie, zelfevaluatie en verandering van zichzelf) evenals de uitoefening 
van deze vermogens moeten worden beschermd tegen verstorende invloeden’ 
(199). Respect voor soevereiniteit betekent respect voor het recht zelf keuzes te 
maken en beslissingen te nemen (idem). Respect voor personen impliceert ‘dat 
we anderen niet moeten behandelen alsof ze niet autonoom zijn, alsof ze geen 
enkel vermogen tot autonomie hebben of alsof ze geen eigen doelen, waarden en 
voorkeuren hebben’ (200). Deze drie vormen van respect voor autonomie gaan 
blijkens Schermers onderzoek vaak samen en kunnen elkaar ondersteunen, 
maar er kunnen ook con^icten optreden (200–201).

Schermer concludeert dat in de ziekenhuispraktijk die zij onderzocht, veel 
van het vereiste respect voor autonomie reeds aanwezig is en veel problemen 
op een gewetensvolle en moreel gerechtvaardigde manier worden behandeld. 
Er is echter volgens haar wel een gebrek aan structurele aandacht voor de eigen 
waarden en voorkeuren van de patiënt (108). Er is in de ziekenhuispraktijk voor 
patiënten meer te kiezen dan veel artsen lijken te denken maar minder dan de 
ethische literatuur vaak suggereert. In de medische ethiek is respect voor auto-
nomie volgens Schermer enigszins eenzijdig geïnterpreteerd: meer aandacht 
voor soevereiniteit, besluitvorming en ver–reikende, controversiële of lange–
termijn beslissingen, dan voor authenticiteit, andere uitdrukkingen van auto-
nomie dan besluitvorming en alledaagse keuzes. Patiënten blijken juist vooral 
aan het laatste te hechten (85). Voor Schermer hee� respect voor soevereiniteit 
prioriteit, alleen te overstemmen als de schade voor de persoon in kwestie groot 
zou zijn én diens besluitvormingsvermogens ernstig zijn aangetast (140). Om 
iemands authentieke zelfontplooiing op de lange termijn te bevorderen, moeten 
soms haar eigen keuzes met betrekking tot een bepaalde kwestie worden over-
stemd. Aan de andere kant mogen patiënten ook niet gedwongen worden tot 
zelfre^ectie. Alleen in het geval van een ernstige verstoring van het waarden-
systeem van de patiënt kan zorg voor autonomie als authenticiteit als een taak 
van de gezondheidszorg worden beschouwd. Deze zorg voor authenticiteit is 
volgens Schermer vooral iets voor maatschappelijk werk en geestelijke verzor-
ging (163). Het afwezig–zijn van authenticiteit speelt vooral een rol in afwegingen 
met betrekking tot niet helemaal als wilsbekwaam ingeschatte patiënten. Het 
lijkt erop dat een inauthenticiteitsoordeel wordt ingeroepen als rechtvaardiging 
voor handelen dat anders als paternalistisch zou moeten worden afgewezen.

In Schermers proefschri� valt op dat zij weinig aandacht besteedt aan wat ik 
de doelen van medisch handelen zou noemen en aan de relatie tussen de arts 
en de patiënt. Ze schrij� weliswaar dat geneeskunde als professie is gewijd aan 
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het helpen, genezen en verzorgen van patiënten (189) en dat artsen plichten en 
begrensde bevoegdheden hebben (203) — één keer noemt ze de arts een leve-
rancier of dienstverlener (108, voetnoot 15) — maar ze ziet ervan af in te gaan op 
de vraag hoeveel een patiënt met een beroep op autonomie kan vragen of eisen 
van een arts (86). Wel komt ze in het hoofdstuk over controle, vertrouwen en 
autonomie te spreken over vertrouwen als onmisbaar aspect van de arts–pati-
entrelatie en over de morele claim die dat op artsen legt. Tot een consequent 
doorgevoerde analyse komt het echter niet. Zo wordt bijvoorbeeld niet duide-
lijk waarom een ona�ankelijke, soevereine patiënt als meneer Boskoop, die 
controle over zijn eigen situatie wil houden en zelf de beslissingen ten aanzien 
van zijn gezondheid wil nemen, niet overeen zou komen met de ideaal van de 
autonome patiënt. Is de kwestie niet veeleer welk beeld deze patiënt hanteert 
van een zorgrelatie en hoe zich dat verhoudt tot wat hij in feite in een zorgre-
latie mag verwachten van artsen en verpleegkundigen en zij van hem? Aan de 
andere kant meent Schermer, naar aanleiding van de casus van de inschikke-
lijke en volgzame patiënt mevrouw Huisman, dat het recht op autonomie het 
recht impliceert zelf te mogen bepalen hoe autonoom men wil zijn (193). Hoe 
het een zich tot het ander verhoudt, wordt echter niet duidelijk.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van autonomie en 
respect voor autonomie in de zorg over dat heel grote �loso�sche idealen in 
de praktijk van betekenis kunnen zijn, maar dat ze daarbij tegelijk het risico 
lopen heel klein en zeer beperkt van betekenis te worden. Iemand als persoon 
en doel–in–zichzelf respecteren kan dan worden tot het verscha]en van infor-
matie volgens een bepaald protocol en het vragen om een handtekening op 
een standaardformulier. Aan de andere kant blijkt vanuit het perspectief van 
de patiënt het als persoon gerespecteerd willen worden heel goed samen te 
gaan met zich toevertrouwen aan iemand die men vertrouwt. Meer dan aan 
deelnemen in de grote besluitvorming hechten patiënten aan de mogelijk-
heden binnen de gegeven kaders het dagelijks leven zoveel mogelijk zelf vorm 
te geven. In de zorg komt respect voor autonomie soms in botsing met het 
beginsel van goed–doen. Soms wordt dan een inauthenticiteitsoordeel inge-
roepen. In feite gaat het in discussies over paternalisme in de zorg om de vraag 
wat goede zorg is in deze concrete situatie. Goede zorg vraagt soms om terug-
houdendheid in het handelen van de zorgverlener. Dit alles bij elkaar bete-
kent voor wie geïnteresseerd is in autonomie en authenticiteit in de praktijk 
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van persoonlijk pastoraat, dat je niet per se moet kijken naar de grote morele 
dilemma’s of de grote besluiten met betrekking tot de te bewandelen weg, 
maar vooral ook naar de kleine afwegingen met betrekking tot het gewone, 
onproblematisch lijkende verloop van een goed pastoraal contact.

* * *

Aan de bespreking van (overheids)paternalisme en van respect voor auto-
nomie in de zorg houd ik over dat er allerlei verschillende opvattingen van 
autonomie bestaan, die in allerlei verschillende contexten en vraagstellingen 
een rol vervullen en waarvan niet bij voorbaat zeker is dat ze op één noemer 
zijn te brengen. In sommige van die opvattingen is autonomie een moreel 
goed, in andere hooguit een moreelrelevant goed. In het liberale vertoog lijkt 
autonomie vooral van belang te zijn vanwege het beginsel van respect voor 
autonomie, in een versmalde opvatting van respect voor menselijke waardig-
heid. Voor een nadere bepaling van autonomie wordt in sommige invloedrijke 
opvattingen, naast een begrip van vrijheid, ona�ankelijkheid of soevereini-
teit, een beroep gedaan op een begrip van authenticiteit. Zowel van autonomie 
als van authenticiteit is een heel beperkt en versmald begrip te maken dat als 
een variabele kan worden gemeten. De in deze paragraaf besproken discussies 
overziend, kom ik tot een derde voorlopige bepaling van waar het in het begrip 
autonomie om gaat. Autonomie — of eigenlijk respect voor autonomie — bete-
kent: voorzover ik ertoe in staat ben om betre]ende een bepaald terrein van 
mijn leven op een verantwoorde manier, met inachtneming van mijn verwik-
keling met anderen, zelf keuzes te maken, mag ik mijn eigen keuzes maken, 
ook als die keuzes mijn welzijn in de ogen van anderen — mede–burgers, de 
overheid, gezagsdragers, zorgverleners, instituten — niet bevorderen of zelfs 
bedreigen, mits het ook inderdaad míjn keuzes betre�, dat wil zeggen keuzes 
die op de een of andere manier uitdrukking zijn van wie ik, in verbinding 
met anderen, ben en wil zijn. Als consequentie daarvan kan het beginsel van 
respect voor iemands autonomie soms worden overstemd door twijfel aan de 
authenticiteit van diens wilsuitingen.

Paragraaf 4.4: Laatmoderne opvattingen van authenticiteit

In de vorige paragraaf hebben we gezien hoe het theoretisch concept autonomie 
en het beginsel van respect voor autonomie fungeren in concrete praktijken. 
We hebben gezien hoe daarbij naast een begrip van vrijheid, ona�ankelijkheid 
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en soevereiniteit een beroep wordt gedaan op een begrip van authenticiteit. In 
dergelijke opvattingen wordt authenticiteit al gauw een begrip waaraan iemand 
als het ware is af te meten. Identi�ceert iemand zich met zijn of haar verlan-
gens, doelen en waarden? In hoeverre kiest iemand de persoon te zijn die hij 
of zij is? Hee� de patiënt een voldoende consistente en duurzame verzameling 
van waarden, doelen en voorkeuren? Hoe begrijpelijk is het levensverhaal dat 
iemand van zichzelf vertelt? Om daar een beetje van los te komen en de lezer 
te sensibiliseren voor meer open betekenissen en functies van authenticiteit 
bespreek ik in deze paragraaf de opvattingen van enkele hedendaagse �losofen 
over authenticiteit als een ideaal in de (laat)moderne cultuur. Voor de Cana-
dese �losoof Charles Taylor is authenticiteit het morele ideaal achter de heden-
daagse cultuur van zelfverwerkelijking (4.4.1). De Italiaanse �losoof Alessandro 
Ferrara introduceert het begrip re^ectieve authenticiteit (4.4.2) en de Spaanse 
�losoof Carlos #iebaut verbindt authenticiteit en autonomie met elkaar op de 
meest vergaande manier die ik in de literatuur heb aangetro]en (4.4.3).

4.4.1. Authenticiteit als moreel ideaal

In #e Malaise of Modernity (1991) bespreekt Charles Taylor het morele ideaal 
dat volgens hem in de hedendaagse cultuur werkzaam is en dat hij met een 
term van Lionel Trilling ‘authenticiteit’ noemt100. Hij ziet dat ideaal — in de 
betekenis van trouw blijven aan jezelf — echter in de huidige cultuur met haar 
‘individualisme van de zelfontplooiing’ werkzaam op een versmalde en afge-
vlakte manier. Hij pleit ervoor dit morele ideaal te herstellen en zo de kwalen 
van de moderniteit tegemoet te treden, in het bijzonder het verlies aan zin, aan 
doelstellingen en aan vrijheid. Het beginpunt van het morele ideaal van authen-
ticiteit ligt volgens Taylor in de achttiende–eeuwse opvatting dat mensen een 
intuïtief besef van goed en kwaad hebben101. Met de moderne wending naar het 
subject krijgt het in contact zijn met deze innerlijke stem een eigen en cruciale 
morele betekenis: het is nodig om een echt en volledig mens te zijn. Rous-
seau noemt het intieme contact met zichzelf‘ le sentiment de l’existence’. Het is 
volgens hem fundamenteler dan welke morele opvatting ook en een bron van 

100 Taylor 1991a/1994, 15/28, verwijzend naar Trilling 1971, waarin Lionel Trilling laat zien dat in 
de 16e eeuw het ideaal van oprechtheid, trouw zijn aan jezelf om te voorkomen dat je onoprecht 
bent ten aanzien van anderen, opkomt en vervolgens een centrale plek in het morele leven gaat 
innemen om in de 19e eeuw te worden vervangen door het ideaal van authenticiteit, trouw zijn 
aan jezelf, niet als middel maar als doel.
101 Taylor 1991a/1994, 25-26/37; uitvoeriger in Taylor 1989, 248-265.
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vreugde en voldoening. Na Rousseau wordt authenticiteit van wezenlijk belang 
door de gedachtegang dat ieder van ons een oorspronkelijk manier van mens–
zijn hee� en dat als ik niet trouw ben aan mezelf, ik voorbij ga aan wat het voor 
mij betekent mens te zijn. De belangrijkste vertolker van deze gedachtegang is 
de romantische theoloog en dichter — en leerling van Kant — Johann Gottfried 
Herder: iedere mens hee� haar of zijn eigen ‘maat’102. Taylor omschrij� ‘trouw 
zijn aan mezelf ’ als volgt103:

‘Trouw zijn aan mijzelf betekent trouw zijn aan mijn eigen originaliteit, en 
dat is iets wat alleen ík onder woorden kan brengen en ontdekken. Door het 
onder woorden te brengen, de�nieer ik ook mijzelf. Ik realiseer een vermogen 
dat helemaal van mijzelf is. Dat is de achtergrond van het moderne ideaal 
van authenticiteit en van de doelen van zelfontplooiing en zelfverwerkelij-
king waarin het meestal wordt gehuld.’

Hij maakt vervolgens aannemelijk dat authenticiteit onmogelijk is zonder 
een, niet door de persoon zelf uit het niets gekozen achtergrond van wat ertoe 
doet104. Evenzo is authenticiteit onmogelijk zonder verbanden en persoonlijke 
betrekkingen met anderen die niet alleen instrumenteel worden opgevat. Iden-
titeit vereist immers erkenning door anderen. In de moderne cultuur is eer, wat 
niet iedereen bezit, vervangen door waardigheid, waarin iedereen geacht wordt 
te delen. Hiermee is de erkenning van elkaar als gelijken van wezenlijk belang 
geworden. Tegelijkertijd kan identiteit niet langer maatschappelijk worden afge-
leid, maar moet het innerlijk worden voortgebracht. Op een dubbele manier is 
daarmee mijn identiteit door haar a�ankelijkheid van mijn dialogische relaties 
met anderen kwetsbaar geworden105. In deze situatie wil het authenticiteitsi-
deaal een wijze van samenleven bevorderen die op het maatschappelijke niveau 
gelijke kansen voor iedereen om de eigen identiteit te ontplooien, centraal stelt 
en in de intieme sfeer de identiteitsvormende liefdesrelatie. Op beide niveaus 

102 ‘Jeder Mensch hat ein eigenes Mass, gleichsam eine eigne Stimmung aller seiner sinnlichen 
Gefühle zu einander’, geciteerd in Taylor 1991a, 127, noot 22.
103 Taylor 1991a, 29: ‘Being true to myself means being true to my own originality, and that is 
something only I can articulate and discover. In articulating it, I am also de%ning myself. I am real-
izing a potentiality that is properly my own. #is is the background understanding to the modern 
ideal of authenticity, and to the goals of self-ful%lment or self-realization in which it is usually 
couched’ (vert. Taylor 1994, 41).
104 Taylor 1991a/1994, 35-41/45-51. Zonder dat uitdrukkelijk te vermelden steunt Taylor hierbij 
op zijn theorie over kwalitatieve onderscheidingen, morele kaders en persoonlijke identiteit. Ik 
bespreek deze theorie in hfst. 1, par. 1.5.
105 Taylor 1991a/1994, 46-50/54-58. Zie voor die dubbele kwetsbaarheid ook: Hessel Zondag e.a., 
Kwetsuren van de ziel: Religie en het moderne levensgevoel, Nijmegen 2007.
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is een levenswijze die uitsluitend om het zelf draait, volgens Taylor niet te 
verdedigen.

Volgens Taylor is er naast de verschuiving naar egocentrische vormen van 
het ideaal van zelfverwerkelijking in de populaire cultuur van onze tijd ook een 
hoog–culturele beweging gaande in de richting van een ontkenning van alle 
betekenishorizons. De voornaamste vertegenwoordiger hiervan is Friedrich 
Nietzsche met zijn kritiek op alle waarden als gecreëerd. Deze nietzscheaanse 
kritiek laat de handelende persoon achter met een gevoel van vrijheid tegenover 
een wereld die geen normen oplegt. Deze beweging komt volgens Taylor echter 
voort uit dezelfde bronnen als het authenticiteitsideaal106:

‘De gedachte dat ieder van ons een originele manier bezit om mens te zijn, 
houdt in dat ieder van ons moet ontdekken wat het betekent onszelf te 
zijn. (…) Dit suggereert zonder meer een sterke analogie, zelfs een verband, 
tussen zelfontdekking en artistieke creatie. Bij Herder, en de expressio-
nistische opvatting van het menselijk leven, wordt deze relatie heel nauw. 
Artistieke creatie wordt de paradigmatische wijze waarop mensen tot zelf-
de�nitie kunnen komen. (…) Kunst wordt niet langer hoofdzakelijk opgevat 
als imitatie, als mimèsis van de werkelijkheid, maar meer in termen van 
schepping. (…) Zelfontdekking vereist ‘poièsis’: maken.’

Een tweede reden om zelfde�nitie en esthetiek stevig aan elkaar te koppelen 
is dat beide verbonden raken met originaliteit en met opstand tegen conventie, 
terwijl daartegenover moraal en deugdzaamheid worden opgevat als verstik-
kende conventie en onze diepste en sterkste verlangens onderdrukkend. Zoals 
kunst een eigen domein wordt, zo worden ook waarachtigheid en integriteit 
meer en meer gezien niet als middelen om moreel te zijn, maar als iets dat waar-
devol is op zichzelf107. Volgens Taylor houdt authenticiteit meerdere, met elkaar 
op gespannen voet staande eisen tegelijk in108:

‘Kortweg kunnen wij zeggen dat authenticiteit (A) inhoudt a. creatie en 
constructie evengoed als ontdekking, b. originaliteit en vaak c. verzet tegen 

106 Taylor 1991a/1994, 61-62/68-69.
107 Taylor 1991a/1994, 63-66/69-72.
108 Taylor 1991a, 66: ‘Brie*y, we can say that authenticity (A) involves (i) creation and construc-
tion as well as discovery, (ii) originality, and frequently (iii) opposition to the rules of society and 
even potentially to what we recognize as morality. But it is also true, as we saw, that it (B) requires 
(i) openness to horizons of signi%cance (for otherwise the creation loses the background that can 
save it form insigni%cance) and (ii) a self-de%nition in dialogue. #at these demands may be in 
tension has to be allowed. But what must be wrong is a simple privileging of one over the other, of 
(A), say, at the expense of (B), or vice versa’ (vert. Taylor 1994, 72-73).
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de regels van de maatschappij en zelfs potentieel tegen wat wij zien als moraal. 
Maar ook is waar (…) dat zij (B) vereist a. openheid voor betekenishorizons 
(want anders verliest de creatie de achtergrond die haar van betekenisloos-
heid kan redden) en b. een zelf–de�niëring in dialoog. Dat deze eisen op 
gespannen voet met elkaar staan, moet worden toegegeven. Maar wat zeker 
verkeerd is, is een simpele bevoorrechting van de een boven de ander, van 
bijvoorbeeld (A) ten koste van (B), of omgekeerd.’ 

Aan beide aspecten moet volgens hem recht worden gedaan. De verleiding (A) 
ten koste van (B) te benadrukken, zoals het deconstructivisme volgens Taylor 
doet, hangt samen met de nauwe verbinding, vanaf het begin, van het ideaal van 
authenticiteit met het ideaal van vrije zel~eschikking. Hoewel beide idealen 
met vrijheid te maken hebben, kan en mag het ideaal van authenticiteit, wil 
het zichzelf niet ondermijnen, uiteindelijk niet in dat van vrije zel~eschikking 
meegaan. Waar dat wel gebeurt blij� uiteindelijk als voornaamste waarde de 
keuze zelf over109.

Volgens Taylor vereist zelfverwerkelijking in een of andere vorm onvoor-
waardelijke relaties en morele eisen van buiten jezelf. De strijd dient niet te gaan 
voor of tegen authenticiteit, maar over de ware betekenis ervan. Authenticiteit 
verwijst ons volgens hem ‘naar een meer aan onszelf verantwoordelijke vorm 
van leven. Ze maakt het ons mogelijk (potentieel) een voller en meer gedi]eren-
tieerd leven te leiden omdat het meer ons eigen leven geworden is’110. Voor het 
begrijpen van de moderne cultuur is volgens Taylor een belangrijk onderscheid 
essentieel. De vrijheid en autonomie van de moderne tijd richt ons op onszelf 
en het ideaal van authenticiteit vereist dat wij onze eigen identiteit ontdekken 
en vorm geven. Deze beweging van subjectivering bezit echter twee facetten, 
het ene betre� de vorm en het andere de inhoud van het handelen. Zelfverwij-
zing qua vorm — het zelf is de toegang tot wat ertoe doet — is in onze cultuur 
onvermijdelijk, maar zelfverwijzing qua inhoud — wat ertoe doet is uitsluitend 
uitdrukking van het zelf — is niet onontkoombaar en volgens Taylor ook niet 
wenselijk. Het authenticiteitsideaal bijvoorbeeld is zelfverwijzend qua vorm, 
maar niet qua inhoud: het moet mijn oriëntatie zijn, maar dit betekent niet 
dat die oriëntatie de uitdrukking of vervulling moet zijn van mijn verlangens 

109 Taylor 1991a/1994, 67-69/73-75. Volgens Taylor hee� Rousseau ook de notie van vrije zel~e-
schikking onder woorden gebracht ‘ in a most in*uential way. #is is the notion of what I want to 
call self-determining freedom. It is the idea that I am free when I decide for myself what concerns 
me, rather than being shaped by external in*uences’, Taylor 1991a, 27.
110 Taylor 1991a, 74 (vert. Taylor 1994, 78).
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in tegenstelling tot iets wat daar bovenuit gaat111. Taylor laat aan de hand van 
de kunst zien dat waar deze twee soorten subjectivering worden verward, iets 
wezenlijks verloren gaat. In de kunst wordt gezocht naar wat Taylor ‘talen van 
persoonlijke resonantie’ noemt112: talen die zijn geworteld in de persoonlijke 
gevoeligheid van de kunstenaar en die alleen worden verstaan door hen wier 
gevoeligheid net zo resoneert als die van de kunstenaar. Waar subjectivering qua 
vorm wordt aangezien voor subjectivering qua inhoud, wordt niet meer gezien 
dat in dergelijke talen tegelijk iets wordt gecreëerd en iets wordt gemanifesteerd. 
Ook buiten het domein van de kunst kunnen dergelijke ‘talen van persoonlijke 
resonantie’ volgens Taylor dan ook niet–subjectivistisch worden gebruikt om 
onze intuïtie te onderzoeken dat de natuur en onze wereld aanspraak op ons 
maken. Hij concludeert dat als authenticiteit trouw–zijn aan onszelf betekent, 
het herontdekken van het intieme contact met onszelf dat Rousseau ‘ le senti-
ment de l’existence’ noemt, dat wij haar dan ‘misschien alleen geheel bereiken 
als wij erkennen dat dit gevoel ons verbindt met een wijder geheel’113.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van Taylors opvat-
tingen over dat authenticiteit in onze cultuur werkzaam is op een afgevlakte 
manier, maar dat het voor een hoog moreel ideaal staat, waarvan de kern is: 
trouw zijn aan jezelf. Trouw zijn aan jezelf betekent trouw zijn aan iets dat 
je tegelijkertijd ontdekt én construeert, onder woorden brengt én de�nieert. 
Dit is verbonden met vreugde en voldoening. Authentiek–zijn is onontkoom-
baar verbonden met het grotere geheel van persoonlijke betrekkingen met 
anderen, maatschappelijke verbanden en een achtergrond van wat ertoe doet. 
Er bestaat een interne spanning tussen de verschillende eisen die authentici-
teit aan mensen stelt, waaronder creatieve zelfde�niëring in dialoog en verzet 
tegen het gegevene waarvan men tegelijkertijd a�ankelijk is. Dat maakt de 
identiteit van mensen tot een kwetsbare identiteit.

4.4.2. Re*ectieve authenticiteit

Terwijl authenticiteit voor Larmore een van de thema’s van de romantische 
nalatenschap is en voor Taylor het morele ideaal bij uitstek van onze tijd, is 
het voor Alessandro Ferrara, in Re*ective Authenticity (1998) het trefwoord 

111 Taylor 1991a/1994, 82/85.
112 Taylor 1991a/1994, 89/93, vgl. Taylor 1989, 513.
113 Taylor 1991a, 91 (zie voetnoot 12, vert. Taylor 1994, 95).
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bij uitstek van de laatmoderniteit. Net als Taylor vat Ferrara authenticiteit op 
als interactief, talig geconstitueerd en communicatief. Hij wil daarmee recht 
doen aan het inzicht van de linguïstische wending dat we geen toegang tot de 
werkelijkheid hebben buiten de taal om en aan de erkenning dat het mense-
lijk subject intersubjectief is gevormd. Hij wijst echter, anders dan Taylor, de 
mogelijkheid af onderscheid te maken tussen wat centraal en wat perifeer is in 
iemands leven of persoonlijkheid114. Volgens Ferrara hee� Taylor de relatie van 
authenticiteit met een nieuw verstaan van geldigheid (validity) over het hoofd 
gezien, een verstaan van geldigheid dat niet is gebaseerd op beginselen, maar op 
wat Kant ‘re^ectief oordelen’ noemt. Dit verstaan van geldigheid is potentieel in 
staat een werkelijke verzoening tot stand te brengen tussen universalisme aan 
de ene kant en het, uit de linguïstische wending voortgekomen pluralisme aan 
de andere kant. Die verzoening hee� de vorm, niet van een algemeen, maar van 
een exemplarisch universalisme: de geldigheid van onze normen berust louter 
op het concrete, narratieve begrip dat we weten te verwerven van ‘onze eigen 
gesitueerde identiteit, onze eigen unieke culturele en historische identiteit als 
westerlingen aan de vooravond van de 21e eeuw’115. Dit exemplarisch univer-
salisme komt voort uit de exemplarische zelfcongruentie van een symbolisch 
geheel. Twee betekenisvolle modellen hiervan zijn volgens Ferrara het levens-
verhaal, op het niveau van leefwereldpraktijken, en het kunstwerk, op het niveau 
van deskundigheidspraktijken116. Ferrara trekt hiermeer de ontwikkeling zoals 
die door Schneewind is beschreven (zie 4.2.1.1) door naar de huidige tijd: van 
moraliteit als gehoorzaamheid naar moraliteit als zel~estuur naar moraliteit 
als zelfcongruentie.

Volgens Ferrara is het begrip authentieke subjectiviteit voor de hedendaagse 
moderniteit wat het begrip autonome subjectiviteit is voor de vroege moder-
niteit117. Authenticiteit sluit autonomie in, maar vereist nog een toegevoegde 
inhoud. Het onderscheid tussen beide illustreert Ferrara aan de hand van het 
sociale handelen en van moraliteit. In de sociale handelingstheorie verwijst 
autonomie volgens Ferrara naar de aansprakelijkheid van de actor voor zijn 
of haar keuze. Authentiek gedrag echter is op een of andere manier verbonden 
met de kern van iemands persoonlijkheid. Het brengt diens unieke persoon-
lijke identiteit in het spel. Authenticiteit veronderstelt autonomie, maar kan er 

114 Ferrara 1998, 53-56. Zie ook de bespreking door G. van Oenen, in: Krisis, nr. 76, herfst 1999, 
109-114.
115 Ferrara 1998, 162 (eigen vert.).
116 Ferrara 1998, 10.
117 Ferrara 1998, 5.
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niet van worden afgeleid. De criteria voor autonoom handelen — nutsmaxima-
lisatie, waardenrealisering — vallen in de categorie van wat Kant ‘bepalende 
oordeelskracht’ noemt: het vermogen om bij een algemeen gegeven het bijzon-
dere te vinden dat daaronder gerangschikt moet worden. Het criterium voor 
authentiek handelen — exemplarische uniciteit — valt in de categorie van wat 
Kant ‘re^ectieve’ of ‘bezinnende oordeelskracht’ noemt: het vermogen om een 
gegeven enkel feit te rangschikken onder een algemeen beginsel dat wij niet aan 
het voorwerp maar aan onszelf ontlenen118. In de morele theorie delen opvat-
tingen gebaseerd op autonomie (Kant) en opvattingen gebaseerd op authentici-
teit (Kierkegaard) een verstaan van de normatieve kracht van morele normen 
als a`omstig van het vermogen van de actor om op een consistente manier te 
leven naar een zelfopgelegd beginsel. Het verschil tussen beide benaderingen 
betre� de waarde die men toekent aan afwijkingen van het ethische beginsel. 
Voor de autonomiebenadering komt elke afwijking in mindering op de waarde 
van de persoon. Voor de authenticiteitsbenadering is er meer aan de hand. 
Volgens Rousseau zijn nog andere vermogens voor iemands morele waardigheid 
van belang dan autonomievermogens, bijvoorbeeld het vermogen om onder-
scheid te maken tussen wat cruciaal is voor de eigen persoon en wat niet, het 
vermogen om ook de ongewenste kanten van de eigen persoon emotioneel te 
aanvaarden, en de moed om de eigen morele intuïties te volgen ook wanneer ze 
niet zo gemakkelijk zijn uit te drukken in de taal van de abstracte re^ectie. Deze 
vermogens kunnen worden samengenomen onder het kopje authenticiteit119.

Ondanks deze onderscheidingen wortelen de normatieve idealen van auto-
nomie en authenticiteit volgens Ferrara in dezelfde culturele context, namelijk 
die van het antwoord van de Reformatie op de botsing tussen secularisering en 
de markt aan de ene kant, en het middeleeuwse christelijke ethos van naasten-
liefde aan de andere kant. Na de Reformatie nam de ene morele stroming als 
primair de spanning tussen moreel goed handelen en eigenbelang en de andere 
morele stroming de spanning tussen moreel handelen en ‘jezelf–zijn’. De eerste 
stroming nam als sleutelwoord de autonomie van het subject; de tweede stro-
ming — begonnen bij Rousseau en verder uitgewerkt door onder andere Herder, 
Schiller, Kierkegaard, Nietzsche en Heidegger — authenticiteit. Denkers van de 
laatste categorie delen met elkaar, ten eerste, de opvatting dat het vermogen 
zichzelf te zijn, meer dan het vermogen zelfgekozen beginselen te volgen, de 
kern van de menselijke waardigheid uitmaakt. 

118 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskra!, B XXV-XXVI (19)).
119 Ferrara 1998, 7.



318 gezien de ander

Een authentieke identiteit is volgens Ferrara een vervulde identiteit, 
waarvan de vier, aan de psychoanalytische theorie ontleende dimensies cohe-
rentie, levendigheid, diepte en volwassenheid zijn. Ferrara werkt de betekenis 
van deze vier dimensies uit voor een individuele identiteit, een collectieve 
identiteit, een tekst en een kunstwerk. Voor een individuele identiteit betekent 
coherentie: samenhang, continuïteit in de tijd en a~akening. Uiteindelijk is 
coherentie verbonden met de mogelijkheid een veelheid aan veranderingen 
die een gegeven identiteit ondergaat, te vereniging in een vertelling120. Leven-
digheid betekent voor een individuele identiteit onder andere de onmiddellijke 
en vreugdevolle ervaring liefde en waardering waard te zijn. Diepte betekent 
op het cognitieve vlak zel`ennis, zelfre^ectiviteit of zel�ransparantie en op 
het praktische vlak autonomie, opgevat als de ona�ankelijkheid van de wil 
van externe invloeden121. Volwassenheid betekent onder andere: beschikken 
over het vermogen te kunnen leven met de onvermijdelijke spanning tussen 
zel~eeld en werkelijkheid en het vermogen emotionele ambivalentie te tole-
reren122. Deze vier evaluatieve dimensies zijn volgens Ferrara geen criteria 
waaraan een concrete identiteit kan worden afgemeten, en ook geen waarden 
met een intrinsiek motiverende kracht of omwille waarvan we iets doen of 
nalaten. Ze kunnen volgens hem het beste worden opgevat als richtlijnen 
die zijn geworteld in bepaalde gedeelde intuïties en die als oriëntatie dienen 
voor ons re^ectief oordeel betre]ende wat het goede voor een identiteit is. 
De exemplarisch–universele betekenis van een authentieke identiteit is hierin 
gelegen dat een dergelijke identiteit het leven bevordert en anderen met een 
andere opvatting van geldigheid er (hopelijk) toe brengt met ons in discussie 
te gaan.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van Ferrara’s opvat-
tingen over dat het bij autenticiteit niet erom gaat te bepalen wat centraal is 
voor mijn identiteit, maar dat het erom gaat een narratief begrip te verwerven 

120 Ferrara 1998, 112-113.
121 Ferrara 1998, 97-98: ‘Depth in the sense of autonomy is the subdimension best captured by 
Freud’s revised formulation of his therapeutic ideal. With the rise of the structural model the older 
fomula ‘to make the unconscious conscious’ becomes ‘Where id was, ego shall be’’.
122 In het geval van een tekst (bijv. de weergave en interpretatie van een onderzoeksinterview), 
door Ferrara opgevat als een symbolische identiteit, behoort tot de dimensie van ‘volwassenheid’ 
de overeenstemming tussen de vraag die de tekst expliciet aanspreekt (bijv. in een onderzoeks-
rapportage) en de vraag waarop de tekst feitelijk een antwoord is, Ferrara 1998, 138.
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van mijn altijd gesitueerde identiteit. Authenticiteit hee� dan te maken met 
het vermogen de veranderingen in de eigen identiteit te verenigen in een 
vertelling, met de onmiddellijke en vreugdevolle ervaring liefde en waardig-
heid waard te zijn, met zel`ennis en ona�ankelijkheid van externe invloeden 
en met het vermogen te kunnen leven met de onvermijdelijke spanning tussen 
zel~eeld en werkelijkheid. Opvallend is hier de combinatie van vreugde ener-
zijds en spanning anderzijds. Een authentieke identiteit is een vervulde iden-
titeit, een identiteit die het leven bevordert en anderen ertoe brengt met mij 
in gesprek te gaan.

4.4.3. Authenticiteit en autonomie als twee lagen in het moreel subject–zijn

Carlos #iebaut verwerpt Ferrara’s these dat autonomie is vervangen door 
authenticiteit in de loop van het historische proces dat ons van een vroegere, 
monologische moderniteit naar een post–metafysisch, dialogisch tijdperk hee� 
gevoerd123. Zich afzettend tegen Taylors poging authenticiteit te vrijwaren van 
een te nauwe verbinding met vrije zel~eschikking, probeert #iebaut auto-
nomie te rehabiliteren. Volgens hem hebben we zowel de autonomielogica als de 
authenticiteitslogica nodig om het morele subject–zijn te omschrijven. A�an-
kelijk van de soort wisselwerking en het institutionele kader ervan — #iebaut 
noemt als voorbeelden de wisselwerking tussen twee geliefden of die tussen een 
rechter en een verdachte — zal een van de twee in het bijzonder relevant zijn, 
zonder echter de andere buiten spel te zetten. Net als Ferrara brengt #iebaut 
het contrast tussen autonomie en authenticiteit in verband met het onderscheid 
dat Kant maakt tussen de bepalende oordeelskracht, met haar universalisti-
sche perspectief op het abstracte domein van morele normen, en de bezinnende 
oordeelskracht, met haar particularistische interesse in het concrete domein 
van maatschappelijke waarden. Volgens #iebaut is het grote verschil tussen 
de beide logica’s dat autonomie vermoedend (hypothetisch) wordt toegekend 
en authenticiteit, zoals waarachtigheid, stellend (constaterend) wordt erkend. 
Dit geldt zowel vanuit het tweede– en derdepersoonsperspectief als vanuit het 
eerstepersoonsperspectief op de eigen identiteit en die van een ander. Het is de 
hypothetische houding van de autonomielogica die het de stellende houding 
van de authenticiteitslogica volgens #iebaut mogelijk maakt kritisch te zijn 
ten aanzien van voorgegeven waarden. Het vermogen om re^ectief afstand te 
nemen van de verschillende contexten, in te schatten welke (combinatie van) 

123 #iebaut 1995, 104.
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van beide logica’s voor de betre]ende context geschikt is en ons moreel levens-
project te articuleren, noemt #iebaut ‘re^ectiviteit’. Alle drie aspecten maken 
duidelijk dat de constitutie van het morele subject–zijn altijd dialogisch en 
maatschappelijk is. #iebauts voorstel is het verst doorgevoerde voorstel dat ik 
ben tegengekomen waarin persoonlijke autonomie en authenticiteit met elkaar 
worden verbonden.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van #iebauts 
opvattingen over dat autonomie en authenticiteit kunnen worden opgevat 
als de trefwoorden van twee perspectieven op moreel subject–zijn die elkaar, 
in verschillende verhoudingen tot elkaar, kunnen aanvullen, a�ankelijk van 
de concrete context en vraagstelling. Dit is een andere benadering dan een 
die uitgaat van een zogenaamd helder subject dat de waarden autonomie en 
authenticiteit kiest.

* * *

Aan de bespreking van Taylor, Ferrara en #iebaut houd ik over dat autonomie 
en authenticiteit in een spannende verhouding op elkaar zijn betrokken: 
aanvullend en contrasterend, elkaar veronderstellend en mogelijk makend, 
elkaar versterkend en soms ondermijnend. Voor beide geldt dat ze intersub-
jectief, dialogisch, maatschappelijk zijn. Authenticiteit moet evenmin als auto-
nomie individualistisch, subjectivistisch, solipsistisch worden opgevat. De in 
deze paragraaf besproken opvattingen overziend, kom ik tot een derde voor-
lopige bepaling van waar het in het begrip authenticiteit om gaat. Authentici-
teit betekent, vanuit het perspectief van een niet geheel doorzichtig te maken 
subject: een verhaal kunnen vertellen over wie ik — in relatie tot mezelf en 
anderen — ben en — in trouw aan mezelf en aan anderen met wie ik verbin-
tenissen ben aangegaan — wil zijn, met alle tegenstrijdigheden en tegenstel-
lingen die er daarin ook zijn, over wat voor mij van belang is geweest en nog 
is, over hoe ik ben geworden, en daarin ben veranderd, tot wie ik nu ben en 
wil zijn. In dit verhaal ontdek en construeer ik tegelijkertijd ook wie ik ben en 
wil zijn, zonder dat ik voor mezelf of voor anderen geheel doorzichtig ben te 
maken. Ik kan dit verhaal alleen vertellen tegen de achtergrond van wat voor 
mij, de mensen om mij heen, de institutionele context waarin ik me bevind en 
de samenleving als geheel van belang is en ertoe doet. Tegelijkertijd ben ik ook 
in staat me tot die achtergrond kritisch te verhouden. Ook tot mijn zel~eeld 
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en tot de wijze waarop ik me vertoon aan anderen weet ik me kritisch te 
verhouden. Op deze manier authentiek zijn is niet altijd gemakkelijk en maakt 
kwetsbaar, maar is ook een bron van vreugde, voldoening en innerlijke kracht.

Paragraaf 4.5: Autonomie en authenticiteit in de theologie

Na een bespreking van verschillende �loso�sche discussies met betrekking tot 
persoonlijke autonomie en authenticiteit en hoe die begrippen in de praktijk 
functioneren, wend ik me nu tot de theologie. Dit vraagt om een zorgvuldige 
overgang. Ik wil het immers nog steeds hebben over mensen en hun samen-
leven in de laatmoderne samenleving, maar dan wel vanuit het christelijk 
geloven in Degene die zich in de geschiedenis als de drieëne God openbaart 
en met mensen in betrekking treedt. Daarbij geef ik me er rekenschap van dat 
geloof en theologie in de eerste plaats een antwoord zijn op een oproep van God 
en niet een antwoord op de �loso�sche vragen van mensen124. Geloof en theo-
logie staan open voor redelijke discussie, zoeken die ook, maar steunen daarbij 
‘op overtuigingen die verder gaan dan het redelijk kenbare en die vrucht zijn 
van het ingaan op het appèl dat uitgaat van een geloofsgemeenschap’125. In de 
theologische theorievorming dient de heilige Schri�, bemiddeld in de traditie 
en door de geloofsgemeenschap, als richtsnoer, als ‘Aanwijzing ten leven’. In 
de moraaltheologie, de systematische bezinning op het menselijk handelen 
onder het opzicht van goed en kwaad en in het licht van het geloof, zal, ook 
als de focus op de enkeling is gericht, ook altijd de betrekking tot de geor-
dende gemeenschap en tot God worden gethematiseerd126. In deze paragraaf 
bespreek ik eerst de wijze waarop er in de theologie is gereageerd op de nadruk 
op autonomie in de wijsgerige ethiek en de kwestie die daarmee op een nieuwe 
manier op de agenda werd geplaatst, namelijk de relatie tussen moraliteit en 
godsgeloof (4.5.1). Vervolgens bespreek ik een drietal theologische tradities die, 
hoewel niet in termen van autonomie en authenticiteit, hebben nagedacht over 
de menselijke actor (m/v) die ‘ik’ kan zeggen, zich verhoudt tot zichzelf, tot de 

124 Ricœur 1992, 24-25.
125 Jef Van Gerwen: ‘Wijsbegeerte onderzoekt alle dimensies van het menselijk bestaan steu-
nend op de rede. Het geloof, ofschoon niet onredelijk, steunt op overtuigingen die het redelijk 
kenbare overstijgen, en die vrucht zijn van het ingaan op een appel dat uitgaat van een geloofs-
gemeenschap. Het geloof moet dus niet begrepen worden als het noodzakelijke antwoord op de 
open vragen van de �loso�e. Het antwoordt niet op de �loso�sche vraag, maar op de interpel-
latie die uitgaat van de in geloof betekende Andere. Het is de uitdrukking van een vrije keuze’, 
in: Paul Ricœur, Het probleem van de grondslagen van de moraal, Kampen 1975, 97.
126 Voor het woord enkeling i.p.v. individu zie Inleiding, voetnoot 2.
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wereld om hem heen en tot wat hemzelf en zijn wereld overstijgt, een handeling 
stelt en daarover rekenschap kan a^eggen. Ik duid die tradities aan als theo-
logisch–autonome moraaltheologie, theologisch personalisme, respectievelijk 
theologische cultuurkritiek en neem voor elke traditie een bepaalde moraal-
theoloog als exemplarische leidsman, namelijk Eberhard Schockenho], Louis 
Janssens, respectievelijk Josef Römelt. In de theologisch–autonome moraal-
theologie staan vrijheid, als de antropologische vooronderstelling van ethiek, 
en geweten, als verscherping van het subjectgecentreerde in de ethiek, centraal. 
In deze traditie is veel te vinden dat behulpzaam kan zijn bij het maken van 
de overgang van de wijsgerige verkenningen in de vorige paragrafen naar de 
moraaltheologie (zie 4.5.2). In het theologisch personalisme wordt het in het 
centrum plaatsen van het menselijk subject tegenwicht geboden door niet één, 
maar twee centra aan te wijzen: ik en de ander, persoon en gemeenschap, ik en 
zelf (4.5.3)127. In de theologische cultuurkritiek wordt de laatmoderne context 
van het subject en diens wisselwerking met zijn omgeving uitdrukkelijk in de 
beschouwing betrokken (4.5.4).

4.5.1. Een theologiehistorische ingang: Het autonomieprobleem

Binnen de katholieke theologie behoren de begrippen autonomie en authentici-
teit niet tot de gangbare terminologie, althans niet met betrekking tot menselijk 
actoren128. Het begrip vrijheid, een belangrijke connotatie van zowel auto-
nomie als authenticiteit, is echter in de theologie welbekend. Volgens Paulus 
is elke mens geroepen tot vrijheid, waarbij hij met vrijheid een door Christus 
geschonken mogelijkheid bedoelt, die de enkeling alleen kan aangrijpen door 
het over–zichzelf–willen–beschikken op te geven (Galaten 5,1.13). Er zijn goede 
argumenten om de ontdekking van de vrije menselijke wil te situeren in de 
vroeg–christelijke theologie. In het antieke denken was er namelijk voor de vrij-
heid van de enkeling niet echt een plek, aangezien de goden in hun onderlinge 
wedijver alles bepaalden129. In de eerste eeuwen van het christendom werd de 

127 Vgl. Koo van der Wal, in Wit e.a. (red.) 2007, 90: ‘Mens-zijn moet dus niet gedacht worden 
naar het model van cirkel (niet-ik) en middelpunt (ik), waarbij alles op dat middelpunt georiën-
teerd is, maar minstens naar het model van de ellips (twee gelijkwaardige brandpunten: jij en ik) 
of nog beter naar het model van een netwerk van onderling gerelateerde knooppunten.’
128 Wel bekend is de autonomie van kerkelijke lichamen, zoals domkapittels, kloosters en 
universiteiten, en de authenticiteit van documenten, in het bijzonder de boeken van de heilige 
Schri�, zie de betre]ende lemma’s in Lexikon für #eologie und Kirche.
129 Schockenho] 2007b, 24-41 en 288-295. Op geleide van Hegel beweert ook Ludwig Heyde ‘dat 
met het christendom de overtuiging doorbreekt, dat vrijheid en subjectiviteit tot het wezen van 
de mens als mens behoren’, Heyde 2000, 20-33, hier 21.
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vraag hoe Gods almacht, als Hij ook verantwoordelijk is voor de zonde van 
de mens, met Diens goedheid is te rijmen tot een heikele kwestie. Om God te 
vrijwaren van verantwoordelijkheid voor de zonde van de mens en deze geheel 
bij de mens te leggen werd toen, in het bijzonder door Origines en de vroege 
Augustinus, de menselijke wil als het eerste beginsel van het menselijk handelen 
naar voren geschoven. Met name Augustinus denkt de radicale subjectiviteit 
van de mens met een in de antieke �loso�e tot dan toe ongekende conse-
quentheid tot het uiterste. De vrije wil wordt bij hem tot de zelfveroorzakende, 
initiërende beslissing van een autonoom wilssubject, waarachter niet meer te 
vragen is. Ook al is vooral Origines door het kerkelijk leergezag niet altijd goed 
begrepen130, het zelf maken en dragen van morele keuzes en waarachtigheid 
hebben wel degelijk een plek in het morele onderricht van de Kerk.

De moderne wending naar het subject is volgens Charles Taylor ‘een voortzet-
ting en intensivering van de ontwikkeling die door Augustinus is ingezet, die 
meende dat de weg naar God verloopt via ons eigen re^exieve bewustzijn van 
onszelf ’131. De kern van de theologische antropologie is gebaseerd op de belij-
denis dat de mens beeld is van een verborgen God (Jesaja 45,15) van wie geen 
beeld gemaakt kan en mag worden. Niemand hee� ooit God gezien (Johannes 
1, 18; 6,46; 1 Johannes 4,20). Het beeld dus dat een ‘ik’ van zichzelf hee�, is 
‘daarmee paradoxaal genoeg een weerspiegeling van beeldloosheid’132. Als geen 
ander hee� Augustinus geworsteld met deze belijdenis, die ten diepste rationeel 
niet te vatten is. De betekenis van Augustinus voor het theologische denken over 
persoonlijke identiteit kan worden aangeduid met de volgende vier accenten133: 
allereerst is er de nadruk op het inzicht dat de menselijke persoon voor zichzelf 
een probleem is. Niet alleen is het zelf gefragmenteerd, ook de wil is innerlijk 
verdeeld. Vervolgens is er het accent op de idee dat de mens alleen in de gericht-
heid op God mag hopen ooit in staat te zijn zichzelf te zijn en te kennen. Ten 
derde is er de nadruk op de weg naar binnen als de hoofdroute naar God — en 

130 Schockenho] 2007b, 295: ‘Der Mensch sieht sich vor die Frage gestellt, ob er sich als zu einer 
absurden Freiheit verurteilt oder als zu jener Liebe befreit verstehen will, deren siegreiche Kra! 
im Kreuz Christi o"enbar wurde. Obwohl er diese erste Unterscheidung, auf der das Christentum 
beruht, mit aller nur erdenkliche Klarheit zum Angelpunkt seiner Freiheitskonzeption machte, 
wurde das Anliegen des Origenes in der Folgezeit nicht mehr verstanden. Selbst ein so scharf-
sinniger Denker wie #omas von Aquin vermochte den Häresievorwurf gegen Origenes nich zu 
durchschauen, (…)’.
131 Taylor 1991a, 26-27: ‘In a sense, it can be seen just as continuation and intensi%cation of the 
development inaugurated by Saint Augustine, who saw the road to God passing through our own 
re*exive awareness of ourselves’ (vert. Taylor 1994, 38); uitvoeriger in Taylor 1989, 127-142.
132 Van Harskamp 2002, 117.
133 Van Harskamp 2002, 117-118.
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daarmee naar de eigen identiteit. God is immers niet alleen het objectieve doel 
waarop een persoon zich kan oriënteren, maar ook de subjectieve kracht achter 
de zintuigen, het denken en het willen. Ten slotte is er de erkenning dat iden-
titeit onder gewone omstandigheden in dit leven nooit bereikbaar is. Volgens 
Anton van Harskamp is Augustinus’ visie tot op de dag van vandaag aanwezig 
in het �loso�sche en theologische denken dat, zoals bijvoorbeeld Charles Taylor, 
dezelfde beweging maakt als Augustinus: ‘om te weten wie ik ben en mijn identi-
teit als persoon te verkennen moet ik uiteraard naar binnen gaan, maar alles wat 
ik daar aantref staat in beginsel binnen het overkoepelende kader van wat voor 
mij het hoogste goed is’134.

Met autonomie in de moderne betekenis wordt echter een kwestie aangeduid 
die wordt misverstaan als die wordt opgevat als het opnieuw opduiken van een 
thema dat door de hele theologiegeschiedenis heen al hee� gespeeld135. Auto-
nomie in de moderne betekenis is immers verbonden met een problematise-
ring van de verhouding tussen moraliteit en godsdienst die de consequentie is 
van ingrijpende veranderingen die de overgang naar de moderne tijd met zich 
meebracht. Om de wijsgerige verkenningen in de vorige paragrafen zorgvuldig 
op de moraaltheologie te laten aansluiten, is het noodzakelijk om de verhouding 
tussen beiden kort en kritisch te problematiseren. De moraaltheologen Konrad 
Hilpert en Eberhard Schockenho] hebben hiervan grondig studie gemaakt. De 
genoemde veranderingen betre]en de opvattingen over de werkelijkheid, over 
ervaring als toegang tot de werkelijkheid, over de verhouding tussen denken 
en handelen, over het menselijk kennen en over subject–zijn136. Het beslis-
sende methodisch beginsel werd volgens Konrad Hilpert geleverd door René 
Descartes137. Terwijl waarheid voor het middeleeuwse, theocentrische denken 
nog adaequatio rei et intellectus was, de correspondentie tussen twee als onpro-
blematisch opgevatte grootheden, werd voor Descartes de kant van het intel-
lectus, het denken, problematisch. Descartes’ inzet was erop gericht een ware 
methode te vinden die het menselijk subject in staat stelt zijn denken op een 
vaste bodem te bouwen die geheel van hemzelf is. Voor de middeleeuwse meta-
fysica toont, schenkt, openbaart de waarheid zich en wordt de werkelijkheid 
gevonden. Waarheid, voor zover het over de activiteit van het intellect gaat, is 
juistheid. Bij Descartes daarentegen is waarheid zekerheid en haar plek is in het 
bewustzijn van het kennend subject. Waarheid is niet iets dat op zichzelf bestaat; 

134 Van Harskamp 2002, 120.
135 Hilpert 1980, 22.
136 Zie Hilpert 1980, 455-530.
137 Hilpert 1980, 105.
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waarheid gebeurt, wordt voortgebracht in en door het kennende subject. De 
methodische handelwijze om tot waarheid te komen, is niet openbaring maar 
arbeid. Hoewel Descartes het bestaan van een absolute waarheid niet ontkent, 
acht hij een dergelijk begrip feitelijk onvruchtbaar. Waarheid als zekerheid van 
het subject mag bij Descartes overigens niet solipsistisch worden misverstaan. 
Elk subject hee� zijn eigen ratio, maar het is volgens Desacartes niet zo dat elk 
individu een andere ratio hee�. Waarheid en werkelijkheid zijn voor Descartes 
te vinden noch te construeren, maar moeten worden gereconstrueerd138. Pas 
dan kan worden begonnen aan de ontwikkeling van een volmaakte moraal. Tot 
dan moeten we het doen met een provisorische ethiek139.

Na Descartes vervulde Immanuel Kant een belangrijke rol in de moderne 
problematisering van de relatie tussen moraal en godsdienst. In Kants opvatting 
van autonomie legt de mens zichzelf immers de morele wet op, die (vooral) wordt 
bepaald door de vereiste dat er geen innerlijke praktische tegenspraak mag zijn. 
Het is niet voldoende dat een mens daadwerkelijk volgens deze wet handelt. Het 
gaat erom dat hij of zij zich deze wet uit vrije wil oplegt. Handelen uit gehoor-
zaamheid, bijvoorbeeld aan God, wijst Kant af als heteronoom handelen. Hij is 
zeer gekant tegen voluntaristische opvattingen van de relatie tussen moraliteit 
en God, volgens welke Gods geboden goed en rechtvaardig zijn omdat God ze 
gebiedt. God en wij delen immers volgens hem in dezelfde morele gemeenschap. 
Onderdanigheid van het ene redelijk wezen, de mens, aan een ander redelijk 
wezen, God, wijst hij af als in tegenspraak met de menselijke waardigheid. Zijn 
sterk antivoluntarisme maakt dat Kant elke theonome fundering van morali-
teit van de hand wijst. Pogingen om Kants autonomiegedachte in de katholieke 
moraaltheologie vruchtbaar te maken, hebben veel weerstand opgeroepen en 
zijn vatbaar gebleken voor veroordeling door het kerkelijk leergezag140. Vooral 
de verbinding met het emancipatieproject van de moderniteit — secularisering, 
subjectivering, democratisering, individualisering — wordt daarbij afgewezen. 
De met Kant ingezette ontwikkeling van moraliteit als autonomie betekent 
volgens Eberhard Schockenho] voor de katholieke moraaltheologie echter 
wel degelijk een uitdaging141. Vrijheid is immers ook een christelijk goed. Elke 

138 Hilpert 1980, 111.
139 Zie voor de verhouding tussen Descartes’ provisorische ethiek en de uiteindelijke, volmaakte 
moraal de verwijzing in voetnoot 25.
140 Zie Hilpert 1980, 573-576.
141 Schockenho] 1991b, 83: ‘In ihrem Bemühen, bloße Gesetzlichkeit zu durchbrechen, bleibt 
Kants Ethik der christlichen #eologie dabei eine dauernde Mahnung, wenn sie ihr eigenes Ziel, 
die Durchbrechung der Gesetzlichkeit zur Liebe von ihrem biblischen Ansatz her auch anders zur 
Sprache bringt. Die Untersuchung von Kants Autonomieverständnis hat gezeigt, daß dieses zu 
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mens is geroepen tot vrijheid (Galaten 5,13), een vrijheid echter die voortkomt 
uit gebondenheid aan God en uitmondt in gebondenheid aan de ander. Auto-
nomie is daarvan een aspect. Bovendien wil Kant met zijn idee van de morele 
autonomie van de mens de mens vrijwaren van zowel naturalistische verkor-
tingen van mens–zijn als de illusie van absolute vrijheid. De eindigheid van de 
mens en zijn vrijheid moeten meebedacht blijven worden. Kants onoverbrug-
baar dualisme tussen de zintuiglijke en de geestelijke wereld maakt het hem 
echter onmogelijk om het niet–spontane, receptieve karakter van de menselijke 
rede te denken. Hij kan daarmee de morele betekenis van waarnemingen en 
gemoedsaandoeningen niet positief denken.

Met Descartes en Kant is de relatie tussen moraal en godsdienst onomkeer-
baar geproblematiseerd geraakt. Sindsdien staat de theologie voor de vraag hoe 
de theonome christelijke boodschap zich verhoudt tot de autonome aanspraken 
van de moderne cultuur. Deze vraag is de inzet geweest, na het Tweede Vaticaans 
Concilie, van de zogenaamde autonome Moral van moraaltheologen als Franz 
Böckle en Alfons Auer en, later, Karl–Wilhelm Merks. Vaticanum II onderkende 
namelijk dat het autonomieverlangen van de moderne mens in de christelijke 
boodschap kan worden gefundeerd, en dat in de moderne tijd het vrijheidsbe-
wustzijn een stap vooruit hee� gezet die door het kerkelijk leergezag lange tijd is 
miskend142. Het Concilie spreekt niet alleen van de autonomie van verschillende 
cultuurgebieden, in het bijzonder de wetenschappen, maar ook van de onver-
vreemdbare waarde van de menselijke persoon en zijn vrijheid (Gaudium et spes, 
nrs. 36 en 41). #eonomie en autonomie hoeven elkaar volgens het Concilie niet 
uit te sluiten. Het is een belangrijke taak voor de systematische theologie om 
theonomie en autonomie zo samen te denken dat samenhang én onderscheid 
recht worden gedaan, zoals in Walter Kaspers opvatting dat theonomie mense-
lijke autonomie vooronderstelt en vervult143. Volgens Konrad Hilpert moet een 
nog te ontwikkelen theologisch–autonome moraaltheologie communicabel zijn, 
de nadruk leggen op de praktijk, de inzichten van de menswetenschappen ter 
harte nemen en de vrije menselijke persoon goed doen uitkomen144.

* * *

vielschichtig ist, als daß eine christliche Ethik es als ganzes übernehmen oder ablehnen könnte. 
Aber wenn sie dessen einzelnen Bedeutungsschichten auseinanderhalten lernte, wird die Moral-
theologie in Kant einen Gesprächspartner gewinnen, der ihr Anknüpfungspunkt, Grund zum 
Widerspruch und kritisches Gewissen in einem ist’. Zie ook Schockenho] 1995a en 1995b.
142 Kasper 1987, 150.
143 Kasper 1987, 171.
144 Hilpert 1980, 585.
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Uit deze zeer beknopte bespreking komt naar voren dat persoonlijke auto-
nomie en authenticiteit, althans voor wat de antropologische betekenis ervan 
betre�, in de traditionele theologische terminologie niet een vanzelfspre-
kende plek hebben. In beide begrippen wordt een kwestie aangesproken die 
voor de moraaltheologie een relatief nieuwe is: niet vrijheid sec, maar vrij-
heid in verhouding tot de constitutieve betekenis van het subject voor mora-
liteit. Hulpbronnen om op deze kwestie in te gaan, kunnen wellicht worden 
gevonden in het domein dat wordt opgespannen door begrippenparen als 
genade–vrije wil, wet–geweten, vrijheid–waarheid, autonomie–theonomie, 
maar in de context van dit proefschri� voert het te ver dit domein uitvoerig te 
bespreken. Ik zal me beperken tot de opvattingen over vrijheid, als antropolo-
gische vooronderstelling van ethiek, en over het geweten, als een verscherping 
van het subjectgecentreerde van de ethiek, van een moraaltheoloog die in zijn 
theologiseren genuanceerd–kritisch opneemt wat de autonome Moral na aan 
het hart ligt145.

4.5.2. #eologisch–autonome moraaltheologie

De Freiburgse moraaltheoloog Eberhard Schockenho] denkt na over zaken 
als vrijheid, menselijke waardigheid, autonomie, persoon en geweten, zowel in 
historische onderzoekingen, in systematische studies als in relatie tot concrete 
problemen: bioethiek, stervenshulp, bevolkingspolitiek, gentechnologie. Als 
katholieke moraaltheoloog neemt hij enerzijds wijsgerig–ethische en cultuur-
�loso�sche overwegingen mee en kijkt hij anderzijds naar de zeggingskracht 
en aannemelijkheid van kerkelijke tradities. Ethiek als de bezinning op de 
menselijke levensvoering gaat ervan uit dat mensen voor het gelukken van hun 
leven en het welzijn van hun medemensen verantwoordelijkheid dragen. De 
vraag naar het goede leven en handelen sluit als zodanig dus het bewustzijn 
van vrijheid in. Tot de zelfervaring van vrijheid behoort volgens Schocken-
ho] echter ook het weten dat deze vrijheid niet zonder grenzen is. Temidden 

145 Schockenho] 2007a, 23-25: ‘Jede christliche Ethik versteht sich insofern als autonome Moral, 
als sie das moralische Einsichtsvermögen ihrer Adressaten voraussetzt und das Ziel verfolgt, dass 
diese sich der moralischen Forderung aus freiem Gehorsam und vernün!iger Einsicht unterwerfen. 
(…) Es ist geradezu ein Spezi%kum des biblischen Glaubensbegri"es, dass er sich nicht auf eine nur 
theoretische Anerkennung Gottes beschränkt, sondern die Glaubenszustimmung als Eintreten in 
eine entsprechende Lebensform und als Übernahme einer gemeinsamen Lebenspraxis des Volkes 
Gottes versteht. (…) Die einleitende Feststellung, dass jede christliche Ethik in einem bestimmten 
Sinne autonome Moral sein muss, ist daher durch eine komplementäre, ihr nur scheinbar wider-
sprechende Aussage zu ergänzen: Jede christliche Ethik ist in einem noch näher zu bestimmenden 
Sinn Glaubensethik oder sie ist nicht christliche Ethik’ .
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van het complexe vlechtwerk van wensen, gemoedsaandoeningen, aandri�en, 
ondoorzichtige a]ectielagen, invloeden van buiten en maatschappelijke rolver-
wachtingen, dreigt ons het ‘ikzelf ’ van onze beslissingen en wilshandelingen te 
ontglippen. De ervaring van vrijheid blij� een verschijnsel met twee kanten, vol 
van irritaties en verrassingen146.

Vanuit een �loso�sch perspectief stelt Schockenho] vast dat vrijheid empi-
risch gezien altijd begrensd, bedreigd en van zichzelf vervreemd is. Dat er zoiets 
als vrijheid bestaat, kan alleen concreet worden getoond in de voltrekking ervan. 
Concrete vrijheid bestaat in het vermogen zich tot de bepaaldheden van het 
eigen handelen te verhouden en die bepaaldheden zelfregulerend te beheren147. 
Schockenho] onderscheidt drie dimensies van vrijheid: handelingsvrijheid, 
wils– of keuzevrijheid en wezensvrijheid148. Menselijke vrijheid kan zich niet 
anders realiseren dan in het aangaan van bindingen. Elke realisering van een 
mogelijkheid betekent noodzakelijkerwijs een afzien van andere mogelijkheden. 
Zonder een keuze voor een bepaalde manier van leven die als het ware op een 
nagestreefde samenhang vooruitloopt, gaat vrijheid uiteindelijk onder in het 
niets149. Van een vrije handeling in strikte zin is pas sprake wanneer deze op een 
weloverwogen beslissing berust die deel uitmaakt van een bewuste levensvoe-
ring in het teken van bepaalde morele idealen, door de erkenning waarvan de 
vrije beslistheid tot het goede zich ontwikkelt150. De menselijke wil wordt echter 
door geen van zijn bereikte resultaten vervuld. Onthouding, opo]ering, afzien–
van behoren tot de grondstructuur van het menselijk handelen. Ook een leven 
dat in onze ogen tekort is gekomen, kan een gelukkig leven worden genoemd. 
Volgens Schockenho] kan de �loso�e de vraag of het menselijk leven zin hee� 
of niet, niet beantwoorden. Het enige dat zij vanuit zichzelf kan zeggen is dat, 
wanneer er een objectieve werkelijkheid is die het oneindige verlangen van de 
menselijke wil vervult, zij die alleen van buitenaf, door openbaring en bemid-
deling, deelachtig kan worden151.

Vanuit een theologisch perspectief stelt Schockenho] vast dat vrijheid, chris-
telijk gezien, volgens het getuigenis van de heilige Schri�, moet worden gedacht 

146 Schockenho] 2007b, 10.
147 Schockenho] 2007b, 151-157.
148 Schockenho] 2007b, 105-157. De term Wesensfreiheit stamt uit de uitleg van #omas van 
Aquino’s opvatting van vrijheid, zie bijv. Oeing-Hanho] 1956. Ginters 1982 onderscheidt tussen 
Handlungsfreiheit, Freiheit der Vorzugswahl, Freiheit der Entscheidung en Freiheit der Entschie-
denheit. Zie ook Schröer 1999.
149 Schockenho] 2007b, 158.
150 Zie Schröer 1999.
151 Schockenho] 2007b, 191.
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als een vrijheid die is geschonken, verloren gegaan en bevrijd. Al deze drie vrij-
heidsbepalingen dienen betrokken te worden op het hedendaags bestaan van 
de christengelovige en de concrete voltrekking van diens vrijheid152. Gelukt is 
een leven vanuit het perspectief van het Evangelie niet pas wanneer al onze 
verwachtingen en wensen worden vervuld. Tot een gelukt leven behoort ook de 
vaardigheid met teleurstellingen en ontberingen om te gaan. Het eeuwig leven 
is niet de vere]ening van een op aarde mislukt of tekort gekomen leven, maar 
de voleinding van een ook in afzien en lijden gelukt leven153. Ware vrijheid is 
het vermogen ongehinderd te leven en te handelen in overeenstemming met het 
eigen wezen en de eigen bestemming. Het wezen van de mens staat uit naar en 
vindt zijn voltooiing in een, in de loop van zijn levensgeschiedenis te verwer-
kelijken gerichtheid op het goede. De bestemming van de mens is de deelname 
aan Gods vrijheid, die zich in liefde hee� ingeperkt opdat menselijke vrijheid de 
ruimte krijgt. Voor Schockenho] is daarbij het inzicht van #omas van Aquino 
doorslaggevend, dat het doen van het goede geheel is toe te schrijven aan de 
genade van God en tegelijkertijd geheel aan de door de genade gedragen vrije 
wil van de mens. Dit is volgens Schockenho] door Erasmus beter begrepen dan 
door Luther, maar minder goed dan door Ignatius van Loyola, in de aan hem 
toegeschreven paradoxale uitspraak: ‘Vertrouw op God, alsof de voortgang van 
de dingen geheel van jou en niets van God a�angt; doe echter alle moeite, alsof 
jij niets en God alles bewerken zal’154.

Een mens die ten kwade handelt, handelt niet in overeenstemming met zijn 
wezen en handelt dus onvrij. De beslissing ten kwade te handelen, kan alleen 
genomen worden op grond van een verkeerde inschatting van wat goed is. Een 
zekere handelingsvrijheid is de mens altijd gegeven. Zijn wezensvrijheid kan 
hij zich toeëigenen door zich te laten bepalen door Gods liefdevolle genade–
aanbod. Echte vrijheid wordt, christelijk gezien, gevonden in een verbintenis 
met Christus, een beslistheid voor het goede en een levensmodel van navol-
ging155. De bijbelse God toont zijn almacht volgens Schockenho] niet ten koste 
van zijn schepselen, maar maakt zich van mensen a�ankelijk en betrekt hen 
in de verwerkelijking van zijn voornemens156. God handelt in de wereld van de 

152 Schockenho] 2007b, 248-251.
153 Schockenho] 2007b, 192.
154 In een Duitse vertaling van Karl Rahner, geciteerd in Schockenho] 2007b, 281: ‘Vertraue so 
auf Gott, als ob der Fortgang der Dinge ganz von dir und nichts von Gott abhinge; wende jedoch 
alle Mühe auf, als ob du nichts und Gott allein alles bewirken werde’ (eigen vert.).
155 Schockenho] 2007b, 283-219.
156 Schockenho] 2007b, 324: ‘Dadurch, dass Gott seine Geschöpfe freisetzt und ihnen 
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mensen doordat Hij het creatuurlijk willen van mensen in een transcendente 
oorzakelijkheid tot handelen beweegt en hun vrije wilsbesluiten tot verwerke-
lijking van zijn goddelijk handelen in dienst neemt. Mensen bewegen God tot 
handelen doordat zij zich als werktuig ter beschikking stellen157.

Schockenho] betrekt vrijheid en waarheid dialectisch op elkaar door vrijheid 
als noodzakelijke vooronderstelling van waarheid en waarheid als innerlijke 
vervulling van vrijheid op te vatten158. Daartoe maakt hij ook met betrek-
king tot waarheid, met een verwijzing naar #omas van Aquino, een onder-
scheid. Hij onderscheidt namelijk tussen theoretische waarheid, die niet aan 
onze toestemming is gebonden, en praktische waarheid, die er alleen maar is 
doordat wij die in vrijheid erkennen159. De praktische, of morele, waarheid 
hee� vrijheid als noodzakelijke vooronderstelling. Schockenho] citeert daarbij 
Hegel: ‘Het wezen van de plicht bestaat in de overtuiging van het geweten 
daarvan’. Andersom komt de vrijheid–ten–goede tot zijn volle betekenis in de 
waarheid. Schockenho] citeert daarbij Romano Guardini: ‘Een mens is vrij, als 
hij helemaal dat is, wat hij volgens zijn wezen zou moeten zijn’. Ook hier sluit 
Schockenho] aan bij Hegel. In de vorm van subjectieve willekeur is vrijheid 
leeg en zonder inhoud; slechts in de vorm van wederzijdse erkenning is vrij-
heid werkelijk. Zowel de hele waarheid als de voltooide vrijheid is slechts als het 
gemeenschappelijk goed van allen gegeven: we worden met elkaar vrij, als we de 
vrijheid van anderen erkennen en door hen als vrij worden erkend160.

De dialectische verbinding tussen vrijheid en waarheid leidt volgens Schoc-
kenho], aansluitend bij �losofen als Søren Kierkegaard en Martin Heidegger, 
psychologen als Erik Erikson en Erich Fromm en sociaalwetenschappers als 
Niklas Luhmann, tot een ‘personale’ duiding van het geweten. De morele 
waarheid is degene die handelt niet als een gereedstaande grootheid voorge-
geven, maar komt voort uit de fundamentele beslissing voor het goede. Met 

Selbstständigkeit einräumt, verliert er seine Allmacht und Seinsfülle nicht. Aber er beschränkt sie 
aus eigenem Entschluss, indem er sein eigenes Wirken an die freie Mitwirkung seiner Geschöpfe 
bindet. Gott macht sich vom Menschen abhängig und bezieht ihn in die Verwirklichung seiner 
Absichten ein’.
157 Schockenho] 2007b, 327-330, i.h.b. 330: ‘Doch ist der Mensch, der um das Kommen des 
Reiches Gottes und die Verwirklichung seines Willens bittet, in dieses eschatologische Geschehen, 
dessen eigentliches Handlungssubjekt Gott selbst ist, in der Weise einbezogen, dass er durch Gott 
als ein aktives, eigenständiges Organ seines göttlichen Handelns in Dienst genommen wird. Nur 
unter dieser Voraussetzung bedeutet es keinen Widerspruch, das freie Handeln des Menschen 
ganz als sein eigenes Werk und ganz als Gottes Tat an ihm zu denken’.
158 Schockenho] 2003, 185-203.
159 Schockenho] 2003, 188-190.
160 Schockenho] 2003, 193.
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deze ‘oorspronkelijke keuze’ (Kierkegaard) ontsluit de mens de horizon voor 
alle volgende keuzes. Morele waarheid bestaat als kwaliteit van personen. Als 
personale waarheid kan ze alleen maar door de handelende persoon zelf in haar 
concrete volheid geheel worden gevat. In alles wat we doen of nalaten, brengen 
we ofwel een stuk van de waarheid van ons leven voort ofwel verduisteren we 
onze oorspronkelijke levenskeuze. Personale waarheid is altijd onafgesloten 
en open: zolang we leven zijn we ernaar op weg. Het geweten waakt over de 
continuïteit van de eigen levensgeschiedenis en over de trouw ten aanzien van 
de eigen levensbeslissing. In het geweten gaat het er altijd om, de fundamen-
tele overeenstemming van een mens met zichzelf te bewaren. In haar geweten 
waakt de persoon over de vraag: wie wil ik zijn? Welk ontwerp van het goede 
leven, welk beeld van gelukt mens–zijn wil ik volgen? Dit onophe~aar op mezelf 
betrokken zijn in het geweten, maakt dat ik de redenen voor mijn gewetensoor-
deel nooit volledig kan doorzien. In het geweten ben ik op een manier bij mezelf, 
die oorspronkelijker is dan ik thematisch kan weten en expliciet kan vatten161. 
Hoezeer gewetensoordelen van de enkeling ook dienen te worden verantwoord, 
gerechtvaardigd en getoetst, er blij� altijd een rest. Het laatste antwoord op de 
vraag, waarom ik zo en zo handel en handelen moet, luidt: omdat ik op grond 
van de wisselvalligheden van mijn leven en door de menselijke gemeenschap 
waarin ik ben opgegroeid, zo ben geworden zoals ik mezelf vandaag de dag in 
geweten meen te kennen162.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van Schockenho]s 
opvattingen over vrijheid, waarheid en het geweten — en op de grondlijnen 
ervan doordenkend — een drietal aandachtspunten over. Ten eerste de nadere 
bepaling van vrijheid als een zich verhouden tot de bepaaldheden van het 
menselijk handelen. Ten tweede de diep in de christelijke traditie verankerde 
overtuiging dat echte vrijheid wordt gevonden in een verbintenis met Christus, 
een beslistheid voor het goede en een levensmodel van navolging. En ten 
derde: zoals vrijheid en waarheid dialectisch op elkaar zijn te betrekken, zo 

161 Schockenho] 2003, 200.
162 Schockenho] 2003, 202. Er is over het geweten nog heel veel meer te zeggen, maar ik 
bespreek het geweten hier onder het gezichtspunt van het geweten als een verscherping van het 
subjectgecentreerde in de ethiek. Vgl. Peter Verbaans stelling ‘dat het geweten in de theologie 
de terminus technicus vormt voor wat Taylor in zijn cultuur�loso�e met ‘authenticiteit’ bedoelt’, 
Peter Verbaan, Het geweten in de contemporaine theologie? Een protestantse plaatsbepaling, in: 
Joos van Vugt (red.), De actualiteit van het geweten, Budel 2003, p. 83-109, hier 92-93.
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zijn wellicht autonomie en authenticiteit dialectisch op elkaar te betrekken 
door autonomie als noodzakelijke veronderstelling van authenticiteit en 
authenticiteit als innerlijk doel van autonomie op te vatten. Dit betekent een 
verdieping van het hierboven al vaker opgemerkte op–elkaar–betrokken–zijn 
van autonomie en authenticiteit. De genoemde drie aandachtspunten zijn 
behulpzaam bij het maken van de overgang van de wijsgerige verkenningen 
van persoonlijke autonomie en authenticiteit in de vorige paragrafen naar de 
moraaltheologie.

4.5.3. #eologisch personalisme

Het personalisme is een �loso�sche stroming die het begrip ‘persoon’ centraal 
stelt in haar beschouwing van de wereld. In deze samenhang dook het begrip 
aan het einde van de 19e eeuw op als tegenwicht tegen het materialisme en het 
wijsgerig naturalisme. Volgens dit personalisme is de persoon de hoogste vorm 
van zijn. Alleen een persoon hee� een vrije wil, alleen een persoon hee� waarde 
en alleen een persoon is ontologisch waar. Veel personalisten aan het begin van 
de 20e eeuw hebben aan hun �loso�e een christelijke invulling gegeven. Onder 
hen was de katholiek Emmanuel Mounier die in 1936 het Manifeste au service 
du personnalisme publiceerde, waarin hij een alternatief wilde bieden voor de 
individualistische, fascistische en communistische theorieën over de mens van 
die tijd. Mounier beschrij� de mens als een eenheid van twee innerlijke, tegen 
elkaar ingaande bewegingen: de een gericht op verstrooiing en de ander gericht 
op verzameling. De persoon is datgene dat een innerlijke ordening aanbrengt 
op het niveau van het individu dat aan de diverse invloeden van zijn omge-
ving blootstaat, op het niveau van het bewustzijn waarop sprake is van meer-
dere persoonlijkheden en op het niveau van het onbewuste waar een mens aan 
allerlei wensen, strevingen, verwachtingen en uitdagingen is onderworpen. Het 
personalisme van Mounier is erop gericht mensen bewust te laten worden van 
hun vrijheid en verantwoordelijkheid en hen te activeren die verantwoorde-
lijkheid ook op zich te nemen. Een andere katholieke personalist was Jacques 
Maritain die, eveneens in 1936, Humanisme intégral publiceerde.

Mouniers en Maritains personalistische ideeën hebben grote invloed gehad 
op de Leuvense moraaltheoloog Louis Janssens die in 1938 Personne et société 
publiceerde163. In aansluiting bij Vaticanum II, dat in zijn pastorale constitutie 
Gaudium et spes had bepaald dat het morele karakter van het handelen ‘bepaald 

163 Zie De Tavernier 2009.
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[moet] worden volgens objectieve maatstaven die hun grondslag vinden in de 
natuur van de persoon en van de daden van de persoon’164, sprak Janssens 
zich in een artikel over kunstmatige inseminatie in 1979 uit voor een verant-
woordelijkheidsethiek op personalistische grondslag. Om uit te maken of een 
handeling al dan niet moreel juist is, moet volgens Janssens als maatstaf worden 
gehanteerd ‘de menselijke persoon ten volle beschouwd’, namelijk in al zijn 
wezenlijke aspecten die in elkaar grijpen, elkaar conditioneren en in een rang-
orde zijn betrokken. Janssens onderscheidt een achttal wezenlijke aspecten165: 
‘1. De menselijke persoon is een subject, niet een object zoals de dingen van de 
wereld. Hij is iemand die normaal geroepen is om bewust, volgens zijn geweten, 
in vrijheid en dus op verantwoordelijke wijze te handelen’ (221); ‘2. De persoon 
is een subject in lichamelijkheid’ (222); ‘3. Ons lichaam maakt niet alleen deel 
uit van het subject dat we zijn, als sto]elijke realiteit is het ook een stuk van 
de materiële wereld’ (idem); ‘4. Menselijke personen zijn wezenlijk op elkaar 
gericht. Mens zijn is medemens zijn’ (224); ‘5. Menselijke personen zijn niet 
enkel wezenlijk sociale wezens omdat ze open zijn naar elkaar in ik–gij–verhou-
dingen, maar ook omdat ze nood hebben aan het leven in sociale groepen en 
daarin aan passende structuren en instellingen. We moeten leven in gemeen-
schappen’ (225); ‘6. Geschapen naar God beeld zijn de menselijke personen 
geroepen om God te kennen en te beminnen en Hem in al hun houdingen en 
handelingen te verheerlijken’ (idem), ‘7. Menselijke personen zijn historische 
wezens’ (idem) en ‘8. Alle menselijke personen zijn fundamenteel gelijken, maar 
tevens is ieder een oorspronkelijkheid’ (227).

De acht aspecten die Janssens onderscheidt, ‘grijpen in elkaar in, condi-
tioneren elkaar en zijn in een rangorde betrokken. Ze vormen een synthese, 
omdat ze eigen zijn aan het ene geheel dat elke persoon is’ (221). Ze brengen 
ook morele verplichtingen met zich mee. Dat de persoon een subject is, impli-
ceert dat niemand als object of louter middel mag worden gebruikt. Dat onze 
lichamen een deel van de materiële wereld zijn, impliceert dat we de wereld 
steeds bewoonbaarder moeten maken, rekening houdend met de dubbelzin-
nigheden van wat we maken en met de eigen waarde van spelen, genieten en 
mediteren. Dat we in gemeenschappen moeten leven en historische wezens zijn, 

164 Gaudium et spes nr. 51: ‘obiectivis criteriis, ex personae eiusdemque actuum natura desumptis’. 
Deze formulering verduidelijkt de oorspronkelijk aangenomen formulering ‘objectivis criteriis in 
eadem personae humanae dignitate fundatis’ (‘volgens objectieve maatstaven die hun grondslag 
vinden in de waardigheid van de menselijke persoon’), Janssens 1999, 55.
165 Janssens 1979 (de nummers tussen haken in de tekst verwijzen naar bladzijdes in dit artikel), 
zie ook Jans 1996, 151-153 en Janssens 1999, 51.
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impliceert dat we instituties moeten eerbiedigen, maar ook geregeld moeten 
herzien en vernieuwen en dat we nieuwe mogelijkheden om het menswaardige 
te bevorderen op een bedachtzame wijze moeten aangrijpen. Dat we gelijk èn 
oorspronkelijk zijn, vereist een rijk en vruchtbaar samenleven, samenwerken en 
samen deelhebben. Om een handeling moreel te kunnen beoordelen, moeten 
we volgens Janssens ‘de gehele handeling met al zijn componenten in ogen-
schouw nemen en nagaan of dit concrete geheel bevorderlijk is voor de mense-
lijke persoon, adequaat beschouwd in zichzelf (als subject in lichamelijkheid) 
en in al zijn betrekkingen (als relationele werkelijkheid). Dit geldt zowel de 
persoon die de morele actor is, als de personen die door de betre]ende hande-
ling worden aangedaan’166. Aangezien mensen belichaamde wezens zijn die in 
ruimte en tijd leven, zijn in elk menselijk handelen goederen en kwaden tege-
lijkertijd en met elkaar verweven aanwezig, wat overigens niet betekent dat elk 
menselijk handelen onvermijdelijk zondig zou zijn167.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van het theologisch 
personalisme over dat niet vrijheid, maar de persoon als geheel bepaalt wat 
autonomie en authenticiteit kunnen en moeten zijn. Autonomie is niet slechts 
emancipatie ten opzichte van heteronomie, maar staat, net zoals authenticiteit, 
in verband met handelen. Autonoom en authentiek handelen hee� inhoud 
door de hele persoon — óf is gebrekkig bepaald handelen. Daarbij staat niet 
het subject alleen in het centrum, maar altijd nader bepaald als persoon en 
gemeenschap, ik en de ander, ik en zelf.

4.5.4. #eologische cultuurkritiek

De Erfurter moraaltheoloog en redemptorist Josef Römelt hee� een ontwerp 
voorgesteld voor een hedendaagse moraaltheologie die, in de context van de 
laatmoderne, globaliserende en tegelijk polycentrische cultuur en in discussie 
met structuralistische, psychologisch–tragische en esthetische visies op de 
mens, de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid overeind wil houden. 
Waar het eerder in de uiteenzetting van de moraaltheologie met de moderne 

166 Janssens 1999, 56: ‘We must consider the whole action with all its components and examine 
whether or not this concrete totality is promotive of the human person adequately considered in 
himself (as subject in corporeality) and in his relations (as relational reality). #is obtains for the 
person as moral agent as well as for the person(s) a"ected by the action’ (eigen vert.).
167 Janssens 1999, 56 en 58.
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cultuur om het begrip autonomie draaide, gaat het nu volgens hem meer om het 
begrip authenticiteit168. Volgens Römelt is het overeind houden van vrijheid en 
verantwoordelijkheid uiteindelijk alleen mogelijk op grond van Gods roeping 
van de mens tot een persoonlijke betrekking met God. Het is deze betrek-
king die de moed gee� tot een verantwoordelijkheid die weet hee� van alle 
gedetermineerdheid en relativering van het menselijk subject. Omdat hij zich 
expliciet uiteenzet met de hedendaagse cultuur, persoonlijke verantwoordelijk-
heid midden in deze cultuur plaatst en daarbij dominante culturele tendensen 
kritisch tegen het licht houdt, kan Römelts inzet een theologische cultuurkri-
tiek worden genoemd.

Römelt plaatst de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens temidden 
van twee polaire spanningsvelden. Het eerste betre� de spanningsverhouding 
tussen innerlijkheid aan de ene en (maatschappelijke) structuren aan de andere 
kant. Persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens vertaalt zich naar de 
pool van de innerlijkheid toe als existentiële eerlijkheid en naar de pool van de 
structuren toe als zakelijke e]ectiviteit. Het tweede spanningsveld betre� de 
spanningsverhouding tussen (transcendentale) vrijheid aan de ene en (empiri-
sche) gedetermineerdheid aan de andere kant. In de laatmoderne cultuur ziet 
Römelt vier tendensen werkzaam die de vrijheid van mensen en hun vermogen 
persoonlijk verantwoordelijkheid te dragen in twijfel trekken. Naast de tendens 
verantwoordelijkheid af te wentelen op de anonimiteit van systemische dwang, 
signaleert Römelt de tendens solidariteit te vervangen door privatiserende, 
berekenende en inperkende voorbehouden en nutsberekeningen, subjectiviteit 
te beperken tot een esthetiserende, illusieloze individuele oprechtheid en ratio-
naliteit te reduceren tot de functionele rationaliteit van een ecologisch–sociale 
pragmatiek. De mens die geroepen is tot persoonlijke verantwoordelijkheid, 
betre]ende zichzelf, de samenleving en zijn natuurlijke omgeving, ziet zich 
gesteld voor het dilemma tussen hoop en onmacht, tussen grote morele idealen 
en ethische berusting169. Dit is als het ware een derde spanningsveld. De vier 
genoemde culturele tendensen oefenen hun invloed uit in dit spanningsveld en 
wel in de richting van de tweede hoorn van beide dilemma’s. Ze versterken de 
ervaring van eindigheid, kwetsbaarheid, falen en schuld en doen verantwoorde-
lijkheid opgaan in, op het niveau van de innerlijkheid: een zel`ritisch, sceptisch 

168 Römelt 1996b, 54: ‘Im Dialog der Moraltheologie mit der modernen Kultur hat sich damit die 
Frage nach der Integration der Autonomie der selbstbewußten säkularen Freiheit o"ensichtlich in 
die Frage nach dem theologischen Verständnis der Authentizität solcher Freiheit gewandelt’.
169 Römelt 1996a, 28-34.



336 gezien de ander

afzien van alle persoonlijke idealen en, op het structurele niveau: in een onper-
soonlijke, aan structurele initiatieven gedelegeerde plicht tot verandering.

Het is volgens Römelt de roeping door God, oproepend tot een persoonlijke 
betrekking, die de mogelijkheid van en hoop op de eerste van beide moge-
lijkheden waarborgt. Temidden van de laatmoderne ‘paradoxen van onvrije 
vrijheid en gedecentreerde subjectiviteit’ roept God mensen tot verantwoor-
delijkheid. Vanuit een persoonlijke betrekking tot God kunnen mensen een 
ervaring opdoen van geschonken–zijn, hoop, liefde en vergeving. Dit maakt het 
mogelijk verantwoordelijkheid op zich te nemen. Op het niveau van de inner-
lijkheid betekent dat een positieve, op zingeving georiënteerde persoonlijke 
authenticiteit en op het structurele niveau betekent dat een transfunctionele, 
op persoonlijke zingeving gerichte integratie170.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van Römelts opvat-
tingen over dat om de betekenis van autonomie en authenticiteit in de laat-
moderne cultuur te kunnen begrijpen, ze dienen te worden geplaatst binnen 
de bewuste, re^ectieve spanningen tussen innerlijkheid en maatschappelijke 
structuren en tussen vrijheid en gedetermineerdheid. Binnen die twee span-
ningsvelden is het de roeping door God tot een persoonlijke betrekking die 
ons de moed gee� tot een verantwoordelijkheid die weet hee� van de gedeter-
mineerdheid en relativering van het menselijk subject. Vanuit die persoonlijke 
betrekking met God kunnen mensen ervaringen opdoen van geschonken–
zijn, hoop, liefde en vergeving. Hiermee kan weerstand worden geboden aan 
vier culturele tendensen die binnen onze laatmoderne cultuur werkzaam zijn 
en die de vrijheid van mensen en hun vermogen persoonlijk verantwoorde-
lijkheid te dragen in twijfel trekken.

* * *

170 Het is volgens Römelt het persoonlijke gesprek van de enkeling met God die het de mens 
mogelijk maakt de morele verplichting te onderkennen en op zich te nemen. Als criterium daar-
voor noemt hij ‘authenticiteit’: ‘Das Kriterium zur Erkenntnis der sittlichen Anforderung in dieser 
individuellen, satzha! nicht mehr re*ektierbaren Tiefe ist dabei die Erfahrung einer Authenti-
zität, eines inneren Friedens und einer Stimmigkeit, die gerade aus dem persönlichen Gespräch 
des einzelnen Menschen mit Gott geschenkt wird’, Römelt 1996b, 67. Vgl. Ferrara’s opvatting van 
geldigheid als vervulde identiteit, volgens de criteria congruentie, levendigheid, diepte en volwas-
senheid (zie subpar. 4.4.2). Ferrara stelt echter niet de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden 
van een vervulde identiteit, of waardoor of waarvandaan deze identiteit wordt geschonken.
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De in deze paragraaf besproken theologische opvattingen overziend, kom ik 
tot een vierde, theologische bepaling van autonomie en authenticiteit. Auto-
nomie en authenticiteit zijn theologisch gezien op elkaar betrokken zoals 
vrijheid en waarheid op elkaar betrokken zijn. Autonomie is de noodzake-
lijke veronderstelling van authenticiteit en authenticiteit is de vervulling 
van autonomie. Autonomie betekent het zich met de gehele persoon weten 
te verhouden tot de bepaaldheden van het menselijk leven en het menselijk 
handelen en daarbinnen het opzoeken van een verbintenis met Christus, een 
beslistheid voor het goede en een levensmodel van navolging. Authenticiteit 
betekent het met de gehele persoon ingaan op Gods roeping tot een persoon-
lijke betrekking met God, een betrekking die ervaringen van geschonken–zijn, 
hoop, liefde en vergeving mogelijk maakt en in staat stelt — weet hebbend van 
de gedetermineerdheid van het menselijk subject — tot het nemen van verant-
woordelijkheid voor zichzelf en voor anderen.

Paragraaf 4.6: Het subject en diens autonomie en authenticiteit 
gedeconstrueerd

Om in het empirisch deel van mijn onderzoek gefocust en toch zo open moge-
lijk te kunnen kijken naar wat er in de casussen gebeurt, bespreek ik ten slotte 
een �loso�sche traditie die uiterst kritisch staat ten aanzien van het menselijk 
subject en diens vermeende of geclaimde autonomie en authenticiteit. Het is een 
traditie die de drie maîtres de soupçon — een uitdrukking van Paul Ricœur –, de 
drie ‘meesters van het verdenken’: Karl Marx, Friedrich Nietzsche en Sigmund 
Freud, serieus neemt171. Deze �loso�sche traditie, voorzover hier van belang, 
baseert zich in het bijzonder op het gedachtegoed van Nietzsche en, in diens 
gedachtespoor, Michel Foucault. Zij thematiseert de (nominale en feitelijke) 
goddeloosheid van mensen en systemen en onthult dat mensen regelmatig als 
overbodig worden afgeschreven.

Volgens Nietzsche is de wereld een wereld van wording en een blind spel van 
krachten waarvan wij zelf de producten en de dragers zijn. In de wereld heerst 
de Wille zur Macht. Wij mogen deze krachten niet loochenen, maar moeten 
zowel de bevrijdende als de smartelijke kanten ervan omarmen. Het leven is 
een strijd waarin ieder probeert de anderen te onderwerpen. De begripsma-
tige identiteit van mensen en dingen berust op een constructie en niet op een 

171 Zie voor Nietzsche als de tegenhanger bij uitstek van Descartes op het terrein van wat 
Ricœur ‘�loso�eën van het subject’ noemt: Ricœur 1992, 4-16.
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buiten het bewustzijn staande werkelijkheid. In het denken geven we de wereld 
een stabiliteit die ze niet hee�. We bakenen objecten af door ze te benoemen. 
Deze identi�catieoperatie levert ons ook een identiteit: het ‘ik’. Alhoewel onze 
begrippen metaforisch en illusoir zijn, zijn ze onmisbaar om te overleven. We 
construeren volgens Nietzsche de werkelijkheid door namen en begrippen te 
formuleren. Dit is de leugen die ten grondslag ligt aan alle kennis. Met het 
uitvinden van het kennen stelt de mens zichzelf centraal in de wereld. Hij is dan 
geen deel meer van die werkelijkheid. De manier waarop we de wereld struc-
tuur geven is toegesneden op onze behoe�en. We laten de wereld op onszelf 
lijken en zetten haar naar onze hand. Kennen hee� tot taak de werkelijkheid zo 
te vervormen dat ze voor ons lee~aar wordt, en is dus een vorm van gewelds-
uitoefening. Waarheid is niets anders dan een illusie die gepaard gaat met een 
bepaald perspectief. Ze is wisselend, nooit de�nitief, altijd partieel en partijdig, 
altijd perspectivistisch.

In navolging van Nietzsche wijst ook Foucault de veronderstelling af dat 
het subject een vaststaande werkelijkheid zou zijn. Het subject is, net zoals de 
werkelijkheid om ons heen, een talige constructie. Zij komt tot stand, niet voor-
afgaand aan, maar ín het menselijke spreken, handelen en denken. Uit zijn genea-
logische onderzoek naar de werking van de macht concludeert Foucault dat de 
mens verankerd is in onzichtbare machtsstructuren: instituties die hem disci-
plineren, zoals bijvoorbeeld de school, het leger, het gerecht, het ziekenhuis, en 
taalregimes die hem normaliseren, zoals de mens wetenschappen en ‘de proce-
durele ethiek van respect tussen gelijken’. In zijn analyse van bestuursmacht 
biedt Foucault volgens Barry Hindess een alternatief voor opvattingen die 
bestuur baseren op de instemming van de burgers, zoals die van Hobbes en 
Locke172. Bestuur omvat volgens Foucault niet alleen dat wat de regering en de 
overheidsorganen van een land doen, maar ook wat allerlei andere instellingen 
en groepen van burgers doen. Hij onderscheidt drie bestuursrationaliteiten, 
naast die van volkssoevereiniteit op basis van instemming, namelijk: discipline, 
‘pastorale macht’ en liberalisme.

Discipline is volgens Foucault een speci�eke vorm van macht die opkomt in 
het zeventiende–eeuwse Europa en die erop is gericht het karakter van indi-
viduen zo te vormen dat ze zichzelf gaan controleren, geïnstrueerd kunnen 
worden en kunnen samenwerken. Hoewel discipline vaak samengaat met 
repressie, is het volgens Foucault een productieve macht bij uitstek: het is erop 

172 Barry Hindess, Discipline and cherish: Foucault on power, domination and government, in: 
Hindess 1996, 96-136.
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gericht de capaciteiten van mensen te benutten en te versterken. De uitbouw 
van discipline in de 17e eeuw gaat volgens Foucault hand in hand met de uitvin-
ding van het humanistisch subject: een mens met een innerlijkheid waarop 
andere actoren invloed kunnen uitoefenen173. De ontwikkeling van discipli-
nerende macht hangt dan ook nauw samen met de ontwikkeling van kennis 
betre]ende het karakter en het gedrag van mensen. Toch bereikt discipline 
volgens Foucault haar doelen vaak niet en roept het vaak weerstand en ontwij-
kend gedrag op.

 ‘Pastorale macht’ is een vorm van bestuursmacht die samenhangt met een 
opvatting die voor het bestuur de metafoor van een herder met zijn kudde 
hanteert, en gericht is op het welvaren van de burgers en de samenleving als 
geheel174. Foucault gee� als belangrijk voorbeeld van deze opvatting van bestuur 
de theorie betre]ende de politie, zoals die zich ontwikkelde in het Europa van 
de 18e en 19e eeuw en die de politie verantwoordelijk achtte voor een alomvat-
tende regulering van het maatschappelijk leven. Volgens deze theorie was de 
politie niet alleen een verantwoordelijkheid van de staat maar ook van bij de 
publieke zaak betrokken, �lantropische ingestelde burgers. Volgens Foucault 
is onder invloed van het christendom tot deze opvatting van bestuur ook het 
trainen van individuen in een permanent zelfonderzoek gaan behoren: in de 
kerken in de vorm van de biecht en het persoonlijk pastoraat, in de seculiere 
maatschappij in de vorm van therapieën, counselingpraktijken en persoonlijk-
heidstechnieken175. Op deze manier kunnen mensen worden getraind in het 
zichzelf opleggen van gedragsregels.

De liberale opvatting van bestuur beschouwt volgens Foucault de samenle-
ving als een geheel van natuurlijke processen — processen die van doen hebben 
met de economie, de bevolkingsgroei enzovoort — en is erop gericht de voor-
waarden waaronder deze processen het beste e]ect sorteren, zeker te stellen. 
Tot deze voorwaarden behoort een bevolking die als vrije en ona�ankelijke 
personen denken en handelen, dat wil zeggen als personen die zich publiekelijk 
en privé gedragen volgens standaarden van burgerschap, redelijkheid en geor-
dendheid. Onder een liberaal regime kunnen we volgens Foucault dus pogingen 
verwachten het gedrag van mensen indirect te reguleren, bijvoorbeeld via het 
onderwijs, de inrichting van publieke gebouwen en van de publieke ruimte en 

173 Hindess 1996, 115.
174 Over de herder en zijn kudde als metafoor voor pastoraat zie hfst. 3, subpar. 3.2.3, over de 
Regula pastoralis van Gregorius de Grote.
175 Hindess 1996, 122.
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manieren van omgaan met afwijkende ‘gevallen’176.
Disciplinerende, ‘pastorale’ en liberale technieken leiden tot wat Foucault het 

‘panoptische subject’177 noemt: een mens die van alle kanten als object wordt 
benaderd, door de overheid, door medeburgers, door gedragswetenschappers 
enzovoort. Dit subject staat onder druk van permanente zel�nspectie. Tege-
lijk brengen allerlei beheersingspraktijken ervaringen van onrecht en onder-
drukking teweeg, waaraan in de heersende taalregimes geen stem kan worden 
gegeven en die daardoor gevoelens van onbehagen oproepen. Terwijl voor 
Freud de ervaring van onbehagen een uiting van onze agressieve dri�natuur is, 
is die ervaring voor Foucault juist ‘een manifestatie van dat aspect van onszelf, 
met name van onze lichamelijkheid, dat zich aan disciplinering en normali-
sering onttrekt’178. Foucault roept in reactie daarop op tot een levenspraktijk 
van ‘zelfzorg’. Voor hem wordt de ervaring van subjectiviteit gestructureerd op 
de drie assen van het weten, van de macht en van de technieken179. Ethiek is 
voor hem ‘bestaansesthetiek’, een re^ectieve praktijk waarin menselijke wezens 
zichzelf tot een ethisch subject trachten te transformeren.

Het subject is een gefragmenteerd ‘ik’ dat zichzelf met behulp van zel�ech-
nieken als (brokkelig) subject constitueert. Die ‘zel�echnieken’ of ‘bestaan-
sesthetische zelfpraktijken’ zijn180: (a) problematisering: het vaststellen van de 
‘ethische substantie’ die wordt geproblematiseerd, dat is het deel van mijzelf dat, 
in de praktijken waarin ik leef, ethische zorg behoe�; (b) bepaling van mijn 
‘subjectiverings– of onderwerpingswijze’: het bepalen van mijn verhouding tot 
het voorschri� dat ik navolg, tot de regels die ik van toepassing verklaar voor 
mijn eigen moreel gedrag; (c) strijd met mijzelf: het ‘ethische werk’ aan mijzelf, 
dat wil zeggen op een kritische, actieve en experimentele manier werken aan 
een transformatie van mijzelf tot een moreel subject en (d) ‘morele teleologie’: 

176 Hindess 1996, 130.
177 Michel Foucault, Surveiller et punir (1975). Het panopticum was een voorstel van de 18e 
eeuwse Engelse jurist en �losoof Jeremy Bentham, een vroeg pleitbezorger van het utilisme, voor 
een cirkelvormige gevangenis met cellen in de periferie en een toren in het midden, van waaruit 
alle gevangenen permanent onder toezicht staan. Foucault gebruikt het panopticum als beeld 
van de instrumenten waarover de moderne maatschappij beschikt om individuen aan te passen 
aan de eisen die een rationeel bestuurde samenleving stelt. Het enige dat aan de heerschappij van 
het panopticum ontsnapt is het onbehagen, een di]uus gevoel van onvrede waar ogenschijnlijk 
geen reden voor is, zie Zwart 1995, 35-41.
178 Zwart 1995, 39.
179 In de inleiding van Michel Foucault, L’usage des plaisirs (1984); zie Huijer 1996, 20. De laatste 
as is de as van de erkenning van zichzelf als subject.
180 L’usage des plaisirs (1984); zie Huijer 1996, 39-52, en Joep Dohmen, in: Wit e.a. (red.) 2007, 
65-82 hier 78.
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het bepalen van het uiteindelijke doel, dat wil zeggen: de subjectiviteit die ik 
nastreef als ik me moreel gedraag. Het uiteindelijke doel kan voor verschillende 
opvattingen van waar het in ethiek om gaat, sterk verschillen: autonomie, voor-
tre]elijkheid, zuiverheid, gemoedsrust, zelfoverstijging, zelfverlies enzovoort. 
In Foucaults opvatting van zelfzorg betekent de strijd met mijzelf: ascese, trai-
ning en conditionering, en de morele teleologie: mijzelf als kunstwerk scheppen, 
dat wil zeggen erop gericht zijn de verhouding tot mijzelf, als praktijk, in de 
praktijken waarin ik leef, steeds opnieuw vorm te geven.

* * *

Met het oog op sensibilisering houd ik aan de bespreking van deconstructi-
vistische opvattingen van het menselijk subject over dat het subject niet een 
zichzelf ponerend, in zichzelf rustend subject is, maar een zowel uitwendig als 
inwendig onzeker subject dat wordt omspeeld door meervoudige discipline-
ring, permanente zel�nspectie, machtsuitoefening en zelfzorg.

Bij wijze van conclusie: Gesensibiliseerd conceptuele kaarten maken

In het empirische deel van mijn onderzoek heb ik de in dit hoofdsuk besproken 
theorie vruchtbaar gemaakt door middel van zogenaamde conceptuele kaarten. 
In hoofdstuk 2 heb ik uitgelegd wat ik versta onder conceptuele kaarten: visuele 
weergaves, in meerdere dimensies, van een netwerk van concepten, inzichten, 
vragen enzovoort, en van relaties tussen concepten enzovoort, eventueel gegroe-
peerd rond een of enkele centrale concepten. Conceptuele kaarten vormen 
visuele representaties van een bepaalde theorie of familie van verwante theo-
rieën (zie sectie 2.6.1.3). Uiteindelijk heb ik vier conceptuele kaarten gemaakt. In 
de eerste kaart heb ik alle wijsgerige discussies over autonomie en authenticiteit 
die ik in de eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk heb besproken, samen-
genomen en als het ware theologisch naar me toegehaald met behulp van de 
aandachtspunten die ik aan de bespreking van de opvattingen van Schocken-
ho] heb overgehouden (zie subparagraaf 4.5.2). Vervolgens heb ik nog drie 
kaarten gemaakt, samen nemend en deels doordenkend op het theologisch 
personalisme van Janssens, de theologische cultuurkritiek van Römelt en de 
deconstructie van het menselijk subject.

Als eerste kaart heb ik een kaart gemaakt waarin het spanningsveld tussen 
vrijheid en bepaaldheid centraal staat. In dat spanningsveld bevindt zich 
het subject dat in dat spanningsveld vanuit twee perspectieven kan worden 
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waargenomen, namelijk dat van de rede (Verlichting: autonomie) en dat van 
de verbeelding (Romantiek: authenticiteit). Deze kaart is vanuit de �loso�e-
geschiedenis gezien als het ware de ‘habitat’ van autonomie en authenticiteit. 
Ik noem dit de ‘moderniteitskaart’. In deze kaart is de gemeenschap wel verte-
genwoordigd, maar extrinsiek, als instantie van bepaaldheid: als de ander, 
als de samenleving. In een tweede kaart staat juist de verhouding persoon–
gemeenschap centraal. Hier is het subject uiteengelegd in een ‘ik’ dat als het 
ware de actieve auteur van het eigen handelen is, en het ‘zelf ’ dat het passief 
zichzelf aantre]en in het eigen handelen en ondergaan thematiseert. In dit 
‘zelf ’ gaat het tegelijk ook om de mensen om ons heen en hun invloed op ons. 
De wisselwerking tussen ‘ik’ en ‘zelf ’ constitueert het voor de mens unieke 
proces van zelfwording. Vanwege de nadruk op persoon–gemeenschap in de 
tweede kaart, noem ik deze de ‘theologisch personalismekaart’. Een derde 
concept dat met het oog op autonomie en authenticiteit in de context van de 
geordende samenleving van belang is, is dat van persoonlijke verantwoorde-
lijkheid dat bemiddelt tussen innerlijkheid en maatschappelijke structuren. 
Dit wordt gethematiseerd in een derde kaart, die ik de ‘theologische cultuur-
kritiek–kaart’ noemt, omdat het daarin gaat om een kritische verhouding 
ten opzichte van tendensen in de huidige, laatmoderne cultuur die de mens 
persoonlijke verantwoordelijkheid dreigen te ontzeggen. In een vierde kaart 
visualiseer ik een opvatting die ervan uitgaat dat het subject geen vaststaande 
werkelijkheid is die voorafgaat aan het spreken, handelen en denken, maar 
een historische, culturele en linguïstische constructie die in het spreken, 
handelen en denken eerst tot stand komt (Foucault). Deze kaart noem ik de 
‘deconstructiekaart’.

De vier conceptuele kaarten stemmen met elkaar overeen in dat ze allemaal 
over persoon, gemeenschap/samenleving, vrijheid en verantwoordelijkheid 
gaan. Ook God hee� in de eerste drie duidelijk een plek en in de vierde moge-
lijk een plek. De vier kaarten verschillen echter in de verschillende nadruk die 
ze op verschillende zaken leggen. In de moderniteitskaart staat de enkeling 
centraal, met zijn of haar levensverhaal, in het spanningsveld tussen vrijheid 
en (biologische, psychische, sociale, historische en culturele) bepaaldheid. Dit 
spanningsveld wordt vanuit twee perspectieven bekeken: vanuit de menselijke 
rede en vanuit de menselijke verbeelding. De ander, waaronder God, betekent 
primair een inbreuk op de eigen speelruimte. In de personalismekaart staat 
ook de enkeling centraal, dat wil zeggen de zelfwording van de enkeling, maar 
in een veel gedi]erentieerder spanningsveld, waarin persoon–gemeenschap 
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een prominente plaats innneemt. Andere spanningsvelden zijn erkennen en 
erkend–worden en vrijheid en verantwoordelijkheid. God hee� indirect een 
plek vanwege het spanningsveld tussen het beeld van God in iedere mens en 
hoe God iedere mens bedoelt te zijn (‘beeld van mij in God’). In de theologi-
sche cultuurkritiek–kaart staat opnieuw de enkeling centraal, maar nu als een 
wezen met persoonlijke verantwoordelijkheid temidden van een cultuur die 
hem of haar die verantwoordelijkheid als het ware ontzegt. Die persoonlijke 
verantwoordelijkheid bevindt zich op het kruispunt van twee spanningsvelden: 
dat tussen innerlijkheid en maatschappelijke structuren en dat tussen trans-
cendentale vrijheid en empirische gedetermineerdheid. God hee� hier een plek 
als de grond voor hoop, liefde en vergeving, voor een positieve persoonlijke 
authenticiteit en voor een op persoonlijke zingeving gerichte integratie als een 
mogelijkheid tegen de keer in. Ook in de deconstructiekaart staat de enkeling 
centraal, die zelf een weliswaar gefragmenteerd, ‘brokkelig’ subject constitu-
eert door middel van zogenaamde ‘zel�echnieken’. Dit zichzelf telkens opnieuw 
constituerende subject staat in de spanningsvelden van macht en weerstand, 
van kennis en illusie, van ‘God is dood’ en ‘het subject is dood’. Na deze eerste 
schets teken ik de vier kaarten hieronder verder uit.

Conceptuele kaart 1: MODERNITEITSKAART

De eerste kaart biedt een visuele weergave van het moderne denken over auto-
nomie en authenticiteit, dat wordt gekenmerkt door het tegenover elkaar staan 
van vrijheid en bepaaldheid. Dit spanningsveld kan vanuit twee perspectieven 
worden bekeken: ofwel vanuit een nadruk op de menselijke rede ofwel vanuit 
een nadruk op de menselijke verbeelding. Deze twee perspectieven hangen 
samen met de twee bronnen of grondstromingen van de moderniteit, namelijk 
de Verlichting, respectievelijk de Romantiek, waarmee de begrippen autonomie, 
respectievelijk authenticiteit zijn verbonden. Autonomie staat voor kwesties 
betre]ende het eigen handelen, zoals ‘wat wil ik?’ en ‘wat moet ik doen?’, en 
authenticiteit voor kwesties betre]ende de eigen identiteit, zoals ‘wie ben ik?’, 
‘wie verlang ik te zijn?’ en ‘wat wens ik van mijzelf tot uitdrukking te brengen?’. 
In zekere zin is deze kaart als het ware de natuurlijke ‘habitat’ van het begrip-
penpaar autonomie en authenticiteit. Omdat het tegenover elkaar staan van 
vrijheid en bepaaldheid overheerst, lag het voor de hand deze kaart ‘liberaal’ 
te noemen, maar daarmee zou deze kaart teveel worden geassocieerd met de 
�loso�sche traditie van het liberalisme van Locke, Kant en Mill. Ik noem deze 
kaart de ‘moderniteitskaart’.
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In het centrum staat het subject, een (nog) ongedi]erentieerde twee–eenheid. 
Dit subject staat, op de horizontale as, in het spanningsveld tussen vrijheid en 
bepaaldheid, waarbij bepaaldheid samenhangt met het feit dat iedere mens 
onlosmakelijk is verbonden met zijn of haar lichaam, samenleving, geschie-
denis, cultuur, sociale relaties, situatie of positie, enzovoort, en vrijheid bestaat 
uit het zich verhouden tot die bepaaldheid. Vanuit een nadruk op de rede is vrij-
heid soevereiniteit of vrije zel~eschikking; vanuit een nadruk op de verbeelding 
is vrijheid originaliteit of ongebonden zelfexpressie. In de liberale opvatting 
gaat het er als het ware om de speelruimte van de vrijheid zo groot mogelijk te 
maken, door de invloedsfeer van de bepaaldheid zo veel mogelijk te beperken. 
De ander betekent primair een inbreuk op de eigen speelruimte.

Als het ware in een vlak loodrecht op het vlak van de tekening staan om het 
subject heen vier instanties van de ander: de concrete ander, de gemeenschap, 
God en het eigen zelf zelf. Elke instantie van de ander introduceert, op een 
eigen betrekkingsniveau, een eigen soort bepaaldheid, waartoe het subject zich 
moet verhouden: aanspraken (verwachtingen, rechten, enz.), wetten, geboden 
en gemoedsaandoeningen181. In het zich verhouden tot die bepaaldheden zit de 
vrijheid van het subject.

Over het subject is — in het kader van persoonlijk pastoraat bijvoor-
beeld — een levensverhaal te vertellen, een verhaal tussen oorsprong (waarvan-
daan het komt) en bestemming (waarheen het op weg is), die zich beide aan het 
vertellen, althans van het subject zelf, onttrekken. Het altijd ona]e en telkens 
weer opnieuw te vertellen levensverhaal bemiddelt tussen vrijheid en bepaald-
heid. Volgens sommige auteurs dient iemand, om autonoom en/of authentiek 
genoemd te kunnen worden, zich niet alleen cognitief maar ook a]ectief met 
zijn of haar levensverhaal te identi�ceren182.

De moderniteitskaart heb ik als het ware theologisch naar me toegehaald 
met behulp van de, op Schockenho]s opvattingen doordenkend, opgemerkte 
aandachtspunten van vrijheid als een zich verhouden tot de bepaaldheden van 
het menselijk handelen en van autonomie en authenticiteit als dialectisch op 
elkaar betrokken grootheden.

181 Het hier bedoelde ‘zelf ’ is te vergelijken met wat Ricœur mêmeté noemt: zoiets als iemands 
karakter, diens verworven gewoontes en identi�caties, Ricœur 1992, 119-122.
182 Zie Patrick Delaere, Practical identity: An essay on personhood, autonomy, and pathology, 
Rotterdam 2010 (diss.).
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Conceptuele kaart 2: THEOLOGISCH PERSONALISME–KAART

De theologisch personalisme–kaart heb ik gemaakt in de vorm van een ellips 
om ‘zelfwording’ heen, met op de twee brandpunten het ‘ik’, dat als het ware 
de actieve auteur van het eigen handelen is, en het ‘zelf ’, dat het passief zichzelf 
aantre]en in het eigen handelen en ondergaan thematiseert. Met zelfwording 
bedoel ik hier overigens niet zelfwording in de betekenis van zelfontplooiing 
zoals de humanistische psychologie van Erich Fromm, Carl Rogers en Abraham 
Maslow als ideaal had en waarbij er een sterke nadruk op activiteit lag183. Deze 
kern van ik en zelf bevindt zich in een grote verzameling spanningsvelden, zowel 
op de ellips als binnen in de ellips. Op de ellips staat op de lange as: persoon–
gemeenschap (Janssens vijfde aspect). Op de ellips staan verder onder andere 
vrijheid–verantwoordelijkheid (eerste aspect), verbeelding–lichamelijkheid 
(tweede en derde aspect) en zelfwaardering–naastenliefde (vierde aspect). Binnen 
in de ellips staan onder andere soevereiniteit–deemoed (zesde aspect), verstand–
traditie (zevende aspect) en oorspronkelijkheid–gelijkheid (achtste aspect).

Hoewel ik mijn startpunt heb genomen in het theologisch personalisme van 
Janssens is deze kaart niet zomaar een visuele weergave ervan. Ik heb er meer, 
in de literatuur gevonden polariteiten in ondergebracht die samen gedacht en 
bijeen gehouden dienen te worden, zoals ascese–assertiviteit184. Op de korte 
as van de ellips staat bijvoorbeeld de polariteit tussen beeld van God in mij 
enerzijds en beeld van mij in God anderzijds. Het beeld–van–God–zijn van de 
mens wordt wel opgevat als een grond voor de vrijheid van de mens. Ik zet 
daar de door mij bedachte uitdrukking ‘beeld–van–mij–in–God’ tegenover: 
zoals God mij bedoelt te zijn, mijn bestemming, mijn persoonlijke waarheid, 
mijn ‘authenticiteit’185. Verder heb ik de ellips opgedeeld in vier kwadranten 

183 Frits de Lange onderscheidt met A.J. Nijk (De mythe van zelfontplooiing, 1978) zelfontplooiing 
van zelfverwerkelijking als twee modellen van zelfwording: een ‘biomorf ’ model waarin het gaat 
om groei en een ‘antropomorf ’ model waarin het gaat om vervolmaking. De Lange kiest voor 
het laatste: ‘Zelfontplooiing zonder zel�ranscendentie eindigt in een expressief individualisme, 
waarbij het zelf opbrandt in zijn eigen intensiteit. In de zelfverwerkelijking realiseert het zelf 
zich door zich te verhouden tot het ándere dan zichzelf, zelfs als dat zijn menselijke natuur is. 
Het zelf komt tot zichzelf door zich te vereenzelvigen met waarden en idealen die zijn feitelijk-
heid overstijgen. Je wordt wie je bent, in de toewijding aan en het streven naar wat meer is dan 
jezelf ’, De mythe van het voltooide leven, Zoetermeer 2007, 101. Voor het onderscheid ik-zelf, 
vergelijk Georg Herbert Meads, van William James overgenomen onderscheid tussen I en Me: 
Het ‘ik’ staat voor het onmiddellijke, spontane, agerende subject, het ‘mij’ voor het conventio-
nele, recipiërende ‘zelf ’ zoals dat vertegenwoordigd wordt door de anderen, en dat dus door het 

‘ik’ gegeneraliseerd wordt’, Harskamp 2002, 122 (zie ook hfst. 2, sectie 2.5.1.1).
184 Zie De Wit 2007.
185 Vgl. de metafoor die Willem Jan Otten in zijn roman ‘Specht en zoon’ (2004) gebruikt om de 
verhouding tussen God en de mens inzichtelijk te maken. Hij stelt de mens voor als een drager, 
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die te karakteriseren zijn door handelen (linksonder), ondergaan (rechtsboven), 
zel~evestiging (linksboven) en verbondenheid (rechtsonder). Ook zien en 
gezien worden, erkennen en erkend worden, als het spanningsveld waarbinnen 
zelfwording plaatsvindt, is in deze kaart ingetekend.

Conceptuele kaart 3: THEOLOGISCHE CULTUURKRITIEK–KAART

De theologische cultuurkritiek–kaart is opgebouwd uit twee assen: de horizon-
tale as van innerlijkheid versus (maatschappelijke) structuren en de verticale 
as van (transcendentale) vrijheid versus (empirische) gedetermineerdheid. Op 
het kruispunt van de twee assen staat de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
de mens, die zich op het niveau van de innerlijkheid vertaalt in een existentiële 
eerlijkheid en op het structurele niveau in een zakelijke e]ectiviteit. 

Dit tweedimensionele vlak wordt omkaderd door de huidige, laatmoderne 
cultuur waarbinnen een viertal tendensen werkzaam zijn, die de vrijheid van 
mensen en hun vermogen persoonlijk verantwoordelijkheid te dragen in twijfel 
trekken. Het gaat om de tendensen verantwoordelijkheid af te wentelen op de 
anonimiteit van systemische dwang, solidariteit te vervangen door privatise-
rende, berekenende en inperkende voorbehouden en nutsberekeningen, subjec-
tiviteit te beperken tot een esthetiserende illusieloze individuele oprechtheid 
en rationaliteit te reduceren tot de functionele rationaliteit van een ecologisch–
sociale pragmatiek. Deze vier culturele tendensen oefenen hun invloed uit in 
een derde dimensie in deze kaart. 

De mens die geroepen is tot persoonlijke verantwoordelijkheid, betre]ende 
zichzelf, de samenleving en zijn natuurlijke omgeving, ziet zich gesteld voor 
het dilemma tussen hoop en onmacht, tussen grote morele idealen en ethische 
berusting. Genoemde culturele tendensen duwen als het ware in deze dimensie 
een bepaalde kant op, namelijk die van de tweede van beide mogelijkheden. 
Ze versterken de ervaring van eindigheid, kwetsbaarheid, falen en schuld en 
doen verantwoordelijkheid opgaan in, op het niveau van de innerlijkheid, een 
zel`ritisch, sceptisch afzien van alle persoonlijke idealen en, op het structu-
rele niveau, in een onpersoonlijke, aan structurele initiatieven gedelegeerde 
veranderingsplicht.

Het is de roeping door God, oproepend tot een persoonlijke betrekking, 
die de mogelijkheid van en hoop op de eerste van beide mogelijkheden waar-
borgt. Temidden van de laatmoderne ‘paradoxen van onvrije vrijheid en 

een canvas, dat leeg en wit is en door de verbeelding van God kan worden ingevuld. Merk op dat 
‘beeld’ in ‘beeld van God in mij’ iets anders betekent dan in ‘beeld van mij in God’.
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gedecentreerde subjectiviteit’ roept God mensen tot verantwoordelijkheid. 
Vanuit een persoonlijke betrekking tot God kunnen mensen een ervaring 
opdoen van geschonken–zijn, hoop, liefde en vergeving. Dit maakt het moge-
lijk verantwoordelijkheid op zich te nemen in de zin van, op het niveau van de 
innerlijkheid, een positieve, op zingeving georiënteerde persoonlijke authenti-
citeit en, op het structurele niveau, een transfunctionele, op persoonlijke zinge-
ving gerichte integratie.

Conceptuele kaart 4: DECONSTRUCTIEKAART

De deconstructiekaart draait om het onzeker subject en de twijfel en hee� in 
het centrum een esthetische vorm, namelijk een 2x2x2–hoek. Deze achthoek 
bevindt zich op het kruispunt van drie assen: die van het weten, van de macht 
en van de erkenning van zichzelf. Op de as van het weten gaat het om de werke-
lijkheid en het zel~ewustzijn als een talige constructie. Op de as van de macht 
gaat het om de wil tot macht van de Übermensch en de bestuursmacht. Op de 
as van de erkenning van zichzelf als subject gaat om de vier zel�echnieken: 
problematisering, bepalen onderwerpingswijze, werken aan zichzelf en actief 
vormgeven van een bepaalde zelfverhouding. In de achthoek gaat het om de 
levenspraktijk van zelfzorg waarin een gefragmenteerd ‘ik’ zichzelf constitu-
eert tot subject. De disciplinerende, pastorale en liberale technieken van de 
bestuursmacht dwingen het subject tot permanent zelfonderzoek. Wat zich aan 
die disciplinering onttrekt, uit zich in een gevoel van onbehagen.

* * *

Met de lange weg die ik in dit hoofdstuk heb afgelegd, uitlopend in de hier-
boven besproken vier conceptuele kaarten — samennemend en dóórdenkend 
op allerlei discussies in de �loso�sche, praktisch–ethische en theologische lite-
ratuur –, heb ik mezelf, en hopelijk de lezer, gesensibiliseerd voor wat er in het 
empirische materiaal mogelijk is te vinden met betrekking tot autonomie en 
authenticiteit. Vooral de bespreking van allerlei �loso�sche en praktisch–ethi-
sche discussies hebben duidelijk gemaakt dat autonomie en authenticiteit sterk 
contextueel bepaalde begrippen zijn, dat in verschillende �loso�sche gedach-
tegangen en in verschillende contexten verschillende aspecten van autonomie 
en authenticiteit naar boven komen en dat de begrippen autonomie en authen-
ticiteit in verschillende gedachtegangen en contexten gemakkelijk dreigen te 
worden versmald. Omdat ik naar het empirische materiaal niet verkokerd wilde 
kijken, me niet bij voorbaat wilde verbinden met een bepaalde �loso�sche 
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gedachtegang en niet een versmald begrip van autonomie en authenticiteit 
wilde hanteren, was deze lange voorbereidende, in de betekenis van sensibilise-
rende, weg nodig. Van de zoektocht naar wat in het empirische materiaal is te 
vinden doe ik verslag in het hiernavolgende deel II.



DEEL II

ONDERZOEKEN: HET EMPIRISCHE ONDERZOEK

HOOFDSTUK VIJF: ONDERZOEKSOPZET, GEGEVENSVERWERVING 

EN EERSTE BESCHRIJVING

Een empirische onderzoeksopzet (zie paragraaf 2.3) kent globaal een viertal 
fases: (1) bepalen en operationaliseren van de vraagstelling, (2) verzamelen, 
interpreteren en analyseren van de gegevens, (3) terugkoppelen naar de vraag-
stelling en (4) communiceren en verantwoorden van de bevindingen. Zo opge-
schreven lijkt empirisch onderzoek een lineair proces te zijn. In feite vormen 
de tweede en derde fase tezamen een cyclisch of spiraalvormig proces, waarbij 
gegevensverzameling en analyse, terugkoppeling en re^ectie elkaar voortdu-
rend afwisselen, bijsturen, van de wijs brengen en op het goede spoor houden. 
In veel kwalitatief–empirisch onderzoek wordt gedurende de gegevensverwer-
ving en verwerking ook de vraagstelling voortdurend gecontroleerd en zonodig 
herzien. De gegevensverwerking zelf bestaat weer uit een spiraalvormig proces 
van gegevensreductie, gegevensuitstalling en het trekken en toetsen van conclu-
sies. Dit gebeurt in een veelvoudige gevalsstudie als deze zowel op het niveau van 
de afzonderlijke casus als op het niveau van de gezamenlijke casussen. In dit en 
het volgende hoofdstuk beschrijf ik dit proces zoals ik me dat had voorgenomen 
en zoals ik het heb uitgevoerd. Ik doe dat laatste vrij uitgebreid omdat dat de 
lezer in staat stelt om de kwaliteit van het onderzoek — klassiek: de geldigheid, 
betrouwbaarheid en veralgemeniseerbaarheid ervan (zie 2.5.2.4) — te beoor-
delen. In paragraaf 5.1 beschrijf ik de opzet van het onderzoek aan de hand 
van een stroomdiagram (zie bijlage 5.1). In de daarop volgende paragrafen doe 
ik verslag van het gegevensverwervingsproces zoals het is verlopen: eerst de 
selectie en werving van de deelnemers (paragraaf 5.2), dan de verzameling van 
de gevalsbeschrijvingen (5.3) en vervolgens het interviewen (5.4). In de laatste 
twee paragrafen bespreek ik de casussen globaal: eerst volgens negen waarne-
mingen (5.5) en vervolgens volgens de elf kenmerken van een praktijk die ik in 
hoofdstuk 1 heb onderscheiden (5.6). Als bijlages heb ik de aan de deelnemers 
toegestuurde toelichting, casusschrij�nstructie en toestemmingsformulier 
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toegevoegd (bijlage 5.2 en 5.3), een overzicht van de aangeleverde casussen (5.4) en 
de inleiding en afsluiting van de themalijst voor de interviews (5.5). Uiteindelijk 
heb ik van de negentien uitgebreid beschreven casussen tien casussen uitvoerig 
geanalyseerd. Een samenvatting van elk van deze tien uitvoerig geanalyseerde 
casussen staat in bijlage 5.6. Voordat de lezer aan een volgend hoofdstuk begint, 
is het aan te raden deze samenvattingen door te lezen om enigszins vertrouwd 
te raken met wat er in de verschillende casussen aan de orde is.

Paragraaf 5.1: Onderzoeksopzet

In het stroomdiagram in bijlage 5.1 geef ik het verloop van het onderzoeks-
proces schematisch weer. Voor de overzichtelijkheid onderscheid ik daarbij 
twaalf stappen, of eigenlijk dertien. Dit kan de indruk wekken dat het bij mijn 
onderzoek om een lineair proces ging waarin ik achtereenvolgens dertien 
stappen heb gezet. In werkelijkheid verliep het onderzoek niet recht–toe–recht–
aan, maar over allerlei om– en dwaalwegen en via allerlei dwarsverbanden, 
terugkoppelingen en cirkelbewegingen. Toch zal ik de dertien stappen onder 
elkaar beschrijven, erop vertrouwend dat de lezer in gedachten wil houden dat 
het proces meer spiraalvormig dan lineair verliep. Waar relevant zal ik in het 
bijzonder vermelden waar literatuurstudie een rol vervulde.

1. Formuleren van probleem–, doel– en vraagstelling

Mijn belangstelling voor autonomie en authenticiteit in het pastoraat kwam 
voort uit de ontdekking dat het belang hechten aan het beginsel van respect voor 
autonomie in de gezondheidszorg ertoe kan leiden dat in een zorgvisie voor een 
woonzorgcentrum waar ik als pastoraal werker werkzaam in de parochie geregeld 
kwam, een beeld van de bewoners van dat huis werd neergezet dat me verwon-
derde. Het leek me de moeite waard te onderzoeken hoe het met autonomie en 
authenticiteit en het respect ervoor is gesteld in het pastoraat. Het formuleren van 
een probleem–, doel– en vraagstelling voor een wetenschappelijk onderzoek lag 
toen nog een ^ink eind weg. In deze eerste stap van het onderzoek vervulde lite-
ratuurstudie — naar autonomie en authenticiteit, naar gezondheidszorg en pasto-
raat en naar het gebruik van empirische methodes in ethisch onderzoek — een 
belangrijke rol. Dit leidde tot een eerste formulering, tot bijstellingen en tot 
nieuwe formuleringen. In de inleiding van dit proefschri� heb ik het uiteinde-
lijke resultaat gepresenteerd. In hoofdstuk 3 en 4 heb ik verslag gedaan van de 
literatuurstudie naar pastoraat en naar persoonlijke autonomie en authenticiteit.
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2. Expliciteren van de methodologie en kiezen van methodes

Aan het begin, ook na de eerste formulering van de probleem–, doel– en vraag-
stelling, was niet direct duidelijk op welke manier ik de vraagstelling tegemoet 
zou treden. Ik moest een keuze maken tussen een puur theoretisch, conceptueel 
onderzoek of een onderzoek met ook empirische methodes. En in het laatste 
geval tussen een kwantitatief–empirische aanpak, een kwalitatief–empirische 
aanpak of een combinatie ervan1. Ook na de keuze voor een kwalitatief–empiri-
sche aanpak waren er nog allerlei methodologische keuzes te maken. De belang-
rijkste betrof de vraag: met het oog waarop ga ik empirisch onderzoek doen: 
om een beschrijving te geven, om een hypothese te toetsen of om een theorie 
te ontwikkelen? Ook dit vroeg om literatuurstudie, met name in de methodo-
logische literatuur, zowel van gedragswetenschappelijke als van ethische aard. 
In hoofdstuk 1 en 2 is verslag gedaan van deze verkenning. Deze leidde ertoe 
dat ik koos voor een kwalitatief–empirische onderzoeksopzet gericht op het 
ontwikkelen van theorie. Ik koos daarmee in zekere zin de gefundeerde–theo-
riebenadering, maar dan niet in zijn objectivistische variant. Dit betekende 
dat reeds ontwikkelde theorieën een rol mochten vervullen bij het waarnemen 
en analyseren, in ieder geval in de beginfase. De belangrijkste methodes van 
gegevensverwerving waren het uitlokken van gevalsbeschrijvingen en het 
interviewen van de deelnemers. Bij het interviewen benaderde ik de pastorale 
beroepskrachten als deelnemers, die ik uitnodigde mee te zoeken naar een 
analyse van de door hen ingebrachte casussen, en niet als respondenten, die 
slechts antwoord geven op door de onderzoeker gestelde vragen.

3. Ontwikkelen van attenderende begrippen

In een kwalitatief–empirisch onderzoek dat is gericht op het ontwikkelen van 
theorie vervult de theoriegerichte sensitiviteit van de onderzoeker een cruciale 
rol. Hij of zij moet vanuit de literatuurstudie een gevoeligheid ontwikkelen voor 
wat er met het oog op theorievorming van belang kan zijn in het empirische 
materiaal. In de methodologische literatuur is dat een van de functies van zoge-
naamde attenderende begrippen: begrippen uit de inhoudelijke literatuur over 
het onderzoeksobject of over het onderzoeksveld die de onderzoeker gevoelig 
moeten maken voor theorierelevante elementen in het empirische materiaal. 
In dit onderzoek hee� het ontwikkelen van attenderende begrippen vanuit de 
literatuur de vorm gekregen van het ontwikkelen van conceptuele kaarten. In 
hoofdstuk 4 is hiervan verslag gedaan.

1 In hfst. 2, par. 2.5 en 2.6, heb ik uitvoerig stilgestaan bij kwalitatief-empirisch onderzoek. De 
technische termen in de hierna volgende tekst heb ik daar uitgelegd.
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4. Selecteren van deelnemers

In dit onderzoek naar autonomie en authenticiteit in de praktijk van persoon-
lijk pastoraat koos ik ervoor met pastores in gesprek te gaan en niet met pasto-
ranten2. Verder beperkte ik me tot parochiepastores en liet bijvoorbeeld pastores 
in de geestelijke verzorging of in het categoriale pastoraat erbuiten. Ten slotte 
beperk ik me tot Rooms–Katholieke pastores. Van het werven en selecteren van 
de deelnemers doe ik verslag in paragraaf 5.2.

5. Verzamelen van gevalsbeschrijvingen

Omdat het me niet, althans niet in eerste instantie, ging om de meningen van 
pastores, maar om hun praktijken en wat ze daarin aan moreel relevante inzichten 
opdoen, vroeg ik deelnemende pastores om uitgebreide gevalsbeschrijvingen. Dit 
vroeg veel tijd en inzet van hen, maar dwong hen ook om alles goed op een rijtje 
te zetten en zo concreet mogelijk te beschrijven. Ten behoeve hiervan stuurde ik 
hen een toelichting op mijn onderzoek en een zogenaamde ‘casusschrij�nstructie’. 
Met het oog op een zo groot mogelijke variatie in de gevalsbeschrijvingen vroeg 
ik erom in twee stappen: eerst vijf à zes beknopt uitgeschreven beschrijvingen, 
waaruit ik er samen met mijn begeleiders twee koos om uitgebreid te beschrijven. 
Ik doe hiervan verslag in paragraaf 5.3. Voor de duidelijkheid: de gevalsbeschrij-
ving en de interviewtekst samen vormen de casus.

6. Analyseren van verzamelde gevalsbeschrijvingen

De uitgebreide gevalsbeschrijvingen analyseerde ik in een eerste stap op de 
vragen: wat is er aan de hand, waarover gaat het, welke stappen worden in 
het pastorale proces gezet en waartoe leidt het? Ik deed dit met het oog op het 
maken van een themalijst, een lijst met thema’s voor het interview, uitgewerkt 
in een aantal vragen per thema. Van deze en de volgende stap doe ik verslag in 
paragraaf 5.4.

7. Interviewen van deelnemers

Over hun eigen gevalsbeschrijvingen interviewde ik elke pastor aan de hand 
van een themalijst, die ik hen van tevoren toestuurde. Het interview duurde 
een kleine twee uur en vond plaats op een plek die de pastor goed uitkwam. Het 
interview werd opgenomen, na a^oop uitgeschreven en ter correctie en aanvul-
ling toegestuurd aan de pastor. Bij de voorbereiding van volgende interviews 
en bij het interviewen zelf nam ik de ervaringen met eerdere interviews en de 
inzichten daaruit mee.

2 Voor mijn gebruik van de termen pastor en pastorant zie Inleiding, voetnoot 20, resp. 21.
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8. Analyseren van gevalsbeschrijving plus interview

De gevalsbeschrijving tezamen met het uitgeschreven interview vormden de 
casus die ik in deze stap analyseerde. Dit analyseren gebeurde met ondersteu-
ning van Computer Assisted Qualitative Data Analysis So!ware (CAQDAS), 
computerprogrammatuur waarmee onder andere teksten van codes kunnen 
worden voorzien en waarmee snel kan worden teruggezocht. Voor de duidelijk-
heid: deze programmatuur analyseert niet; dat moet de onderzoeker nog steeds 
zelf doen. Ik gebruikte het vrij geavanceerde computerprogramma ATLAS.ti3. 
Hiervan en van de volgende stap doe ik verslag in hoofdstuk 6.

9. Voorlopige integratie en opstellen van hypotheses

Deze stap is wel te onderscheiden, maar in het feitelijke verloop van het onder-
zoeksproces niet te scheiden van de vorige stap. Bij het analyseren treedt reeds 
enige integratie op en komt het min of meer vanzelf tot het opstellen van hypo-
theses, waarbij de theoretische sensitiviteit van de onderzoeker en zijn bege-
leiders een belangrijke rol vervult. In deze stap wordt dat geëxpliciteerd. Met 
het oog op die theoretische sensitiviteit vervult literatuurstudie hierbij op de 
achtergrond een rol. Op sommige punten bleek het nodig om bij het op begrip 
brengen van wat uit het empirische materiaal naar boven kwam, naar de theo-
retische literatuur terug te gaan. Ik doe daarvan verslag in hoofdstuk 6 waarin 
ik het onderzoeksproces beschrijf en wel, onder het kopje ‘theoretische verdie-
ping’, op die momenten waarop dat in het feitelijke proces ook nodig bleek.

10. 2eoriegerichte steekproe*rekking

In een theoriegericht empirisch onderzoek worden gericht nieuwe gegevens 
verzameld, zodra zich hypotheses of theorie–elementen beginnen te tonen. 
Men kan op zoek gaan naar vergelijkbare gevallen, of juist naar afwijkende 
gevallen. Men kan proberen hypotheses te testen: houden ze het? Moeten ze 
worden ver�jnd of bijgesteld? Moeten ze worden verworpen? Ik doe hiervan 
verslag in paragraaf 6.6.

11. De3nitieve integratie door terugkoppelen naar probleem–, doel– en 
vraagstelling en formuleren van bouwstenen voor theorie

Uiteindelijk moest alles worden teruggekoppeld naar de probleem–, doel– en 
vraagstelling van het onderzoek: in hoeverre is de onderzoeksvraag beant-
woord? Hoe aannemelijk en hoe verreikend is dat antwoord? Welke bouwstenen 

3 Ik gebruikte versie 5.5.9. Zie voor informatie over ATLAS.ti de website van ATLAS.ti Scien-
ti%c So!ware Development GmbH te Berlijn: http://www.atlasti.com.
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voor een theorie levert dat op? Wat zou verder onderzocht moeten worden? 
Opnieuw vervulde hierbij literatuurstudie, of het teruggrijpen daarop, een rol. 
Van deze stap doe ik verslag in paragraaf 6.7 en hoofdstuk 7 en 8.

12. Rapporteren van resultaten

Rapporteren van de resultaten van mijn onderzoek doe ik met name in dit 
proefschri�. Ik heb daarbij in de eerste plaats moraaltheologen en praktisch 
theologen op het oog en in tweede instantie ook wijsgerig–ethici en onder-
zoeksmethodologen. In paragraaf 9 van de inleiding heb ik voor deze verschil-
lende doelgroepen een leeswijzer gegeven. Daarnaast hoop ik dat de rapportage 
van mijn onderzoek ook een weg vindt naar pastores.

Ten slotte, bij elke stap is er aandacht voor:

13. Valideren van het proces

De resultaten van een onderzoek zijn van weinig waarde als ze niet op een 
doorzichtige en controleerbare manier zijn verkregen. Dit vraagt niet alleen om 
zorgvuldig handelen, maar ook om zorgvuldige verslaglegging en rapportage. 
Dit gebeurt met name in dit deel van het proefschri�.

Paragraaf 5.2: Selectie en werving van de deelnemers

In dit onderzoek naar persoonlijke autonomie en authenticiteit in de praktijk 
van persoonlijk pastoraat koos ik ervoor met pastores in gesprek te gaan en 
niet met pastoranten. Ik beperkte me tot parochiepastores en liet bijvoorbeeld 
pastores in de geestelijke verzorging of in het categoriale pastoraat buiten mijn 
onderzoek. Ten slotte beperkte ik me tot Rooms–Katholieke parochiepastores. 
Het selecteren en werven van pastores heb ik gedaan in vijf stappen:

Stap 1: Proeven op de som

Als eerste stap heb ik een paar proeven op de som genomen. Ten eerste moest 
ik uitzoeken of het mogelijk was om pastorale casussen te analyseren op auto-
nomie en authenticiteit. Daartoe heb ik twee casussen uit het onderzoek naar 
buurtpastoraat van Andries Baart genomen — met toestemming van beide 
pastores — en die geanalyseerd op autonomie en respect voor autonomie. 
Maartje Schermer onderscheidt naar aanleiding van haar onderzoek op afde-
lingen interne geneeskunde in een aantal academische ziekenhuizen drie 
aspecten van (respect voor) autonomie: (respect voor) soevereiniteit, (respect 
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voor) authenticiteit en respect voor de persoon4. Op deze drie aspecten heb ik 
beide casussen geanalyseerd en deze analyse voorgelegd aan de buurtpastores 
die de casussen hadden geschreven. De een reageerde daar schri�elijk op, de 
ander in een interview. Beide pastores gaven me terug, ieder op zijn/haar eigen 
manier, dat mijn analyse weliswaar interessante gezichtspunten opleverde, 
maar eigenlijk geen recht deed aan hun casus. Met name zeiden ze: heb je wel 
in de gaten waar de casus eigenlijk over gaat? Daaruit concludeerde ik dat ik 
de analyse veel opener moest beginnen: eerst nagaan wat het thema van de 
casus is, vervolgens analyseren welke goederen daarin een rol vervullen en pas 
dan uitzoeken wat de gevonden goederen met autonomie en authenticiteit te 
maken hebben5. Bovendien realiseerde ik me dat het niet goed zou werken om 
bij de nog te werven pastores aan te kondigen dat mijn onderzoek gaat over 
autonomie en authenticiteit. Ofwel ze zouden zich afvragen wat ik met die twee 
begrippen bedoel, ofwel ze zouden er zelf een draai aan geven. Ik besloot te 
zeggen dat mijn onderzoek over morele goederen in het pastoraat gaat, wat ook 
meer waar is dan ik mezelf in eerste instantie realiseerde.

Ten tweede moest ik uitzoeken of het mogelijk was casussen te analyseren op 
goederen en hiërarchiën van goederen. Inmiddels had ik Charles Taylors ideeën 
over goederen en hypergoederen bestudeerd6. Ik nam twee interviews uit een 
onderzoek over nierdonatie bij leven — met toestemming van de betre]ende 
onderzoeker — en analyseerde beide interviews op goederen en hypergoederen. 
Dit liet zien dat en hoe het mogelijk was op goederen en hypergoederen te analy-
seren door precies te kijken naar de opvattingen, handelingen en reacties die de 
geïnterviewde beschrij� en me af te vragen: waar gaat het hier nu om? waarop 
reageert hij of zij eigenlijk? wat staat er op het spel?

Ten derde moest ik uitproberen hoe een interview op basis van een gevalsbe-
schrijving mogelijk en zinnig zou kunnen zijn. Daartoe benaderde ik een pastor 
en vroeg hem of hij een proe�nterview zou willen ondergaan. Ik hield daarbij 
open of ik dit interview uiteindelijk wel of niet zou gaan gebruiken in mijn 
onderzoek. De pastor stemde in en we hadden een methodisch leerzaam en 
inhoudelijk interessant interview (september 2005). Ik was klaar voor het echte 
werk. Uiteindelijk heb ik deze casus ook betrokken in het onderzoek. In de 
gevalsbeschrijving die de pastor aanleverde schreef deze:

4 Zie hfst. 4, subpar. 4.3.2.
5 Ik gebruik het ethische begrip goed, mv. goederen, i.p.v. het van oorsprong economische 
begrip waarde, omdat ik ervan uitga dat wat moreel van belang is in de werkelijkheid wordt 
aangetro]en. Zie hfst. 1, par. 1.5.
6 Zie hfst. 1, par. 1.5.
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‘Ik vond het in strikte zin geen pastoraal contact. Nogmaals: ik bevestigde 
hem in grote lijnen als het ging om zijn persoonlijk geloof dat inhield dat 
hij veel vertrouwen in God stelde en dat leek te verhinderen dat hij de moed 
verloor of afzakte tot een slecht mens, maar verder ging mijn strikt pastorale 
bemoeienis niet. Ik wilde niet echt een pastor–rol op me nemen.’

Daarnaar gevraagd in het interview, antwoordde deze pastor:

‘Omdat het waarschijnlijk in theorie geen pastoraal contact is, omdat je 
het eigenlijk toch heel vaak over koetjes en kalÛes hebt, of in de hulpver-
leningssfeer zit te… En omdat ik een paar religieuze vragen van hem ook 
niet fatsoenlijk beantwoord, denk ik. Ja, of Jezus beter is dan Mohammed, 
of zoiets dergelijks, daar ga ik niet serieus op in. En misschien moet ik dat 
wel doen, dat weet ik niet. (…) En misschien moet je zeggen: dan bidden we 
samen. Maar die neiging heb ik nooit gehad.’

Naar aanleiding hiervan besloot ik om, in ieder geval in eerste instantie, ervan 
uit te gaan dat, gegeven mijn vraag aan hen om casussen uit hun praktijk van 
persoonlijk pastoraat, alles wat de pastores in die casussen doen, pastoraal 
handelen is — ook als zij zelf zeggen: “maar dit is geen pastoraal contact, hoor” 
of: “dit stukje is natuurlijk geen pastoraat”. Aangezien ik in mijn onderzoek 
echter naar boven probeer te halen wat pastores in hun praktijk ten aanzien van 
goed en kwaad kennelijk doen, en aangezien die inzichten een eerste aanneme-
lijkheid hebben precies omdat ze worden opgedaan door praktijkbeoefenaren 
in hun praktijk, zal ik aan het eind wel iets zeggen over wat die praktijk inhoudt 
en wat de doeleinden ervan zijn, wat de ‘strekking’ of de ‘institutionele bedoe-
ling’ ervan is.

Stap 2: Namen verzamelen via–via

Om aan namen te komen van pastores die ik zou kunnen benaderen, heb ik 
als eerste stap mensen benaderd die, vanuit hun werk, bijvoorbeeld als deken, 
als dekenale of diocesane medewerker of als supervisor, zicht hebben op de 
kwaliteiten en passies van pastores. Ik koos ervoor pastores te zoeken in de 
bisdommen Breda, Den Bosch, Haarlem (nu: Haarlem–Amsterdam), Utrecht 
en Rotterdam. Met het oog op de reisafstand zag ik af van pastores uit de 
bisdommen Groningen–Leeuwarden en Roermond. Degenen die ik in deze 
stap benaderde, kende ik zelf of werden mij door mijn begeleiders genoemd. 
Hen heb ik in november/december 2005 telefonisch benaderd met ongeveer de 
volgende vraag:
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‘Ik ben bezig met een promotieonderzoek naar pastoraat. Mijn begeleiders 
zijn Frans Vosman en Andries Baart. Het is een moraaltheologisch onder-
zoek, maar ik ga daarvoor ook kijken naar de praktijk. Ik wil pastores vragen 
om voor mij casussen uit te schrijven, waarover ik hen zal interviewen. Ik wil 
graag uitzoeken welke morele waarden in (persoonlijk, individueel) pasto-
raat een rol spelen, hoe die tegen elkaar afgewogen worden, welke hiërar-
chiën van waarden pastores hanteren, enzovoort. Ik zoek parochiepastores 
(gewijd en niet–gewijd, mannen en vrouwen) die bereid en in staat zijn — en 
het hopelijk ook leuk vinden – om een paar casussen uit hun praktijk van 
individuele pastorale begeleiding te beschrijven. Individueel pastoraat moet 
dus tot hun takenpakket behoren. Ze moeten bereid en in staat zijn om in 
die beschrijving te laten zien wat ze in zo’n geval doen en laten en waarom. 
Ze moeten ook bereid zijn om daarover in gesprek te gaan — niet om te 
worden beoordeeld, maar om zo uitgebreid en precies mogelijk in beeld te 
krijgen waaruit hun pastoraal handelen bestaat, wat ze ermee beogen en 
welke afwegingen ze daarbij maken. Ik realiseer me dat ik veel van de deelne-
mers vraag, ook qua tijd, maar ik hoop dat ze zich aangesproken voelen door 
de kansen die het wat preciezer naar je eigen werk kijken, met zich mee kan 
brengen. De pastores die u mij noemt, zal ik zelf benaderen.’

Elk van de tien mensen die ik benaderde was bereid mij namen te noemen. Eén 
van hen, een supervisor die ik per e–mail had benaderd, reageerde terughou-
dend. In een telefonisch gesprek bleek zij te denken dat het om een grootschalig 
onderzoek ging, waardoor binnen teams die zij begeleidt, pastores zouden 
kunnen denken: ‘waarom is hij wel genoemd en ik niet?’. Toen dat misverstand 
uit de wereld was, hee� ze me alsnog namen genoemd. In totaal zijn me onge-
veer 70 namen genoemd, van priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal 
werksters.

Stap 3: Telefonisch benaderen

Van de ongeveer 70 parochiepastores die me bij name zijn genoemd, heb ik er, 
in de loop van zes weken (10 januari tot 14 februari 2006), 33 benaderd, waarbij 
ik lette op een goede spreiding over de drie categorieën van priester, pastoraal 
werker en pastoraal werkster en qua lee�ijd. Ik belde overdag en probeerde 
altijd eerst op hun werkplek te bellen. Pas als dat niet lukte, ook niet na een paar 
keer proberen, of als ik door secretariaatsmedewerksters werd doorverwezen, 
belde ik hen op hun thuisnummer. Nadat ik had gezegd dat ik van (toen nog) de 
KTU was en had gevraagd of ze even tijd hadden, introduceerde ik mijn vraag 
ongeveer als volgt:
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‘Ik ben pastoraal werker van het bisdom Utrecht en heb acht jaar in het paro-
chiepastoraat gewerkt. Nu doe ik een promotieonderzoek aan de KTU naar 
pastoraat. Mijn begeleiders zijn Frans Vosman en Andries Baart. Mijn onder-
zoek gaat over morele waarden in het pastoraat, dat wil zeggen, in persoon-
lijk pastoraat, of individuele geloofsbegeleiding. Dus welke waarden spelen 
een rol, hoe gaat de pastor daarmee om, welke hiërarchieën van waarden 
hanteert hij of zij, enzovoort. Ik wil dat onderzoeken door pastores te vragen 
voor mij casussen uit te schrijven, die ik dan analyseer en waarover ik hen 
dan interview. Ik ben daarvoor op zoek naar parochiepastores die persoon-
lijk pastoraat, of individuele geloofsbegeleiding, in hun takenpakket hebben, 
en die bereid zijn voor mij een casus uit hun praktijk van persoonlijk pasto-
raat uit te schrijven. Ik heb daarvoor rondgevraagd bij bisdommen en deke-
naten en daarbij werd ook uw naam genoemd.’

Als men niet meteen afwijzend reageerde, vroeg ik of ze wilden dat ik nog iets 
meer zou vertellen. Dan zei ik ongeveer het volgende:

‘De bedoeling is om uiteindelijk zo’n 10 tot 15 pastores te vragen mee te doen. 
We zeggen niet vooraf waar de casus over moet gaan. Het hoe� ook niet over 
een morele kwestie of een moreel dilemma te gaan. Het moet gaan om een goed 
voorbeeld uit uw werk als persoonlijk pastor voor mensen. We zeggen dus niet 
dat het daar of daar over moet gaan. Om toch een beetje spreiding te krijgen 
van casussen, hebben we het volgende bedacht en u moet maar zeggen of dat u 
past. We vragen de pastor die mee wil doen om eerst kort een stuk of vijf–zes 
casussen kort te beschrijven. ‘Kort’ betekent: over wat voor iemand gaat het? 
waarover gaat het? over welke tijdsspanne gaat het? Uit dat lijstje van vijf–zes 
casussen kiezen mijn begeleiders en ik er twee uit, waarvan we u vragen die 
volledig uit te schrijven. Volledig betekent dan niet verbatim, dus woordelijk 
alle gesprekken, maar wel zodanig uitgeschreven dat je goed kan zien wat 
er gebeurt, waarover het gaat, hoe het zich ontwikkelt, welke wendingen het 
neemt, enzovoort. Daarbij kunnen stukjes verbatim, woordelijk weergegeven 
stukjes gesprek, wel heel informatief zijn. Die uitgebreid beschreven casussen 
zal ik analyseren en daarover hebben we dan een interview. In dat interview 
zullen we eerst bespreken: heb ik het nou goed begrepen? kunt u dit nog 
eens toelichten? wat gebeurde er toen precies? En dan zullen we het hebben 
over: als ik het analyseer, dan denk ik dat het hierover gaat, dat deze waarden 
een rol spelen, dat u die zo en zo heb afgewogen: klopt dat nou? wat denkt u 
daarvan? We zullen dus proberen tot een gezamenlijk analyse te komen.’

De meeste, maar niet alle, pastores vroegen me al vrij snel hoeveel tijd het hen 
zou gaan kosten. Dan zei ik ongeveer het volgende:
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‘Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe bedreven u bent in het schrijven van 
een casus. Ik denk dat als u eerst een lijstje van vijf–zes casussen wilt maken, 
dat u dan eerst die vraag een paar dagen met u meedraagt en dat u er dan 
voor gaat zitten en in twee uur dat lijstje kunt maken. Dan vraag ik u er twee 
uitgebreid te beschrijven. Ik weet niet hoe geoefend u bent in het schrijven 
van een casus, maar als dat u goed afgaat, kan het misschien in één dagdeel, 
anders worden het al gauw drie dagdelen. Dan volgt over elke casus een 
interview, daarvoor kom ik naar u toe, van zo’n twee uur. Dat lijstje zou 
ik graag binnen twee weken ontvangen, de uitgebreid beschreven casussen 
binnen twee maanden en het interview volgt dan binnen, zeg, zes maanden.’

Als de betre]ende pastor geïnteresseerd was om mee te doen, vertelde ik hem of 
haar dat ik een korte toelichting op mijn onderzoek en een zogenaamde casus-
schrij�nstructie (zie bijlage 5.2) had geschreven en bood ik aan die toe te sturen.

Van de 33 pastores die ik benaderde, heb ik 23 de toelichting en casusschrijf-
instructie toegestuurd. Van deze 23 zeiden er zestien ‘ja’, waarvan de meesten 
dat al meteen aan de telefoon deden. Vijf van die zestien trokken zich later toch 
weer terug. Uiteindelijk zeiden er elf toe: drie priesters, drie pastoraal werkers 
en vijf pastoraal werksters. Van deze elf zeiden in tweede instantie toch nog 
twee pastoraal werksters af, de een vanwege haar overgang naar de geestelijke 
verzorging en de ander vanwege de hoge werkdruk, mede door uitval van een 
collega. Samen met de eerste pastor hebben er uiteindelijk dus tien pastores 
deelgenomen aan mijn onderzoek: drie priesters, vier pastoraal werkers en 
drie pastoraal werksters. Ze kwamen uit de bisdommen Breda (1), Haarlem (2), 
Rotterdam (3) en Utrecht (4). Drie van hen werkten in een stad; zeven van hen 
in een dorp. In 2005, toen ik hen benaderde, waren er drie jonger dan 45 jaar. De 
jongste was 40 en de oudste 59.

De meeste pastores die ik benaderde, zeiden dat ze het onderzoek interessant 
en belangrijk vonden. Als reden om niet mee te doen, gaven ze op dat ze meer 
met organisatie (parochieverband, kerksluiting, teamleider, con^icten) bezig 
zijn dan met persoonlijk pastoraat; bezig zijn met scholing in verband met pro�-
lering (bisdom Utrecht); werk van een uitgevallen collega moeten overnemen, 
of wel aan persoonlijk pastoraat doen, maar dat dat meestal niet erg diep gaat. 
Er waren ook een paar pastores die zich niet zo goed konden voorstellen wat zij 
op zouden moeten schrijven. Dit kwam vooral voor bij priesters uit het bisdom 
Den Bosch. Uit het bisdom Den Bosch had ik al heel snel een lijstje met rela-
tief jonge priesters. Toen ik, later, nog twee lijstjes kreeg waarop ook pastoraal 
werk(st)ers stonden, was ik eigenlijk alleen nog op zoek naar priesters. Alle 
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zeven priesters die ik uit het bisdom Den Bosch benaderde, zeiden ‘nee’, en wel 
omdat ze het te druk hadden (veel parochianen, veel liturgie, veel uitvaarten) en 
omdat ze weliswaar veel mensen bezochten, maar zichzelf daarvan geen casus 
zagen maken.

Stap 4: Op één lijn krijgen

Toen ik mijn ‘onderzoeksgroep’ bij elkaar had, realiseerde ik me dat ik met hen 
heel verschillende afspraken had gemaakt. Slechts een enkeling had om een 
uiterste inleverdatum gevraagd; met de meesten was de termijn waarop ze iets 
zouden inleveren, vaag gebleven. Een minderheid had aangegeven dat ze er niet 
vijf of zes konden aanleveren, maar wel één of twee. Om de groep te informeren, 
nog wat meer bij mijn onderzoek te betrekken en op één lijn te krijgen, stuurde 
ik hen op 14 februari 2006 een elektronisch bericht waarin ik voorstelde om het 
lijstje of, als ze er twee uitgebreid zouden beschrijven, die twee beschrijvingen 
vóór 1 maart aan mij op te sturen.

Stap 5: Meer deelnemers

In de eerste hel� van 2007 meende ik, samen met mijn begeleiders, dat het goed 
zou zijn om er nog pastores bij te zoeken. Niet om het aantal deelnemers te 
verhogen, maar om de variatie in de gevalsbeschrijvingen te vergroten. Met 
name zou gezocht moeten worden naar sacramenteel ingestelde pastores en 
naar als psycholoog geschoolde pastores (die toch niet als therapeuten aan de 
slag gaan). Daarvoor heb ik opnieuw namen opgevraagd en een el�al pastores 
benaderd: zes priesters, vier pastoraal werksters en een pastoraal werker. 
Daarbij legde ik uit dat het speciaal om hen ging, aangezien ikzelf of degene die 
hun naam had genoemd, verwachtte dat zij aan een van deze pro�elen zouden 
voldoen. Deze wervingsactie leverde geen nieuwe deelnemers op. Met het oog 
op de tijdsplanning is afgezien van verdere werving.

Paragraaf 5.3: Verzameling van gevalsbeschrijvingen

Omdat het me niet, althans niet in eerste instantie, ging om de meningen 
van pastores, maar om hun praktijken en wat ze daarin aan moreel relevante 
inzichten opdoen, vroeg ik deelnemende pastores om uitgeschreven gevals-
beschrijvingen. Ten behoeve hiervan stuurde ik hen een toelichting op mijn 
onderzoek toe en een zogenaamde ‘casusschrij�nstructie’. Met het oog op een 
zo groot mogelijke variatie in de gevalsbeschrijvingen vroeg ik eerst vijf à zes 
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casussen beknopt te beschrijven, waarna ik samen met mijn begeleiders er twee 
uitkoos om uitgebreid te laten beschrijven.

Stap 1: Verzameling van beknopte gevalsbeschrijvingen

Het selecteren en werven van pastores zoals beschreven in de vorige paragraaf 
leverde bovenop de eerste (proef)pastor, negen nieuwe deelnemers op. Deze 
tien pastores leverden in totaal 43 gevalsbeschrijvingen aan. In deze 43 casussen 
ging het 25x om een vrouw als pastorant, zeven keer om een man, zeven keer 
om een echtpaar en vier keer om (een) jongere(n). In 17 casussen was de pasto-
rant 60–plus en in zes casussen 30–min.

Stap 2: Selectie van de uitgebreid te beschrijven casussen

Om een keuze te maken uit de aangeleverde gevalsbeschrijvingen, hanteerde ik 
de volgende vijf criteria:

A. criterium met het oog op mijn relatie met de deelnemers: 
 1. bij elke pastor moet ik er in ieder geval één en niet meer dan twee 
   uitkiezen: met het oog op mijn relatie tot de onderzoeksgroep,  
   pastores, waartoe ik zelf ook behoor, en de tijdsinvestering waartoe zij  
   zich bereid hebben verklaard, vind ik dat ik heel zwaarwegende  
   redenen moet hebben om tegen een van hen te zeggen: ‘sorry, maar ik  
   kan uw casussen niet gebruiken’
B. formele criteria:
 2. ik wil een zekere spreiding in thematiek, maar ook in man–vrouw  
   verhoudingen en qua lee�ijd
 3. de casus moet niet te complex zijn en het handelen van de pastor moet  
   goed zichtbaar zijn of kunnen worden
C. inhoudelijke criteria:
 4. ik wil het vermoeden hebben dat er moreel relevante aspecten aan de  
   betre]ende casus zitten
 5. ik let op signalen in de beschrijving die erop kunnen wijzen dat de  
   betre]ende casus interessant is met het oog op autonomie en  
   authenticiteit.

Op grond van deze criteria kwam ik tot een keuze van twee casussen per pastor, 
in totaal dus 18 casussen, bovenop de eerste (proef)casus. In bijlage 5.4 geef ik 
een overzicht van de casussen waarop mijn onderzoek is gebaseerd.
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Stap 3: Vragen om uitgebreide gevalsbeschrijvingen

Begin maart 2006 belde ik de pastores om te vragen de door mij uitgekozen 
casussen uitgebreid te beschrijven. Met hen sprak ik af dat ze me de uitgebreide 
casusbeschrijvingen zouden opsturen vóór Palmzondag (9 april) of, als dat te 
snel is, vóór 1 mei. Bij een paar van de pastores kreeg ik het gevoel dat ze niet 
zo goed wisten wat ze nog meer op zouden moeten schrijven dan ze al gedaan 
hadden. In het bijzonder kreeg ik het gevoel dat ze tot dan toe bezig waren 
geweest om de pastorant en diens situatie en problematiek te beschrijven en niet 
zozeer hun eigen handelen met betrekking tot deze pastorant. Om hen eraan 
te herinneren dat dat het is waarin ik in het kader van mijn onderzoek geïnte-
resseerd was, stuurde ik ieder van hen een e–mail ‘Voor de goede orde’, waarin 
ik nog een keer schreef welke casussen ik had uitgekozen, welke afspraak we 
hadden gemaakt en de zin:

‘Bij dat uitschrijven gaat het er bovenal om een goed beeld te geven van u als 
pastor in uw handelen, spreken en denken ten aanzien van deze concrete 
pastoranten.’

Vlak voor Palmzondag, op 6 april 2006, als ik nog maar drie uitgebreide gevals-
beschrijvingen binnen heb, stuur ik voor de tweede keer een elektronisch 
bericht naar alle deelnemers, waarin ik voorstelde om de inleverdatum op te 
schuiven naar 1 mei.

Stap 4: Ontvangen van de uitgebreide gevalsbeschrijvingen

Het duurde een hele tijd voordat ik alle uitgebreide gevalsbeschrijvingen binnen 
had. Uiteindelijk was dat begin september 2006 het geval.

Paragraaf 5.4: Interviewen

Op grond van de in de vorige paragraaf genoemde criteria bepaalde ik een volg-
orde waarin ik de interviews wilde doen. Ik schatte in dat ik voor één casus wel 
een heel interview nodig zou hebben. Ik bedacht een eerste en een tweede ronde, 
zodat ik tussen beide rondes door de gedane interviews kon evalueren en analy-
seren en de interpretatie van het eerste interview in het het tweede interview 
aan de deelnemers kon voorleggen ter controle. In de praktijk evalueerde ik de 
interviews in de eerste ronde al na elk drietal interviews.
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Stap 1: Het maken van de themalijst

De uitgebreide gevalsbeschrijvingen analyseerde ik in een eerste stap op de 
vragen: wat is er aan de hand, waarover gaat, welke stappen worden in het pasto-
rale proces gezet en waartoe leidt het? Ik deed dit met het oog op het maken 
van een zogenaamde ‘themalijst’, dat wil zeggen een lijst met thema’s voor het 
interview, uitgewerkt in vragen per thema. Voor elk interview had ik een eigen 
themalijst. De thema’s werden ingegeven door mijn interesse in wat de pastores 
precies deden, wanneer en waarom. Voor de inleiding op en de afsluiting van 
het interview gebruikte ik een vaste tekst (zie bijlage 5.5). Ik vroeg de pastores 
die ik voor een interviewafspraak belde of ze van tevoren de themalijst toege-
stuurd wilden krijgen. Op één na wilden ze dat allemaal, wat niet wil zeggen dat 
ze de tijd vonden om van tevoren de vragen goed door te nemen. De themalijst 
liet ik vergezeld gaan van de mededeling:

‘Of, in welke volgorde en hoe deze vragen precies aan de orde komen, hangt 
af van hoe het interview verloopt. In ieder geval wil ik de thema’s aan de 
orde laten komen.’

Eén van de pastores gaf terug dat ze de themalijst als te hoekig had ervaren en 
als een poging haar ter verantwoording te roepen. Aan het begin van het inter-
view hebben we dat opgehelderd.

Stap 2: Het interviewen

De pastores die ik wilde interviewen, belde ik en vroeg ik om een interview. 
Ze zeiden onmiddellijk toe en we spraken af op een plek die de pastor goed 
uitkwam. Bij de eerste twee casussen hield ik ook de tweede casus van de betref-
fende pastor als het ware achter de hand, om er eventueel een sprongetje naar 
toe te maken. In de praktijk werkte dit echter niet. Elke casus vroeg de volle 
anderhalf uur die er voor elk interview stond. De eerste ronde vond plaats van 
juni 2006 tot en met januari 2007.

Stap 3: Het uitschrijven van het interview

Het interview werd opgenomen op een MP3–speler en na a^oop uitgeschreven 
met gebruikmaking van het computerprogramma Express Scribe.7 De twee 
interviews die ik als proef had afgenomen (met een buurtpastor en met een 
parochiepastor), heb ik zelf uitgeschreven om te ervaren hoe dat is en waar 

7 Het transcriptie-programma Express Scribe is gedownload van de website van NCH So!-
ware: http://www.nch.com.au/scribe.
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je tegenaan loopt. De 18 interviews van deze fase zijn uitgeschreven door een 
speciaal daarvoor aangetrokken secretaresse. Elk uitgeschreven interview heb 
ik nageluisterd en zonodig gecorrigeerd en een papieren kopie ervan heb ik de 
betre]ende pastor toegestuurd, ter eventuele aanvulling of correctie.

Stap 4: Het evalueren van de interviews

Ik hield eerst drie interviews die ik evalueerde en met Andries Baart besprak. 
Bepaalde fragmenten uit de interviews besprak ik met Frans Vosman. Vervol-
gens hield ik een tweede serie van drie interviews. Waarna ik die drie weer 
evalueerde. Ten slotte volgde de derde serie van de eerste ronde. 

Stap 5: De tweede ronde interviews

Voorafgaand aan de tweede ronde zette ik bijeen wat ik in de tweede ronde wilde 
meenemen van de besprekingen met mijn begeleiders van de interviews uit de 
eerste ronde. De tweede ronde vond plaats van april 2007 tot en met augustus 
2007. Een derde ronde hee� uiteindelijk niet plaatsgevonden bij gebrek aan tijd 
om nieuwe deelnemers te werven (zie paragraaf 5.2, stap 5).

Paragraaf 5.5: De casussen inhoudelijk bezien

Uiteindelijk namen tien parochiepastores deel aan mijn onderzoek: drie pries-
ters, vier pastoraal werkers en drie pastoraal werksters. Ze kwamen uit de 
bisdommen Breda (1), Haarlem (2), Rotterdam (3) en Utrecht (4). Drie van hen 
werkten in een stad; zeven van hen in een dorp. In 2005, toen ik hen benaderde, 
waren er drie jonger dan 45 jaar. De jongste was 40 en de oudste 59. De wijze 
waarop ik deelnemers heb geworven en datgene waarvoor ik ze heb gevraagd, 
zorgde voor een heel bepaalde selectie van deelnemers. De pastores die uitein-
delijk bereid bleken mee te doen, hebben met elkaar gemeen dat ze persoon-
lijk pastoraat belangrijk vinden en daarvoor tijd vrijmaken, dat ze de re^ectie 
erop en het onderzoek ernaar van belang vinden, dat ze bereid zijn een kijkje 
te bieden in hun eigen praktijk en dat ze ook bereid zijn daarover in gesprek te 
gaan. Dit lijkt wellicht voor parochiepastores vanzelfsprekend, maar er namen 
uiteindelijk nogal wat pastores niet aan mijn onderzoek deel, omdat zij in hun 
werk nauwelijks toekomen aan persoonlijk pastoraat, prioriteit (moeten) geven 
aan liturgie, het begeleiden van groepen of catechese, of druk bezig zijn met 
problemen binnen het team, fuseren van parochies, sluiten van kerkgebouwen 
en bijscholing met het oog op het pastorale pro�el waarbinnen zij (moeten) gaan 
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functioneren. Tot de pastores die wel deelnamen, behoren dus zowel priesters 
als pastoraal werkers en pastoraal werksters. Het bleek lastig om deelnemers te 
vinden in de categorie van jonge priesters. Dit kan consequenties hebben voor 
de betekenis en de reikwijdte van de onderzoeksresultaten, maar of dat ook 
daadwerkelijk zo is en welke dat zijn, valt te bezien.

In totaal leverden de tien pastores negentien uitgebreide gevalsbeschrij-
vingen aan, waarover zij in een apart interview per gevalsbeschrijving zijn geïn-
terviewd. Uit de negentien interviews komt een beeld naar voren, dat ik hier 
eerst kort zal schetsen en vervolgens zal toelichten en illustreren aan de hand 
van de casussen. In de analyse in het volgende hoofdstuk komen een aantal 
van deze aspecten terug. We kunnen constateren dat in de praktijk daadwer-
kelijk wordt gedaan wat door pastores soms wat al te gemakkelijk, als een soort 
mantra, wordt beleden. Ik ben ervan uitgegaan, zoals al eerder aangegeven, dat 
als ik pastores vraag om een casus uit hun praktijk van persoonlijk pastoraat 
te beschrijven, dat alles wat zij in die casus doen, pastoraal handelen is. Ook 
waar een pastor niet als pastor in volle zin werkzaam is, of zelfs helemaal niets 
doet, kan opbouw van de gemeenschap, en dus pastoraat, plaatsvinden, is mijn 
veronderstelling.

Het uit de eerste lezing van de casussen naar voren komend beeld is het 
volgende: (a) Deze pastores komen in hun praktijk van persoonlijk pasto-
raat veel tegen en krijgen veel op hun bord. Ze gaan moeilijke zaken beslist 
niet uit de weg. Het idee dat pastores ver van maatschappelijke realiteiten als 
echtscheiding en de positie van allochtonen af zouden staan, klopt bij deze 
pastores dus niet. Opvallend is dat in drie van de negentien casussen de pasto-
rant een borderline persoonlijkheidsstoornis hee�. (b) Deze pastores stellen 
zich beschikbaar voor wie een beroep op hen doen en daarin zijn ze bijzonder 
trouw. Opvallend is dat de meerderheid van de pastoranten vrouw is. (c) Bij hun 
pastorale begeleiding gaan deze pastores, ondanks alles, uit van een gemeen-
schap die er voor hen vanzelfsprekend is. Ze ontmoeten hun pastoranten rond 
vieringen, nodigen hen uit vrijwilligerswerk te gaan doen, komen terug op wat 
in een catechesegroep waaraan de pastorant deelneemt, aan de orde is geweest. 
(d) De pastores betekenen vaak een kostbare steun voor mensen. (e) Ze zitten 
er ook heel erg zélf in, als persoon. (f) Maar er is bij hen ook verwarring: over 
hun rol, over hun diagnostiek, over hun taak. Bij de individuele pastor, maar 
ook tussen de pastores. (g) En er is schroom om te beamen wat ze volgens de 
interviewer wel degelijk doen, namelijk soms even God present stellen. (h) Vaak 
beschikken ze over een eigen theologische verwoording van wat hun pastoraat 
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volgens hen inhoudt, een verwoording die vaak verheldert wat ze feitelijk doen 
en soms ook hoe zij tegen zichzelf als persoon aan kijken. Deze ‘geleefde theo-
logie’ brengt de pastor ertoe zich te concentreren op bepaalde aspecten van 
het pastoraat, terwijl andere aspecten daardoor naar de achtergrond kunnen 
worden gedrongen. En ten slotte, (i) in de casussen zijn autonomie en authenti-
citeit wel degelijk terug te vinden, ook al worden deze woorden door de pastores 
niet in de mond genomen.

Ik zal deze negen waarnemingen hieronder illustreren aan de hand van 
(citaten uit) de casussen. Voor een samenvatting van de casussen in hun geheel 
zij de lezer verwezen naar bijlage 5.6. Elke casus hee� een nummer bestaande 
uit drie cijfers. De eerste twee cijfers hebben betrekking op de pastor. Casus 033 
en 034 zijn dus van dezelfde pastor. De gebruikte namen van de pastoranten 
zijn niet hun echte namen.

ad a: Pastores komen veel tegen en krijgen veel op hun bord

In casus 033 begeleidt een pastoraal werkster op verzoek van diens grootmoeder 
en opvoedster een jongen van zestien. Deze voelt zich geroepen door God om 
mensen te genezen en zijn grootmoeder maakt zich daar zorgen over. In casus 
043 intensiveert zich het contact dat een pastoraal werkster met een jonge 
vrouw hee�, als deze haar mailt dat ze overspannen is en besloten hee� naar 
een psycholoog te gaan. Op een gegeven moment laat ze merken, vlak voordat 
de pastor een paar dagen weggaat, dat ze denkt aan zelfdoding. Later begrijpt 
de pastor dat op de pastorante de diagnose ‘borderline’ van toepassing is. In 
casus 052 hee� een pastoraal werker gesprekken met een mevrouw die een 
moeilijke jeugd en een moeizaam huwelijk achter de rug hee�. Ze is inmiddels 
gescheiden en hee� een wat ongemakkelijke verhouding met haar twee, inmid-
dels volwassen zonen. In casus 094 gaat het om één gesprek: een priester gaat 
op bezoek bij een vrouw die drie maanden daarvoor weduwe is geworden. In 
het gesprek vertelt de vrouw dat haar man een relatie met een andere vrouw 
had, maar dat zij hem toch telkens weer opving en hem verzorgde tot aan zijn 
dood. In casus 061 gaat een pastoraal werker in gesprek met een moeder die de 
homoseksualiteit van haar dochter niet kan accepteren en zich in dat opzicht 
in de steek gelaten voelt door haar man en haar twee andere kinderen. In casus 
081 vraagt een vrouw een priester om hulp omdat ze op haar werk is vastgelopen 
en worstelt met een misstap uit haar verleden. In casus 121 trekt een priester op 
met een Surinaamse man met een verleden als drugshandelaar, die net zoals 
de pastor zelf zowel contacten onderhoudt met mensen van de straat als actief 
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is binnen de parochie. Ze zetten een wekelijkse eetgroep op, organiseren een 
reis naar Lourdes en voeren een korte gebedsdienst voorafgaand aan het eten 
in. Op een gegeven moment wordt de pastorant door een kleindochter van zijn 
vriendin beschuldigd van seksueel misbruik. In casus 131 voert een pastoraal 
werker sinds vijf jaar tweewekelijks gesprekken met een vrouw, wier levensver-
haal een aaneenschakeling is van seksueel, lichamelijk en psychisch misbruik. 
Ook bij deze vrouw valt de diagnose ‘borderline’.

ad b: Ze stellen zich beschikbaar voor wie een beroep op hen doen en zijn 
daarin bijzonder trouw

In casus 033 begeleidt een pastoraal werkster, op verzoek van diens groot-
moeder, een jongen van zestien vrij intensief. Af en toe houdt ze ruggespraak 
met de grootmoeder. In casus 034 is het de pastor die het initiatief neemt tot 
het contact, nadat dat in het verleden door de pastorante is beëindigd. Ondanks 
dat de pastorante haar niet als pastor erkent, maar haar bezoek overigens wel 
op prijs lijkt te stellen, blij� de pastor op bezoek gaan. In casus 043 hee� de 
pastor reeds contact met de pastorante. Ze was betrokken bij de huwelijksvie-
ring van de pastorante en had contact met haar tijdens meerdere verblijven in 
Taizé en rond meditatievieringen in de parochie. Als de pastorante haar een 
e–mail stuurt, pakt de pastor de telefoon, waarna een vrij intensieve begeleiding 
volgt. Verschillende keren vraagt de pastorante de pastor haar weer los te laten, 
wat de pastor telkens weigert. Ze wil het lijntje nog niet loslaten. In casus 052 
spreekt een vrouw de pastor na a^oop van de viering aan. Ze hee� zich herkend 
in de manier waarop de pastor voorgaat, preekt en bidt. Dit overkomt de pastor 
vaker. Hij maakt met haar een afspraak voor de komende week. Sindsdien hee� 
hij met een zekere regelmaat contact met haar. In casus 116 vraagt de pastorante 
de pastor slechts om voor haar te bidden. De pastor, die de pastorante al langer 
kent, doet echter het aanbod voor een gesprek en blij� volgende gesprekken 
aanbieden. Hoewel de pastorante telkens terughoudend reageert, blij� ze met 
de pastor in gesprek en blij� deze haar gesprek aanbieden. In casus 121 is de 
pastor al acht jaar met de pastorant op weg. Hij vindt het belangrijk om naast 
het contact met de gewone parochianen, ook contact te hebben met mensen 
die op straat leven, veelal Surinaamse mannen. Die eerste groep gedoogt dat, 
hooguit ondervindt hij passieve ondersteuning van die parochianen die verwant 
of bekend zijn met de mannen op de straat. In casus 131 begint het contact op 
initiatief van de pastorante die de pastor op de Zonnebloemboot aanspreekt en 
dreigt overboord te springen als ze niet direct met hem kan spreken. Terwijl 
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iedereen hem aanraadt uit haar buurt te blijven en zijzelf van de ene huisarts en 
hulpverlener naar de andere gaat, blij� de pastor tweewekelijks met de vrouw 
praten. Stukje bij beetje laat hij haar haar hele levensverhaal vertellen. De bege-
leiding duurt al een paar jaar.

ad c: Ze gaan uit van een vanzelfsprekende gemeenschap

In casus 034 blij� de pastor op bezoek gaan bij de pastorante ook al erkent deze 
haar niet als pastor. De pastorante vindt dat de parochie haar iets verschuldigd 
is en laat de pastor toe als niet–ambtelijke vertegenwoordigster van de parochie-
gemeenschap. De pastor laat zich dat aanleunen. In casus 043 kent de pastor de 
pastorante onder meer van Taizé–reizen met jongeren van de parochie en bewaakt 
ze de rol van de pastorante in de parochiële werkgroep meditatievieringen. In 
casus 052 vraagt de pastor de pastorante, als deze hem vraagt om vrijwilligers-
werk binnen de parochie, een gehandicapte mevrouw naar de doordeweekse 
vieringen te begeleiden. In casus 081 benadrukt de pastor, een priester, de gelijk-
waardigheid tussen hem en de pastorante, een gelijkwaardigheid die voortkomt 
uit het deel uitmaken van dezelfde geloofsgemeenschap en dus anders is dan in 
de hulpverlening. Meer dan de andere pastores plaatst hij de pastorale betrekking 
binnen het kader van de geloofsgemeenschap. In het interview zegt hij het zo:

‘Maar wel gelijkwaardig is dat je…, er is natuurlijk wel een verschil tussen 
de professionele hulpverlening in, ja…, andere settingen, buiten–, niet–
kerkelijke settingen. Dat is waarschijnlijk met zeer veel toewijding en liefde, 
gebeurt dat ook. Maar… de setting is dan toch weer anders, omdat je vanuit 
dezelfde levensovertuiging werkt, omdat je het geloof deelt waarin je, ja, 
broeder en zuster bent van elkaar. Ook al ben je pastor en pastorant. Dat 
gee� een breder kader van vertrouwdheid en ook van gelijkwaardigheid. Je 
hoort bij elkaar, bij die ene kerk…, wat het vertrouwen vergroot. En wat ook 
blij�, wat ook een rol speelt, dat de relatie ook blij� bestaan, al is het op een 
andere manier, op een ander niveau. Je blij� binnen die ene kerk en je blij� 
elkaar ook wel weer eens ontmoeten… En… Dus, ja, dat is denk ik zoals ik 
gelijkwaardigheid zie, eigenlijk.’

In casus 116 kent de pastor de pastorante uit catechesecursussen en laat zij wat 
er in de lopende cursus gebeurt, ook meespelen in haar begeleiding. In casus 121 
stelt de pastor aan de pastorant voor om wat hij toch al thuis doet, namelijk voor 
mensen koken, in de parochie te doen als diaconaal project. In casus 131 stelt de 
pastor de pastorante aan als kosteres voor de doordeweekse vieringen om haar 
als het ware in te weven in de gemeenschap.
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ad d: Ze betekenen vaak een kostbare steun voor mensen

In casus 033 is de pastorante blij met zijn gesprekken met de pastor. Hij kan 
het met haar hebben over ‘de Vader’ en over wat Die hem opdraagt, zonder dat 
dat raar wordt gevonden. Dat vinden zijn grootmoeder, zijn klasgenoten en de 
psycholoog namelijk wel. De pastor weet hem ervan te overtuigen zijn best te 
doen op school, in plaats van erop te vertrouwen dat ‘de Vader’ hem zal leren 
wat hij nodig hee�, en probeert hem op een andere manier de bijbel te laten 
lezen. In casus 043 houdt de pastor de pastorante vast, ook als deze vraagt losge-
laten te worden. Als ze eindelijk naar een psycholoog gaat, gaat de pastor mee. 
Er wordt besloten tot opname in een psychiatrische inrichting. Als de pasto-
rante daartegen in opstand komt, stelt de pastor haar voor een brief aan God te 
schrijven. Een ziekenzegen helpt haar om rust en vertrouwen (terug) te vinden. 
In casus 052 ziet de pastor de pastorante groeien van een timide, angstige vrouw 
naar een veel meer zel~ewuste en daadkrachtige persoon die veelal met plezier 
in het leven staat. In casus 094 kan de pastorante steeds preciezer zeggen wat 
haar man haar hee� aangedaan, en tegelijkertijd wordt ze bevestigd in haar 
dankbaarheid dat ze haar man eindelijk hee� thuisgebracht, bij haar en bij God. 
In casus 121 ondersteunt de pastor de pastorante bij het volgen van de dekenale 
toerustingscursus en stelt hij hem voor als project een eetgroep op te starten. 
Ook diens plannen voor een Lourdesreis en een gebedsdienst voorafgaand aan 
het eten ondersteunt de pastor actief. Als de pastorant beschuldigd wordt van 
seksueel misbruik, stelt de pastor hem voor een brief te schrijven aan degene 
die de pastorant beschuldigt. De pastor schrij� deze brief ook, in nauw overleg 
met de pastorant en diens vriendin. In casus 131 weet de pastor het vertrouwen 
van de pastorante te winnen en komt stukje bij beetje haar levensverhaal op 
tafel. Langzamerhand kan zij haar echte gevoelens laten zien zonder die dik 
aan te moeten zetten. Ondertussen weet de pastor haar tot kosteres in de door-
deweekse vieringen te maken. Hij zorgt ervoor dat iemand anders haar daarin 
aanstuurt, maar blij� als achterwacht fungeren.

ad e: Ze zitten er ook heel erg zèlf in

In casus 033 gaat de pastor in op het verzoek van de grootmoeder van de pasto-
rant, die de laatste opvoedt omdat diens moeder daartoe niet in staat is. De 
pastor deelt de zorgen van de grootmoeder over de manier waarop de pastorant 
geloo�. Na a^oop van de gesprekken zwaait hij, een jongen van zestien, naar 
de pastor, waarbij zij weleens denkt: het lijkt wel of ik mijn zoon uitzwaai. Als 
de interviewer een vergelijking maak met moeder #eresa, blijkt de pastor zich 
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zorgen te maken over haar dochter. Deze is net terug uit India en geconfron-
teerd met de welvaart hier zou ze weleens zo’n zelfde keuze kunnen maken. In 
casus 034 herkent de pastor zich in de a`omst van de pastorante. Deze behoort, 
net zoals de pastor zelf, tot een van de lager geschoolde en minder in aanzien 
staande bevolkingsgroepen. De pastorante lijkt dat als het ware te compenseren 
door mensen zeer dominant tegemoet te treden en vooral autoriteiten te bekri-
tiseren. De pastor zit, zoals ze zelf zegt, ‘onder de knoet’ van de pastorante:

‘Ja, ze was zeer dominant. Maar daar ben ik gevoelig voor. Mensen die domi-
nant zijn, die…, ja daar zit ik behoorlijk bij onder de knoet, hoor. Ja.’

In casus 043 raadt de pastor de pastorante aan om ook aan zichzelf te denken en 
niet alleen voor anderen klaar te willen staan. Tegelijkertijd vertelt ze grenzen 
te willen stellen aan haar beschikbaarheid voor de pastorante, maar dat heel 
moeilijk te vinden. In casus 052 zegt de pastor op de vraag wat voor hem het 
thema van de casus is: 

‘Ik ervaar eraan dat ik opnieuw mag voelen dat wat zij zich nu toch in veel 
opzichten meer eigen gemaakt hee�, dat ik dat proces eerder heb mogen 
doormaken. Dus dat ik vanuit dat wat ik haar gun, aan mezelf ervaar dat ik 
daar ben, zeg maar… Klinkt een beetje ingewikkeld misschien maar… Ik 
heb het heel vaak over: ik gun heel veel mensen heel veel geluk… Ik wil daar 
mijn best voor doen om daaraan bij te dragen en waarschijnlijk ook wel weer 
vanuit het gevoel dat ik op de manier waarop ik in het leven sta, dat ook zelf 
wel heel sterk zo ervaar… In die zin is zij voor mij een spiegel: wat zij nog 
beter worden kan, dat voel ik aan mezelf… niet in onbelangrijke mate met 
alle gebrekkigheden van dien, dat ik dat kàn zijn en… ben… daarin ben ik 
me heel bewust en… dat is voor mij heel spiritueel, zeg maar…’

In casus 121 zegt de pastor op de vraag waar zijn uitdrukking ‘elkaar dragen en 
verdragen’ vandaan komt: 

‘Dat ik pastor ben in een gemeenschap waarin we elkaar moeten verdragen, 
omdat er zoveel verschillende soorten groepen zijn. En ook omdat er heel 
veel kwetsbare mensen rondlopen. Dus dan past het woord ‘verdragen’ eigen-
lijk bij mensen die heel gauw op hun tenen worden getrapt, die heel gauw 
gewond worden. En ja, daar kunnen ze op een gegeven moment best wel een 
punt van maken, omdat het ook gevoeld wordt. Mensen worden gekwetst. 
En dan vind ik het woord ‘verdragen’, ja het is in ieder geval ook iets wat 
je kunt doen… voordat je weer uit je slof schiet of voordat je weer dri�ig 
wordt of gekwetst voelt of boos wegloopt … En het past bij mij, omdat ik zelf 
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ook tamelijk gauw gekwetst word. Dus een kwetsbaar iemand, gekwetst kan 
worden. Dus ik voel ook wel een beetje dat mensen, je kan mij gemakkelijk 
pijn doen… En ik moet zelf ook leren verdragen. Het is wederzijds.’

ad f: Maar er is ook verwarring

In casus 033 komt de pastor in een soort driehoeksverhouding terecht tussen 
enerzijds de pastorant en anderzijds diens grootmoeder en opvoedster. De 
pastor neemt de impliciete opdracht van de grootmoeder aan en rapporteert 
ook aan haar terug:

‘Ik vond ook dat het niet meer dan normaal was dat zij goed met mij kon 
kennismaken om te weten aan wie ze Eelco toevertrouwt want, ja, ik kreeg 
steeds meer het gevoel: nou ja, zij is hulp gaan zoeken, maar ze hee� er ook 
recht op precies te weten bij wie ze aanklopt. En ik wilde haar ook vertellen 
op welke manier ik sta tegenover wat Eelco allemaal doet en zegt en vindt.’

Over de consequenties van dit aanvaarden van de impliciete lastgeving door de 
oma, hee� de pastor geen duidelijkheid. Gevraagd naar wat ze had gedaan als 
de pastorant, een jongen van zestien, daar problemen mee zou hebben gehad, 
antwoordt ze (G = geïnterviewde; I = interviewer):

‘G: Dan zou ik het niet doen, nee, dan zou ik hem misschien wel vragen: 
vertel jij dan aan jouw grootmoeder dat je dat niet wilt. En als jij dat niet 
wilt vertellen, dan zou ik het prettig vinden om dat zelf te vertellen. Want 
zij hee� dat contact gelegd en ik voel me toch wel genoodzaakt naar haar 
verantwoording af te leggen, ook als Eelco dan op een gegeven ogenblik zou 
zeggen: ik wil niet dat je met haar over onze gesprekken spreekt, vind ik dat 
zij dat moet weten, had ik dat wel gedaan.

I: Omdat zij, voel je haar dan als een soort opdrachtgeefster of een…?

G: Ja… opdrachtgeefster, maar… zíj vraagt hulp, Eelco was niet op het idee, 
want Eelco hee� helemaal niet het idee dat hij hulp nodig hee�. Eelco zoekt 
ook geen hulp bij mij. Wij zijn met elkaar in gesprek.

I: Heb je ook het idee dat die oma hulp voor zichzelf zoekt, om in deze 
opvoedingssituatie met Eelco om te gaan…?

G: Nou ja… zij kan niet met hem omgaan op dit gebied. Zij hee� geen 
antwoord op zijn… religieuze… ervaringen… wat hem…, en het handelen 
waartoe hij dan komt, hè. Dus in die zin zoekt ze hulp… ja, ze zoekt hulp in 
de opvoeding, dat wel… Maar…
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I: Maar niet om bijvoorbeeld zelf het religieuze gesprek met hem aan te gaan?

G: Nee, nee…’

In casus 043 worstelt de pastor met haar rol. Ze wil beschikbaar zijn en vooral 
voor jongeren bereikbaar, maar niet een vriendin die 24 uur per dag gebeld kan 
worden: 

‘Ik ben ook heel duidelijk, maar dat is ook een worsteling voor mezelf.’ 

Ze is ook geen psycholoog, ook al hee� ze in haar opleiding wel psychologi-
sche bagage meegekregen. Gevraagd naar de a~akening ten aanzien van de 
psycholoog gee� ze het voorbeeld van de hint van de pastorante naar zelfdo-
ding. Omdat ze daar vanuit haar professie geen handvatten kan bieden, belt ze 
met de huisartsenpraktijk waarmee de pastorante contact hee�.

In casus 052 vertelt de pastor dat hij aan mensen duidelijk wil maken dat hij 
iets anders dan een vriend is, maar dat zij dat toch anders oppakken: 

‘Een veel voorkomende ervaring van me [is] dat contact vrij gauw als zeer 
vriendschappelijk ervaren wordt. Wat ik aan de ene kant prettig vind als 
uitstraling van mijn houding, zo van: ik sta dus niet zo gauw op een formele 
afstandelijkheid…, maar tegelijk probeer ik vrij vaak aan te geven: voor 
mij liggen daar grenzen en ik zou hier niet gezeten hebben als ik dit werk 
niet deed. En hoe lastig dat ook voor je is, dat moet je je toch bewust zijn 
(…) Mensen moeten goed weten dat ik in deze functie sta, dat ik uit hoofde 
van mijn functie met ze omga… En als dat kader van tijd tot tijd scherp 
neergezet helder blij� en in ieder geval voor mij voldoende helder blij� en 
voldoende vaak gezegd blij�, kan ik daarbinnen vrij vriendschappelijk met 
ze opereren, ofschoon het me dan meestal ook weer te ver gaat als…, dus het 
wordt nooit gelijkwaardig.’ 

Als de pastorante hem desalniettemin voor zijn verjaardag een theaterbon gee�, 
gee� hij haar die terug. Als ze hem dan uitnodigt bij haar te komen eten, gaat 
hij daar echter wel weer op in:

‘Aangezien ik zelf alleen woon en een echt druk leven leid, kan ik soms het 
nuttige(n) met het aangename verenigen en zo zie ik in een dergelijk samen 
eten, met weer veel gesprekstijd, geen kwaad.’

Veel pastores duiden hun werk regelmatig aan met ‘helpen’, waarmee ze de 
suggestie wekken dat pastoraat een vorm van hulpverlening is. De pastor in 
casus 121 doet dat juist niet. Hij omschrij� pastoraat als: aanwezig zijn en getuige 
zijn van het goede dat de pastorant doet. In het interview legt hij het zo uit:



373hoofdstuk vijf

‘I: En dat past binnen wat jij zegt: mensen zijn parels… en etterbakken, met 
modder en zo. En het gaat erom dat we teruggaan naar het beeld van God 
zijn. In dit geval bij Patrick: wat is nou…?

G: Wij zijn een ‘pèlerin au retour de Dieu’. Wij zijn een pelgrim op weg naar, 
op terugtocht naar God. (…) Wat er van mij gevraagd wordt? Aanwezig te 
zijn, denk ik (grinnikt). Vooral aanwezig zijn, weet je. En ja, niet veel meer. 
Dus ik moet er zijn en laten merken dat het goede wat hij doet dat ik dat 
ook goed vind. (…) Ja, bevestigen. Bevestigen van het goede, ja. Dat vind ik 
het voornaamste. Hij vraagt soms heel concrete dingen, niet alleen hij, maar 
ook andere mensen. Dus ze willen naar de Sociale Dienst, dit of dat, een 
eurootje voor brood, bier. Maar dat zijn natuurlijk concrete dingen. Maar 
voor mij is het belangrijkste dat ik er ben, dat ik laat merken dat ze, dat het 
geen wegwerpmensen zijn. Ja, presentie, denk ik, dat woord. (I: Ja, bevestigen 
van het goede, dat ze parels zijn. En aanvaarden van dat het ook…) Van hun 
gebrokenheid, aanvaarden van die gebrokenheid. Dus ik bedoel, gisteren 
kwam er iemand, had eerst opgebeld of ik niet wat eten had of geld. Toen zei 
ik: je kan twee dingen doen. Je kan naar de zusters gaan om te eten. Ik kan 
ook vijf euro geven dat je brood kan eten. En dan kom ik, en dan laat hij twee 
^esjes — en dat vind ik wel heel aandoenlijk — laat hij twee blikjes bier zien. 
Ik zeg, en ik werd eigenlijk heel erg boos. Ik zei: Kom je bij mij eten vragen en 
koop je meteen ̂ esjes bier. Dat kan toch niet. Maar toen had ik het al gegeven 

… Gelukkig was de boosheid niet erg overgekomen, want vanmorgen hee� hij 
weer gebeld. (…) Want ik dacht: mijn taak is barmhartigheid, niet boosheid. 
Ik bedoel, de hele wereld is al boos op ze. En ze zijn ook nog boos op zichzelf. 
Dus mijn taak is barmhartigheid (…), accepteren dat het is zoals het is. En 
niet, ja ook… laten merken dat er nog iets anders is aan hun. Dat ze niet 
samenvallen met dat etterige van bier kopen terwijl je brood nodig hebt… Ja, 
dus het is niet mijn taak om hun er op te wijzen dat ze geen bier mogen kopen. 
Dat is niet mijn taak. Dat vínd ik wel: ze moeten brood kopen. En ik zeg het 
ook wel, maar alleen, ik moet daar niet boos over worden. Dus ik moet rustig 
kunnen zeggen, dat het niet leuk is of dat ik dat niet goed vind. Maar ik 
word er natuurlijk boos om. Hoewel dat meestal de taal is die ze [onverstaan-
baar] (lacht). Maar gelukkig is de barmhartigheid nog overgekomen, want ze 
hebben er geen moeite mee gehad dat ik boos werd (lacht).’

Terwijl in andere casusbeschrijvingen pastores niet spreken over diagnos-
tiek, wel rapporteren over psychopathologische diagnoses — borderline, 
psychose — maar vervolgens niet als psycholoog zeggen te willen werken, gaat 
de pastor in casus 131 juist op zoek naar wat hij ‘een psychiatrische diagnose’ 
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noemt om zijn pastoraat te kunnen bedrijven en verwoordt hij in het interview 
ook een pastorale diagnose. Helemaal duidelijk wordt de verhouding tussen 
beide diagnoses niet:

‘G: De onderliggende hulpvraag was me al vrij snel duidelijk, dat is dat ze 
aandacht moet hebben. […] Wat ik voor mezelf nodig had, dat was een diag-
nose. En niet een pastorale diagnose, maar een psychiatrische diagnose. Die 
heb ik uiteindelijk gevonden in ‘borderline’, met een heel aantal dingen daar 
nog om heen. En toen kon ik ermee omgaan. Dat wil zeggen dat ik toen 
pastoraal kon accepteren dat haar verhaal waar was. (…) Dus alles wat zij 
vertelt is waar voor mij. (…) Mijn pastorale diagnostiek ging zo van: alles 
wat zij vertelt is in principe waar, maar de psychiatrie zegt mij dat ze dus met 
een gigantisch probleem zit wat… enz. […]

I: Dus die psychiatrische diagnose helpt jou om dat wat ze je vertelt als haar 
werkelijkheid te nemen.

G: En op dat moment is het ook mijn werkelijkheid. Omdat ik in mijn 
achterhoofd, ergens in mijn onderbewuste zal ik maar zeggen, weet, dat het 
niet uitmaakt of het echt gebeurd is of niet echt gebeurd is. Begrijp je…? En 
tegelijkertijd beschermt het me, want ja, anders was ik natuurlijk al lang 
naar mijn voorganger gegaan om hem aan te geven. […]

(…) I: En heb je ook een pastorale diagnose gemaakt?

G: Ja, ja. (…) Mijn pastorale diagnose is: iemand die zo vernield is, waarschi-
jnlijk, en hoe dan ook, maar zij is in haar menswaardigheid zo vernield, dat 
het, ja daar heb ik niet echt een diagnose, ja, de diagnose is: een vernielde 
mens. Die door de vernielingen uitsluitend nog kan bestaan, alleen maar 
kan voelen dat ze lee� als dat bevestigd wordt door anderen. Maar zelf zit 
daar niks meer, zit er alleen maar trauma en verdriet en… (…)

I: Zoals je het nu verwoordt, is het een combinatie van existentiële levens-
vragen, wie ben ik, en relationele vragen, wat heb ik met anderen, hoe kan ik 
me verbinden met anderen…

G: Ja. Want dat is dé centrale problematiek bij haar als je het pastoraal ziet. 
Ze is contactueel volstrekt gestoord. Dat is weliswaar een psychiatrische of 
een psychologische diagnose, maar die gaat voor het pastoraat natuurlijk 
verschrikkelijk goed op. (…) Ja, ik zeg altijd: ze bestaat alleen maar bij de 
gratie van het feit dat er een paar mensen zijn die naar haar omkijken.’
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Naast haar haar levensverhaal te laten vertellen en haar een taak en een plek 
binnen de parochiegemeenschap te geven, gaat de pastor ook in op het geloof 
van de pastorante: 

‘We gaan samen zoeken naar God. Ik zeg nooit: jij wilt God vinden… Het is 
niet zo van: jij geloo� niet, dus jij wilt…. Nee (…), dan zeg ik: Ja, we hebben 
allemaal zo’n plantje. Mooi is dat, hè? Zo kun je je dat voorstellen. En soms 
staat mijn plantje aardig scheef hoor, dat moet ik je wel eerlijk zeggen. Ik zeg: 
Jouw plantje is aardig verlept aan het raken. Nou, zó, dat bedoel ik, dus het is 
veel meer met… Maar het is ook mijn gevoel hè. Dat ik geheimpjes verklap 
of zo. (I: Oh, dat is ook wat je bedoelt als je zegt van dat ook de pastorant 
het gevoel moet hebben bondgenoot te zijn) En dat is best moeilijk hoor, om 
dat ongespeeld… voor mij zuiver te doen. Want… je moet je zo voelen, want 
dat kun je niet echt spelen. (…) Bij andere pastoranten gaat het toch een stuk 
makkelijker, dat bondgenoot zijn… Maar het lukt me bij haar dus op deze 
manier. Van: we gaan samen op zoek, dat heb ik natuurlijk bij iedereen, zal 
ik maar zeggen: we gaan samen een eindje lopen. (…) Maar bij zo iemand is 
het dus steeds schipperen tussen… Ik wil dus niet de psychiater zijn. Het is 
meer een afzetten tegen de psychiater zijn, omdat ik denk dat het tegendeel 
ervan is de bondgenoot zijn.’

ad g: En er is schroom

In casus 033 zegt de pastor tegen de pastorant, die erop vertrouwt dat ‘de Vader’ 
hem leert wat hij nodig hee�, dat hij wel voor school zijn best moet doen. Om 
dat extra kracht te geven, zegt ze hem het maar te beschouwen als een opdracht 
van God. Als ik het interpreteer als: namens God een opdracht geven, dan wijst 
ze die interpretatie af. Toch zegt ze op een gegeven moment: 

‘Nee, dat klopt, ja: ik meet mij teveel aan Hem… Of te grote… ik vind dat 
ik een te grote invloed moet hebben, misschien… of ik eìs van mezelf dat 
ik grote invloed heb, voordat ik tevreden ben over mijn eigen werk. Ik wil 
resultaat zien, ja.’

In casus 043 neemt de pastor contact op met de huisarts van de pastorant als 
deze laat merken dat ze denkt aan zelfdoding. Als ze de pastorante dat achteraf 
vertelt en deze daarover boos wordt, zegt de pastor: ‘God wil dat wij leven’. Als 
ik de uitdrukking ‘vertegenwoordiger van God’ introduceer, zwakt ze die af tot 
‘misschien de stem van God of zo’:

‘Nou, ik heb daar ook een Godsbeeld bij. In de loop der jaren dat ik in het 
pastoraat sta, is ook mijn eigen Godsbeeld veranderd. Naast een directe 
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relatie die je hebt in gebed en meditatie, spreekt God ook tot je in en door 
mensen. Ik bedoel niet dat ik me nu God voel, maar dat ik toch op dat 
moment het gevoel had: ja, ook God zegt míj iets daarin: laat haar niet los en 
laat haar voelen dat Ik haar ook niet loslaat. (…) (I: Ben je dan als het ware 
een soort vertegenwoordiger?) Ja of nee, maar in ieder geval op dit moment 
misschien de stem van God of zo, dus in die zin misschien wel een vertegen-
woordiger. Maar een vertegenwoordiger van: God wil dat wij leven. (…) Ik 
had soms ook heel letterlijk het gevoel haar zo aan een touwtje hebben en… 
trekken. Zo’n beeld kwam op een gegeven moment óók bij me op. En dat 
daar in het verlengde misschien ook nog wel Iemand… trekt. Maar dan ben 
je je ook tegelijkertijd bewust een soort marionet te zijn… Dat kwam dan 
ook op…: daarboven is Iemand, Die je beweegt… zoals Die wil… Daar zit 
een spanning ook, een behoorlijke spanning.’ 

In casus 094 vertelt de pastorante de pastor met een zekere indringendheid over 
Jezus. Op mijn vraag of zij daarmee de pastor om instemming vraagt, zegt de 
pastor: 

‘Ik kan niet zeggen dat ze bevestiging wilde hebben van haar beeld. Het zit 
natuurlijk wel zo dat ze me herkende als de pastor… Maar dat ze daar nou 
zo over Jezus gaat praten… Ik denk: mens, moet je dat nou doen omdat ik 
priester ben. Dat hoef je helemaal niet te doen. Maar ze pakken dat zo in of 
uit, ik denk: nou, dat is té, dat is té, dat hoe� helemaal niet. Ik ben zo iemand, 
ik weet dat wel. Jezus is ook mijn grote, ik ben ook een grote fan van Jezus 
(grinnikt).’

ad h: Pastores hebben hun eigen geleefde theologie

In casus 061 laat de pastor zich inspireren door Karel Eykmans versie van het 
verhaal van de bezetene op het kerkhof (Lucas 8), waar deze de bezetene aan 
het eind laat zeggen: ‘ik heet Adam’, waarmee dit verhaal over iedere mens gaat. 
Voor de pastor die dit verhaal vertelt, is het een voorbeeld van hoe

‘[in] het Jezusverhaal (…) om de haverklap mensen onbevreesd in de ruimte 
van het leven konden gaan staan na een ontmoeting met Jezus.’

en daarmee van hoe hij pastoraat probeert te doen: mensen teruggeven aan 
zichzelf en daarmee aan elkaar. In de casus brengt de pastor de pastorante en 
haar gezinsleden in gesprek met elkaar, maar blij� de betekenis van seksualiteit 
voor de pastorante liggen.
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In casus 081 noemt de pastor, een priester, als motto van zijn pastoraat het 
verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put (Johannes 4). Zijn rol als pastor 
is voor hem: 

‘uit de rijkdom van de christelijke traditie beelden aanreiken, waardoor zij bij 
haar levensvraag geholpen wordt.’ 

Op deze manier plaatst deze pastor zich min of meer op de positie van Jezus, 
wat hij de interviewer ook toegee�: 

‘Dus in die afwezigheid [van Jezus die er niet meer is], of in dat zoeken naar 
God, het zoeken naar Jezus, het zoeken naar jezelf, is het de rol van de pastor 
om zoveel mogelijk toch… die bron te representeren, zonder daarmee samen 
te vallen… Maar dan kom je dus dicht bij iconen, zeg maar, in dit leven.’ 

In de casus reikt de pastor allerlei teksten en beelden aan, maar blij� de vraag 
liggen naar wat er is kapot gegaan door de misstap uit het verleden waar de 
pastorante met de pastor over wil spreken.

In casus 116 legt de pastor, een pastoraal werkster, haar werkwijze naast het 
Emmaüsverhaal (Lucas 24). Zij voelt zich geroepen tot meelopen, luisteren, 
uitleggen en vieren, waarmee ze zichzelf eveneens in de positie van Jezus plaatst: 

‘Want zo werk ik. Net als Jezus loop ik in eerste instantie mee. En ik luister… 
En dán komt pas de uitleg… en wellicht komen we dan tot vieren. En hoe 
meer ik erover nadenk, denk ik: ja, zo werk ik. Ik loop met mensen mee. 
Daarbij is voor mij, dus in dát stuk, is voor mij individueel pastoraat onont-
beerlijk. Meelopen kan je ook met een groep, maar vooral met individuen. 
Als ik meeloop en luister, echt luister, vandaar dat ik dus ook die ruimte wil 
in mezelf…, dan kan ik tot uitleg komen, en dat is dan catechetisch: [tot] 
begeleiding komen. En dan kan je misschien tot viering komen… En dan 
is vieren voor mij ook: afronden met een gebed. Want ook dat is al vieren.’

In casus 121 werkt de pastor vanuit het beeld van de pastor als ‘tochtgenoot op 
de terugweg naar God’. Hij ontleent dat motto aan Bernardus van Clairvaux’ 
preken over het Hooglied, waarmee hij zich in zijn studie hee� beziggehouden:

‘Het ging over dat wij gemaakt zijn naar Gods beeld en gelijkenis. En dat 
wij, en dat de weg van de mens is om verkerend in het rijk van de ‘ongelijke-
nissen’, dissimilitudines, weer terug te keren naar wie we eigenlijk zijn. En ik 
merkte later in mijn bezig zijn, dat het [mij] heel erg sterk (…) is bijgebleven. 
Ik denk: nou dat is ongeveer mijn theologie, weet je. Wij zijn gemaakt naar 
Gods beeld en gelijkenis. Wij zijn (…) waardevol en kostbaar gemaakt, maar 
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het is, wij zijn bezig om weer terug te keren, om te zoeken naar wie wij zijn 
en waar wij… En wie wij zijn, dat ligt dáár ongeveer, weet je. Het ligt een 
beetje in het punt van dat wij een schepsel zijn, dus gemaakt zijn. En… dat 
God zijn stempel in ons hee� gedrukt. En dat wij daarom parel zijn. Maar 
het is natuurlijk… met modder en pek en rotzooi overdekt. Maar we zíjn 
het wel. We zíjn ook waardevol. Maar we moeten er wel naar zoeken, en we 
moeten daarnaar op weg gaan.’

ad i: Autonomie en authenticiteit vervullen een rol in persoonlijk pastoraat

In casus 033 wordt de pastor te hulp geroepen door de grootmoeder van de 
pastorant, een jongen van zestien, omdat deze grootmoeder zich zorgen maakt 
over de manier waarop haar kleinzoon met God omgaat. De pastor gaat met 
de pastorant in gesprek en bemerkt dat ze zelf ook moeite hee� met de manier 
waarop de pastorant in het geloof staat, hoewel ze die ook heel authentiek vindt. 
Tevens is ze zich bewust van de spanning tussen in gesprek gaan met de pasto-
rant en de grootmoeder over die gesprekken informeren (I = interviewer)8:

‘O ja, ik heb haar verteld dus dat ik het ook zorgelijk vond, maar dat ik ook 
vond dat… de manier waarop Eelco over God denkt, zijn godsbeeld, dat ik 
dat aan de ene kant heel authentiek, heel veel authentieke dingen hoor ik 
daarin. Maar aan de andere kant vond ik het ook enorm naïef; heel… ja…, 
echt een beetje aan de EO–kant, een beetje dwepen met God. Dat vond ik 
niet zo goed, dat heb ik haar ook verteld. En ik heb haar verteld dat ik hem 
in ieder geval wat meer wil inwijden in de manier waarop de katholieke kerk 
daarnaar kijkt. Nou, dat vond zij prima. Maar omdat zij ook wat problemen 
had met zijn… roeping (lacht), dacht ik: nou, dat is ook nog een extra reden 
om ook met de grootmoeder te gaan praten. Maar sowieso denk ik, als 
iemand je dit toevertrouwt, vind ik ook dat je, omdat Eelco minderjarig is, 
dat ik met de opvoeder in gesprek moet gaan. (I: Omdat hij minderjarig is.) 
Omdat hij minderjarig is, ja…. En ook omdat zíj hulp vraagt.’

In casus 043 vraagt de pastorante de pastor op een gegeven moment om haar 
‘los te laten’. De pastor doet dat niet en rechtvaardigt dat deels met een beroep 
op bestwil in combinatie met wilsonbekwaamheid, maar uiteindelijk toch meer 
met een beroep op haar verantwoordelijkheid als pastor in combinatie met haar 
visie op wat God wil. Het eerste beroep, klassiek in het debat tussen autonomie 

8 Van alle tien aan mijn onderzoek deelnemende pastores wordt het woord ‘authentiek’ alleen 
gebruikt door deze pastor (over de geloofswijze van de pastorant), de pastor van Casus 052 (1x, 
als voorwaarde voor het lijfelijk aanraken van een pastorant door een pastor) en de pastor van 
Casus 131 (over de doodswens van de pastorant) en 132 (over het optreden en spreken van de 
pastor dat het midden moet houden tussen spontaan en beredeneerd).
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en paternalisme, verwoordt de pastor in het interview als volgt (G = geïnter-
viewde; I = interviewer)9:

‘I: Een tweede moment, eigenlijk, waarop iets vergelijkbaars speelt, althans, 
dat is dat moment waarop zij zegt: laat me los…! Dat doe je niet…

G: Nee…, op dat moment heb ik dus heel duidelijk het moment, heb ìk 
het moment bepaald: wanneer ik haar wel of niet los kan laten… Dus ik 
heb het niet… bij haar, ja, op dit moment vond ik haar… door haar ziekte 
beïnvloed, of hoe moet je het anders zeggen…? Dus dat, dat hee� ook iets 
met geweten te maken… ook met een sterke verantwoordelijkheid die ik 
op dit moment voelde… Ja, ik heb dan zoiets, ik denk dan misschien meer 
in tijd: ik moet…, ja, ik noem maar iets: een jaar met zo iemand optrekken, 
en als die na een jaar nog niet genezen is, dan zal, ja, dan komt misschien 
het moment waarop ik haar los moet laten… Maar dit speelde toen, ja, een 
aantal… weken?, maanden?… weken eerder, maar ik dacht: volgens mij kan 
en moet ik hier nog iets doen…

I: Ja, even, in de gezondheidszorg, waar het dan gaat over autonomie, van 
de patiënt, dan zeggen ze, zouden ze zeggen: nou, de patiënt is niet wilsbe-
kwaam, hè? 

G: Ja, zoiets, ja, ja, dat… zoiets, zo’n idee zat er wel in zekere zin achter. Het 
had natuurlijk ook te maken met de opmerking van de dokter: als je denkt… 
dat het echt mis gaat, trek aan de bel en dan wordt ze opgenomen. Maar, 
aan de andere kant ook: ik weet ook dat dit soort… therapieën ook alleen 
maar helpen als je als patiënt of als cliënt daar ook zelf… achter staat en… 
meewerkt. Ja, soms is het zo dat mensen gedwongen worden opgenomen… 
maar of die dan ook echt… genezen kunnen worden… weet ik niet. Maar… 
op dit moment, ja, dacht ik, ja, zat inderdaad het idee erachter: kun je nou 
wel echt… verantwoord… een verantwoorde vraag stellen…: dat ik jou op 
dit moment zal loslaten… Ik denk toch dat dat meer… ja, alles wat haar 
overspoeld hee�… waarin ze… geen uitweg meer zag en zei: laat me los. En 
ik zei ‘nee’. En dat hee� ze een paar keer gevraagd… En ik heb een paar keer 
‘nee’ gezegd… Maar die vraag speelt nu niet meer: laat me los…’

Het tweede beroep, op haar visie op wat God wil, inclusief de terughoudend-
heid daarbij, verwoordt de pastor zo:

9 In alle interviews is dit de enige keer dat de interviewer het woord ‘autonomie’ of ‘wilsbe-
kwaam’ in de mond neemt. Van alle tien pastores gebruikt alleen de pastor van Casus 062 het 
woord ‘autonomie’ (betrekking hebbend op de pastorant en haar gezin, in de betekenis van: zich 
niet laten gezeggen door anderen).
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‘G: Nou, ik heb daar ook een Godsbeeld bij, dat is natuurlijk ook in de loop 
der jaren dat ik in het pastoraat sta, is ook mijn eigen Godsbeeld, gaat, ja, 
gaat ook veranderen. Namelijk… ja, een directe relatie die je hebt: in gebed 
en meditatie, maar God… spreekt ook… tot je in en door mensen. Ik bedoel 
niet dat ik me nu God voel, maar dat ik toch op dat moment het gevoel had: 
ja, ook God zegt míj iets daarin: laat haar niet los en laat haar voelen… dat 
Ik…, dat Ik haar ook niet loslaat. Dus in die zin de link met God… 

I: Met alle omzichtigheid, en voorzichtigheid… ben je dan als het ware een 
soort… vertegenwoordiger…?

G: Ja of nee, maar in ieder geval toch iets… ja, vertegenwoordiger, maar in 
ieder geval op dit moment misschien de stem van God of zo, dus in die zin 
misschien wel een vertegenwoordiger. Maar… een vertegenwoordiger van: 
God wil dat wij leven. (…) ik had op dat moment het gevoel, dat ik haar… 
moest duidelijk maken… dat zij hier nog leven had, en kwaliteit van leven 
had… Maar goed, dat zegt iets over jezelf, over… over je eigen geweten, op 
dat moment: kan ik het verantwoorden dat ik zo iemand nu loslaat?

I: Ook al vraagt zij daarom?

G: Ook al vraagt zij daarom.

I: Dat is ook een soort van: moet ik nou doen wat Fleur wil, of moet ik doen 
wat ik denk dat God wil (G: Ja). Zoiets lijkt het ook.

G: Ja. Ja, en wat is dat dan? Is dat wel wat God wil? Die vraag kan je daar 
natuurlijk ook bij stellen, maar dat voelde ik op dat moment…, van binnen… 
Dus in die zin ook niet los kunnen laten…’

In casus 052 werkt de pastor eraan dat de pastorante positiever tegenover zich-
zelf komt te staan en meer zelfvertrouwen ontwikkelt, dus in zekere zin auto-
nomer en authentieker in het leven komt te staan:

‘Zelf heb ik haar in veel opzichten zien groeien, van een timide vrouw met, 
haar lee�ijd ten spijt, vaak de angstogen van een onrustig kind, naar een veel 
zel~ewuster, daadkrachtiger iemand die nu doorgaans met plezier in het 
leven staat, er weliswaar om treuren kan dat dat nu pas op gang komt, maar 
er ook van geniet dat ze nu — eindelijk — meer [zichzelf] is en dur� zijn. Er 
waren enkele momenten van — vergaande — terugval, momenten dat een 
goed gesprek haar toch weer uitzicht en energie bood.’

In casus 061 hee� de pastor moeite met de manier waarop de pastorante met het 
geloof en met bijbelteksten omgaat. Hij herkent er een geloofshouding in die hij 
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zelf inmiddels achter zich hee� gelaten en realiseert zich dat dat verschil in het 
pastoraat ook lastig kan zijn. Het kan worden opgevat als een vraag naar hoe 
authentiek de pastor dan zelf nog kan zijn:

‘G: Er zit wel, ik denk dat ongeveer vijf jaar verschil in zit tussen mij en 
haar, als generatiegenoten, zeg maar… En ik wist niet, ik ben er toen ook 
geïmponeerd, maar op een hele vreemde manier, ook onaangenaam verrast 
door deze wijze van inweven van religieuze motieven. Ik wist, ik weet dat 
het bestaat, ik weet ook dat het bij hele volksstammen zo is gegaan. Zeker 
tot in de jaren zestig. Dat weet ik. Daar ben ik zelf deelgenoot van geweest. 
Maar ik had toch wel een beetje verwacht dat er een stuk meer openheid 
gegroeid zou zijn in deze…, ja ook bij haar. Bij Pauline denk ik: nou, ik vind 
het nogal massief eigenlijk… Dus toen, daar begon ik mij wel een oordeel 
over te vormen. En ik merkte ook: dat is niet de wijze waarop ik met mijn 
eigen spiritualiteit omga. Dus niet de wijze waarop ik God zie, niet de wijze 
waarop ik deze dingen met God in verband breng. Maar goed, dat is, daar 
ging het helemaal niet over. Het was hun, het was haar probleem op dat 
moment en niet ik was in de problemen. En dat vond ik een heel, dat vond 
ik eigenlijk een boeiend proces. Dat gebeurt namelijk ook. Kijk, je kunt je 
namelijk beroepen voelen door, hè door van: nou jij hebt de bronnen ter 
beschikking hè, vanuit die… Maar je kunt je ook heel benepen gaan voelen 
als je dan denkt van: ja maar ik verschil kilometers, bijna een millennium 
in de Godsbeleving en… de beoordeling dan van wat in het leven wel of niet 
zou kunnen of moeten. (…) Toen realiseerde ik mij dat ook én toen reali-
seerde ik mij ook: hé, misschien zegt dat ook wel iets over de speelruimte die 
ik al of niet heb in dit… (I: Ja? Wat zegt dat dan?) Nou, als je zoveel verschilt, 
dan moet je soms oppassen om de ergernis die je daaraan, dat je die niet 
teveel de boventoon laat voeren.’

In casus 131 merkt de pastor op dat de pastorante gaandeweg, na meer dan 
een jaar lang haar haar levensverhaal te hebben laten vertellen, steeds echtere 
emoties laat zien, in zekere zin authentieker wordt:

‘G: Ze is een stuk verbeterd, dat psychiatrische beeld zal ik maar zeggen. En 
het existentiële bestaansbeeld is een stuk verbeterd. Ik heb ècht verdriet bij 
haar verkend nu. Dat was er nooit. Ja, het was er wel, maar voor mij niet 
herkenbaar.

I: Ze speelde het voor jou.

G: Ja, alles was…, het verhaal werd verteld om mijn aandacht en niet om wat 
ze had meegemaakt. En nu begint het steeds meer…, zie ik ècht verdriet bij 
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haar. Zie ik echte woede bij haar, zie ik echte radeloosheid. En niet de berek-
ende radeloosheid, zodat ik…, weet je, een reactie heb die zij wenst. Want 
dat is het eerste jaar steeds geweest.

I: Oh ja, die schil gaat er als het ware af, en daar onder zie je…

G: Ze begint iets echter te worden, ja.’

Deze eerste inhoudelijke verkenning van de casussen, hoe globaal ook, laat een 
gedi]erentieerd beeld zien van wat er in persoonlijk pastoraat allemaal aan de 
orde kan komen. We zien ook dat casussen uit de praktijk van persoonlijk pasto-
raat ook met het oog op autonomie en authenticiteit interessant kunnen zijn.

Paragraaf 5.6: Persoonlijk pastoraat als een praktijk

In dit onderzoek vat ik persoonlijk pastoraat op als een moreel geladen praktijk 
in een laat–moderne context. Ik ga daarbij uit van het concept ‘praktijk’ zoals 
dat met name door Alasdair MacIntyre en Paul Ricœur is uitgewerkt. In hoofd-
stuk 1, paragraaf 1.4, heb ik elf, elkaar overlappende elementen onderscheiden: 
(1) handelingen, (2) samenhang, (3) teleologie, (4) regels, (5) gezamenlijkheid, 
(6) voortre]elijkheid, (7) normativiteit, (8) maatschappelijke bepaaldheid, (9) 
institutie, (10) vertoog en (11) open voor verandering. In hoofdstuk 3, paragraaf 
6, heb ik met deze elf elementen naar persoonlijke pastoraat gekeken. In deze 
paragraaf ga ik na of en hoe ik deze elf elementen terugvind in mijn casussen. 
Ze blijken te moeten worden samengenomen tot vier aspecten van persoonlijk 
pastoraat als een praktijk. Ik illustreer deze vier aspecten telkens met citaten uit 
de casussen.

5.6.1. Pastoraat als een complex en toch samenhangend geheel van deels 
voorgegeven, deels door het doen voortgebrachte handelingen gericht op 

bepaalde inherente doelen

Persoonlijk pastoraat bestaat van de zijde van de pastor uit een complex reper-
toire van handelingen, van tegemoet treden tot bij elkaar zitten om te praten, 
van iemand naar je toe laten komen voor een tweegesprek tot meegaan naar een 
gesprek met een functionaris of ambtenaar, van uitleggen tot zegenen, van indi-
viduele ontmoeting tot groepsuitstapjes, enzovoort. Deze handelingen krijgen 
hun betekenis deels doordat ze deel uitmaken van de praktijk van persoonlijk 
pastoraat. Ze zijn deels voorgegeven, maar worden ook in en door die praktijk 
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voortgebracht. In casus 131 begint de pastor met regelmatige gesprekken met de 
pastorant. Praten met pastoranten is handelen dat met met pastoraat is (voor)
gegeven. Op een gegeven moment gaat de pastor zoeken naar een zinsverband 
voor de pastorante. Zij wordt immers vanwege haar gedrag overal afgewezen. De 
pastor zorgt ervoor dat de pastorante kosteres voor de doordeweekse vieringen 
wordt. Dit is een voorbeeld van een door het doen voortgebracht handelen. De 
pastor legt zijn motivatie daarvoor als volgt uit:

‘(…) haar het gevoel geven dat zij een volwaardig iemand is. Niet alleen omdat 
ik dat zeg, maar omdat ze dat ook, dat ze dat zelf een beetje gaat voelen. Dat 
ze een volwaardige vrouw is, dat ze niet ziek is of ernstig gestoord of… Dat 
vindt ze zelf niet hoor, van zichzelf, maar de last hee� ze er wel van… Kijk 
en juist door dat kostergedoe, dat is voor mij een geweldige overwinning 
geweest, vind ik zelf, want daardoor hee� ze het gevoel nodig te zijn. En 
dat is natuurlijk voor elk mens zó essentieel. Dat is existentieel eigenlijk hè. 
Het nodig zijn op de wereld. Dus dat is wat ik steeds… Kijk, ik ben er steeds 
voor haar en zij hee�, dus ik probeer haar uit die positie te halen. Dat het 
leven alleen maar bestaat uit voor het raam zitten, rouwen en vervolgens 
niks kunnen. De dokter een beetje op zijn lazer geven en dan de patiënt 
uithangen bij mij…, of ‘uithangen’, dat is ze dan ook, een ernstig gestoord 
iemand. Zij kan, ik geloof er heilig in, van elk mens, dat zij nodig moet zijn. 
Nou, en als ze hier drie dagen… Want het gebeurt regelmatig dat ze zoveel 
verdriet hee� dat ze niet kan komen, weet je, dan belt ze af. En ja, ze is 
nog niet zo betrouwbaar. Ze is redelijk betrouwbaar, maar…, soms is haar 
verdriet te groot en dan kan ze niet. Of ze hee� ruzie met iemand, met mij 
of met, dat gebeurt ook nog wel, dan kan ze niet komen. Dan kan ze het 
niet aan… Maar toch zit daar wel een fundament. En dat fundament is van: 
‘Gôh wat jammer dat je er niet bent, nou moeten we zelf de boekjes doen’. 
Dat werkt…’

De verschillende handelingen die tot het repertoire van persoonlijk pastoraat 
behoren, vertonen een bepaalde samenhang. Om te voorkomen dat die samen-
hang wordt ondermijnd of te ver opgerekt, is een actief beheer nodig, naast een 
inhoudelijke, op het doel gerichte beraadslaging. Een dergelijk beheer vraagt 
om praktische wijsheid. In casus 116 zien we de pastor dat doen: ze maakt snel 
duidelijk wat de pastorante wel en niet van haar mag verwachten en dus ook wat 
ze wel en niet kan inbrengen (I = interviewer):

‘Ja, dus (…) als mensen dan vragen om een gesprek… Dat heb ik überhaupt 
geleerd; ik heb bij de Jezuïeten een redelijke opleiding gehad. Daar heb ik 
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ook geleerd, als mensen om een gesprek vragen: Wat verwachten ze? En welk 
traject willen ze gaan, welke frequentie hebben ze in gedachten? Dat wil niet 
zeggen dat het zo gaat, maar: wat is hun verwachtingspatroon en wat is hun 
frequentie en hoe lang denken ze daar in te moeten gaan? Dus ik begin ook 
altijd met die vragen. Waardoor je dus te horen krijgt van: dokter, en weet ik 
wat allemaal, al rondlopen. Zeg ik: Nou, wat verwacht je van de dokter, wat 
verwacht je daarvan en wat ligt dus hier op tafel? En dan zeg ik ook van: Ik 
weet wel dat, jij bent één mens, dingen lopen door elkaar, maar laten we het 
helder houden, hè, want ik ben niet de dokter, ik ben niet… En ik vind dat 
voor mezelf, ik bedoel: ik ben ook geen psycholoog en ik ben geen… Kijk, 
vanuit mijn levenservaring heb ik natuurlijk wel aardig wat bagage, maar ik 
bèn het niet. En zeker niet als er dan nog andere mensen meelopen. (…) (I: 
En wat heb je nou tegen haar gezegd over wat zij van jou mocht verwachten? 
(…)) Nou, haar vraag was inderdaad heel spiritueel.’

Persoonlijk pastoraat kent eigen interne doelen. In casus 121 organiseert de 
pastor een eigen Lourdesreis voor de pastorant en een aantal mannen die op 
straat leven. Hij hee� daarmee een bepaald doel voor ogen, namelijk het laten 
ervaren dat, waar mensen hen vaak afwijzen, God hen als mens erkent en 
aanvaardt:

‘(…) temidden van een buitengewoon chaotisch leven is, vind ik… Dat ze in 
ieder geval ook gelovige mensen zijn kan enorm, kan helpen om iets aan hun 
waarde als menszijn te laten zien en zo ook te laten voelen. Dus ik vind dat 
geloof iets toevoegt aan onze kijk op ons eigen menszijn. En bij die mensen, 
die zo door iedereen worden uitgespuugd en zichzelf eigenlijk ook uitspugen, 
vind ik het belangrijk dat ze in ieder geval weten dat ze, ja laat ik het zo 
maar zeggen: door iemand aanvaard worden en erkend en weet ik het: dat 
ze er mogen zijn. En dat hee� voor mij heel veel te maken met mijn eigen 
geloofs– en Godsbeleving, dat ik ook heel graag wil delen met anderen. Dus 
ik beoogde dat een beperkte groep mensen een belevenis zouden hebben 
met een religieus gehalte, maar ook, ja een ja, ja met een religieus gehalte. 
Dat was het voornaamste eigenlijk. Maar ook natuurlijk menselijk gezien 
met elkaar konden optrekken een week en een week eens weg konden gaan. 
Een doorbraak in hun heel buitengewoon… gedetermineerde leven. (I: En 
dat gelovig gehalte, daarvan zeg je: Dat hee� iets te maken met aanvaarding, 
aanvaard worden?) Voor mij, ja ja. Het besef aanvaard te worden, erkend te 
worden als mens.’

In de analyse in het volgende hoofdstuk zullen we zien dat dit door de pastor 
gestelde doel kan worden geïdenti�ceerd als een aan pastoraat inherent doel.
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5.6.2. Pastoraat als regelgeleid, gezamenlijk handelen waarvoor bepaalde 
voortre"elijkheidsmaatstaven gelden en dat een bepaalde normativiteit kent

Ook in persoonlijk pastoraat gelden expliciete en impliciete regels met betrek-
king tot wat wel en niet ‘des pastors’ is. In casus 052 probeert de pastor daarover 
heel duidelijk te zijn:

‘Maar ik ben wel sterk geneigd om, om in die zin dus aardig genoeg te zijn 
om niet, om te voorkomen dat mensen… te snel ook weer a�aken in het 
contact, en een nieuwe teleurstelling oplopen… Ik heb ook, kan een paar 
prachtige casussen schrijven over mensen, met wie inmiddels geen contact 
meer is, maar… waarbij ik het dan eigenlijk toch echt heel lang volgehouden 
heb ten opzichte van heel veel anderen, die iemand al lang uitgekotst hadden, 
zeg maar… En dan nog het uitkotsen uiteindelijk aan de persoon zelf over-
laat: ja, goed, die grenzen moet je accepteren, kun je dat niet, ja, dan is er 
dus geen contact meer… Dus zoiets ongeveer, zoiets betekent dat dan voor 
mij. Mensen moeten goed weten dat ik in deze functie sta, dat ik uit hoofde 
van mijn functie met ze omga… En als dat kader van tijd tot tijd scherp 
neergezet helder blij�… en in ieder geval voor mij voldoende helder blij� 
en voldoende vaak gezegd blij�…, kan ik daarbinnen vrij vriendschappelijk 
met ze opereren, ofschoon het me dan meestal ook weer te ver gaat als…, 
dus het wordt nooit gelijkwaardig.’

De praktijk van persoonlijk pastoraat wordt beoefend door pastorale beroeps-
krachten. Elke beginnende pastor moet zich kennis en vaardigheden eigen 
maken, die hij of zij leert van andere pastores. De praktijk van persoonlijk 
pastoraat veronderstelt bovendien andere mensen die de betre]ende prak-
tijk überhaupt mogelijk maken, zoals het parochiebestuur, de secretariaat-
smedewerkers en de parochievrijwilligers. Persoonlijk pastoraat gebeurt 
in het samenkomen en samenhandelen van een pastor en een pastorant. In 
paragraaf 1.4 heb ik al opgemerkt dat er over een praktijk, in dit geval van 
persoonlijk pastoraat, kan worden gesproken op drie verschillende aggrega-
tieniveaus, namelijk op het niveau van alle activiteiten betre]ende persoon-
lijk pastoraat van alle pastores tezamen genomen (praktijk1), op het niveau 
van alle activiteiten betre]ende persoonlijk pastoraat van de pastor bij elkaar 
genomen (praktijk2) en op het niveau van het afzonderlijke geval (praktijk3). 
Op het laatste niveau zijn de pastor en de pastorant allebei mede–stichter van 
de concrete praktijk3. Op het tweede niveau is de plaatselijke geloofsgemeen-
schap, de gemeenschap van actuele en potentiële pastoranten, mede–stichter 
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van praktijk2 van de pastor. Op het eerste, hoogste niveau is de R.–K. Kerk (in 
de brede zin, dus breder dan de ambtelijke kerk) mede–stichter van de prak-
tijk1 van R.–K. parochiepastores. In casus 131 schakelt de pastor anderen in 
om het voor hem mogelijk te maken met de pastorante een pastoraal contact 
aan te gaan.

‘I: Als dat de boodschap is die ze van huis uit hee� meegekregen en ze ook 
die omkering maakt van: ik deug pas als ik genomen word, dan kan ik me 
voorstellen dat ze met zoiets ook naar jou toe komt hè. En wat maakt nou dat 
het bij jou niet gebeurt? Hoe doorbreek je dat? (…)

G: (…) om te zòrgen dat dit niet gebeurt, heb ik dus wel een paar mensen in 
vertrouwen genomen, onder andere de bewoners hier, Karin en Frank, dat is 
een echtpaar. Ik heb dus gezorgd dat ik een open glas, glazen ruit heb, zoals 
daar, en de eerste tweeënhalf jaar is het zo geweest, dat ze alleen maar hier 
kwam, ik ben nooit bij haar geweest, en zij hee�… En altijd is halverwege het 
gesprek kwam Karin binnen denderen met ko�e… Dat hebben we gewoon 
afgesproken. Alleen onder die voorwaarde kan ik die gesprekken voeren. 
Want ik moet veilig zijn. Want binnen no time, als ik één ding verkeerd 
zeg, en ik word uitgestoten door haar, dan heb ik ook een proces aan mijn 
broek… Want of ik wat doe, ik bedoel, zij is zo sterk, haar fantasie en haar 
werkelijkheidsbesef, daar zit gewoon helemaal geen grens tussen. Althans, 
dat is mijn idee. Dus zij wist ook dat ik constant gestoord kon worden. Dus 
permanent was altijd iemand aanwezig.’

Met betrekking tot de beoefening van de praktijk van persoonlijk pastoraat 
leven er in de geloofsgemeenschap en in het bijzonder in de gemeenschap van 
pastorale beroepskrachten volmaaktheidsidealen en voortre]elijkheidsmaat-
staven. Deze zijn geïnternaliseerd door de meesters en virtuozen onder de 
pastores, maar worden gedeeld door allen. Deels zijn ze vastgelegd in beroeps-
pro�elen en gedragsregels. Ze zijn weliswaar intern aan persoonlijk pastoraat, 
maar extern aan de individuele pastor, ook al kunnen ze wel worden geïnterna-
liseerd. Behalve de regels die de praktijk van persoonlijk pastoraat en de bij die 
praktijk behorende handelingen constitueren, horen bij persoonlijk pastoraat 
ook goederen, niet alleen de interne goederen van de betre]ende praktijk, maar 
ook de goederen van het eigen leven van de praktijkbeoefenaar en de goederen 
van de gemeenschap.
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5.6.3. Pastoraat als maatschappelijk bepaald handelen binnen een bepaalde 
institutionele context

Persoonlijk pastoraat maakt onderdeel uit van het sociale weefsel waaruit de 
samenleving bestaat. Het gebeurt in de institutionele context van een parochie 
binnen de R.–K. Kerk, waaromheen allerlei gewoontes, routines, conventies 
enzovoort in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en vastgelegd. De benaming 
‘pastor’ en de bejegening die hem of haar vanwege de mensen te beurt valt, inclu-
sief hun verwachtingen, is daarvan een belangrijke uitingsvorm10. Is iemand 
eenmaal ingewijd en competent inzake de regels van persoonlijk pastoraat dan 
staat hij of zij tegelijk in een traditie die zich achter hem of haar, maar ook vóór 
hem of haar uitstrekt en die hij of zij onmogelijk kan overzien. In casus 034 
weigert de pastorante echter de pastor als pastor te erkennen. Hoewel ze een 
gelovige, devotionele vrouw is, weigert ze categorisch de communie gebracht 
te krijgen. Over de ziekenzalving die ze hee� ontvangen in een viering waarin 
de pastor samen met haar priester–collega voorgaat, is ze tegenover de pastor 
zeer kort als deze daarnaar vraagt. Ze vraagt wel de pastor mee te kijken naar 
de opzet die ze hee� gemaakt voor haar uitvaart, maar het is duidelijk dat ze 
niet wil dat de pastor erin voorgaat. Ze hee� daarvoor al een emeritus–priester 
gevraagd die ze van vroeger kent en die ook bij haar op bezoek komt. Doordat 
de pastorante de pastor niet als pastor erkent, valt de institutionele context voor 
een groot deel weg, waardoor de pastor fors wordt beperkt in haar repertoire. 
Binnen dit beperkte repertoire blij� de pastor de pastorante echter trouw.

5.6.4. Pastoraat als een handelen waarbij een bepaald vertoog hoort, waarop 
kritiek mogelijk en nodig is en dat open staat voor verandering

De praktijk van persoonlijk pastoraat van R.–K. parochiepastores is verweven 
met een bepaald ecclesiologisch, ambtstheologisch, praktisch–theologisch en 
kerkrechtelijk vertoog. In casus 081 neemt de pastor de biecht af bij de pastorante. 
In het interview legt hij in min of meer technische termen — zonde, berouw, 
absolutie, penitentie — uit hoe hij omgaat met de persoon van de biechteling:

‘G: Ja, het gaat erom dat iemand zich uitspreekt, dat je het gevoel hebt: die 
hee� spijt over… haar begane zonden… Dan moet je toch zonder aanzien 
des persoons luisteren en daarop reageren. Maar het paste nu heel sterk in 
die… pastorale relatie. Dus als iemand bij mij zou aankloppen van ‘ik wil 

10 Over de term pastor zie Inleiding, voetnoot 20.
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biechten en ik wil’, en die komt met dat verhaal, dan weet ik ook niet hoe 
ik precies zou reageren. Want ja, dan ken je iemand nog helemaal niet. Die 
komt dat dan vertellen en dan denk je: ja hoe moet je daar op reageren? Dit 
is natuurlijk in het kader van het hele proces waarin je wel snapt hoe iemand 
daar in zit en hoe iemand dus een andere weg wil gaan. Als je dat, als iemand 
zomaar aankomt, dan is het natuurlijk wat ingewikkelder. Want dan weet 
je niet: ja ben je wel oprecht in je, in je berouw? En dat weet je dan niet echt 
goed. Tenzij ja, je moet iemand goed op zijn woord geloven. Nou is het geluk 
ook van de sacramententheologie dat als je dus dat veinst, dan heb je ook 
geen absolutie, al hee� de priester het honderd keer uitgesproken. Maar als 
je natuurlijk berouw veinst, dan komt het niet aan. Dat… zit, zeg maar, heel 
goed in elkaar… Maar…, dus dat helpt natuurlijk wel, als je in zo’n casus, in 
zo’n relatie staat.

I: Dat helpt bij?

G: Bij het interpreteren van wat iemand zegt en het interpreteren van de 
gevoelens die erbij een rol spelen. En het… inschatten hoe serieus het berouw 
is… Dat kun je beter in zo’n setting dan wanneer iemand zo aankomt…

I: Ja. En als het over absolutie of penitentie gaat, dan speelt het mìnder mee?

G: Nou kijk, die absolutie krijgen ze natuurlijk, hee� ze ook gekregen, omdat 
ik dat toch, wel heel erg raar is als je dat niet… als je dat niet gee�. Ja, peni-
tentie heb ik niet zo sterk opgelegd, want dat vind ik meer: ja ze blij�, ze 
komt toch blijven praten. Dus ik heb niet gezegd: Ga maar wat weesge-
groetjes bidden, dan komt het wel weer goed, of zo. Zo werkt het ook niet 
hè. Zeker niet bij dit soort dingen. Ik bedoel, het is niet niks natuurlijk wat 
iemand vertelt. Dat… Dan is iemand al een hele weg gegaan om dat, dat neer 
te leggen. Dus ik heb ook geen penitentie opgelegd…, wetende dat ze nog 
zou komen voor gesprekken.’

De praktijk van persoonlijk pastoraat staat open voor verandering. Door de 
beoefening ervan worden de vermogens van pastorale beroepskrachten om de 
bij deze praktijk behorende voortre]elijkheid te bereiken systematisch verrijkt. 
De doelen van persoonlijk pastoraat moeten telkens weer worden ontdekt en 
herontdekt. Ook op de praktijk van persoonlijk pastoraat is zowel van binnen 
als van buiten kritiek mogelijk en nodig. In de laat–moderne context is dat in 
verhevigde mate het geval. In casus 052 vertelt de pastor over het inzicht dat 
hij in de eerste jaren van zijn pastoraat hee� opgedaan en hoe hij daarop zijn 
handelen hee� bijgesteld:
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‘Ik heb voor mezelf altijd het gevoel van dat zolang het maar heel authentiek 
is en je zelf heel bewust bent van de omstandigheden waarin je bent, en je 
dus inderdaad niet teveel, en dat is soms echt lastig, je niet laat meeslepen 
door wat de ander er bij voelt, want die kan daar… een bepaald soort gretig-
heid aan ontlenen. Maar dat heb ik dan met name in de eerste parochies echt 
heel sterk ervaren dat ik als jong beginnend �guurtje dacht van: ik ga de 
wereld nu even verbeteren en komt u maar iedere week bij mij op gesprek en 
wedden dat dan over zes weken al uw problemen zijn opgelost. Maar na zes 
weken bleek meestal dat ik zelf het probleem geworden was (grinnikt). Dus, 
wat dat betre� heb ik daar echt wel… ja, niet op een negatieve manier, maar 
vrij snel leergeld betaald, zo van: dat is niet handig, je moet niet te sturend 
zeggen: komt u maar bij mij elke week op dat tijdstip, want… dat maakt 
volslagen a�ankelijk… En… dan helemaal: ga niet te ver in… in lijfelijk-
heid… Zeker niet als duidelijk is dat dat bepaalde… ja, omissies zijn in het 
bestaan van de persoon die bij je zit en… dus… overladen verwachtingen 
wekt als tegendeel van wat iemand in het gewone leven gemist hee�…’

Uiteengelegd in deze vier aspecten van persoonlijk pastoraat als een moreel 
geladen praktijk in een laat–moderne context laten de casussen opnieuw, zoals 
ook in de vorige paragraaf, een gedi]erentieerd beeld zien. Ik concludeer daaruit 
dat de tien uiteindelijk geanalyseerde casussen inderdaad kunnen gelden als 
rijk gevulde instanties van goed persoonlijk pastoraat.

* * *

In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitvoerige analyse 
van uiteindelijk tien van de negentien casussen. In bijlage 5.6 staat van deze 
casussen een samenvatting. Het verdient aanbeveling deze samenvattingen 
door te lezen, alvorens over te gaan naar het volgende hoofdstuk. Dit geldt ook 
voor de lezer die het volgende hoofdstuk wil overslaan om in hoofdstuk 7 direct 
van de opbrengst van het onderzoek kennis te nemen.





HOOFDSTUK ZES: DE GEGEVENSVERWERKING

Na in het vorige hoofdstuk de gegevensverwerving of ~verzameling te hebben 
beschreven, beschrijf ik in dit hoofdstuk de gegevensverwerking of ~analyse. 
Het is een nogal technisch hoofdstuk. De lezer die daarin niet is geïnteresseerd, 
kan ook direct doorgaan naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7, waarin de 
uiteindelijke opbrengst van het onderzoek wordt gepresenteerd.

* * *

Analyse is een cyclisch proces van gegevensreductie, gegevensuitstalling en 
het trekken en toetsen van conclusies. Dit proces hee� zich in mijn onderzoek 
voltrokken zowel binnen als tussen de casussen, dat wil zeggen dat ik eerst de 
afzonderlijke casussen, ieder bestaande uit gevalsbeschrijving plus interview, 
heb geanalyseerd en vervolgens de verschillende casussen ben gaan vergelijken1. 
Mijn onderzoek is dus een meervoudige gevalsstudie. Ik heb eerst drie casussen 
geanalyseerd, toen twee erbij, vervolgens nog twee erbij en ten slotte nog drie 
erbij. Dit om het interactief proces van coderen, constant vergelijken en re^ec-
teren onder controle te houden. Bij de laatste drie casussen heb ik alleen het 
meest relevante deel van het ontwikkelde instrumentarium gebruikt voor de 
analyse. In de gefundeerde–theorie–benadering spreekt men dan over de over-
gang van de exploratiefase, met het voor die fase karakteristieke ‘open coderen’, 
naar de speci�catiefase, met het ‘axiaal of gericht coderen’2. In paragraaf 6.1 
beschrijf ik de mogelijkheden van het computerprogramma ATLAS.ti welke ik 
heb gebruikt bij de analyse. In paragraaf 6.2 beschrijf ik het proces van analy-
seren, dat deels binnen ATLAS.ti hee� plaatsgevonden en deels daarbuiten. In 
de drie daaropvolgende paragrafen beschrijf ik de tussenopbrengsten ervan, 
eerst die van de analyse van de casussen afzonderlijk (paragraaf 6.3), vervol-
gens die van de analyse van de casussen samen genomen (paragraaf 6.4) en 
ten slotte die van de vergelijking van de verschillende casussen (paragraaf 6.5). 
Deze opdeling in paragrafen is uiteraard een reconstructie van het feitelijke 
proces. In de loop van het proces zijn er vele wegen bewandeld, soms na elkaar, 
soms door elkaar heen, soms onderbroken en later weer opgepakt, soms tot het 

1 Zie hfst. 2, sectie 2.6.1.1.
2 Voor de gefundeerde theorie-benadering zie hfst.2, subpar. 2.5.3.



392 gezien de ander

einde gevolgd, soms halverwege afgebroken enzovoort. In de tekst geef ik aan 
(voorafgegaan door het teken ¶) waar een tot dat punt beschreven weg verder 
gaat of (voorafgegaan door het teken #) wanneer een weg door mij niet verder 
wordt afgelegd, bijvoorbeeld omdat die is doodgelopen. In paragraaf 6.6 licht 
ik uit het feitelijke proces de elementen van theoriegerichte steekproe�rekking. 
In paragraaf 6.7 rapporteer ik beknopt de uiteindelijke integratie. In de tabel 
hieronder geef ik de structuur van hoofdstuk 6 weer.

Structuur van hoofdstuk 6

PARAGRAAF 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5

Onderwerp: Subparagraaf:

reacties, handelingen, goederen 6.2.1.1 6.3.1 6.5.1

reacties van de pastor 6.4.1

goederensyntaxis 6.4.2.1

goederenkaarten 6.4.2.2 6.5.1

conceptuele kaarten 6.2.1.2 6.4.3 6.5.1

episodisch verloop 6.2.2 6.3.2 6.3.3 zie verder bij (A)

karakterisering casussen 6.2.3 6.5.1

gegevensmatrices 6.2.3 6.2.7 zie verder bij (B)

commentaren en memo’s 6.2.4

saillante goederen 6.2.5 6.3.3 (A) 6.4.4 6.5.4.2

autonomie & authenticiteit 6.2.6 6.4.5 6.5.2a) 6.5.4.2

gegevensmatrices (vervolg) 6.2.7 (B) 6.5.2 6.5.3

stuurmanskunst 6.5.3 6.5.4

ruimte, beweeglijkheid en zel`oers 6.5.4.1

gegevenmatrix stuurmanskunst en autonomie & 

authenticiteit

6.5.4.1

a) In 6.5.2.2, Regel X en XI, en 6.5.2.3, Soort 3.

Paragraaf 6.1: Het computerprogramma ATLAS.ti

Het analyseren van de casussen gebeurde grotendeels met een bepaald 
CAQDAS–pakket (Computer Assisted Qualitative Data Analysis So!ware), 
en wel het vrij geavanceerde computerprogramma ATLAS.ti3. ATLAS.ti kan 
(veel) meer dan coderen en terugzoeken (code–and–retrieve). Binnen ATLAS.
ti bouwt de onderzoeker aan een project dat bestaat uit objecten (van verschil-

3 Zie http://www.atlasti.com. Ik gebruikte versie 5.5.9.
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lende typen), verbindingen tussen objecten (eveneens van verschillende typen) 
en commentaren bij objecten en bij verbindingen. Hoewel het de onderzoeker 
is die ordent, codeert, verbindt, becommentarieert, vragen stelt, interpreteert 
en concludeert, doet de programmatuur in zekere zin meer dan enkel admi-
nistratieve ondersteuning bij mentale processen bieden. Door al dat ordenen, 
coderen, verbinden enzovoort binnen het project ontstaat er stap voor stap 
een complex netwerk van concepten waarvan de empirische inhoud, de kwali-
teit en de relevantie snel en betrouwbaar zijn vast te stellen. ATLAS.ti, zoals 
ook andere CAQDAS–pakketten, biedt daarmee volgens de socioloog Zdeněk 
Konopásek een ‘complexe virtuele omgeving voor belichaamde en op prak-
tijken gebaseerde kennisproductie’4. In deze paragraaf bespreek ik kort de door 
mij benutte mogelijkheden van ATLAS.ti.

Figuur 6.1: Hermeneutische eenheid in ATLAS.ti

1. Invoeren van teksten

Het empirische materiaal bestaat binnen ATLAS.ti uit zogenaamde ‘primaire 
documenten’. Dit kunnen teksten zijn, in allerlei formaten en indelingen, maar 
ook a~eeldingen, geluidsopnames en videobeelden. De primaire documenten 

4 Konopásek 2008.
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van één project worden toegewezen aan een zogenaamde ‘hermeneutische 
eenheid’ (zie voor een schematische weergave �guur 6.1). Primaire documenten 
(PD’s) kunnen worden gecombineerd tot PD–families. Mijn primaire docu-
menten bestonden uit de door de deelnemende pastores aangeleverde gevals-
beschrijvingen en de uitgeschreven interviewteksten. Ik voerde deze teksten in 
Rich Text Format in, wat de mogelijkheid gee� ze te redigeren, bijvoorbeeld het 
materiaal verder te anonimiseren of interviewteksten, na opnieuw en gericht 
a^uisteren van de opname, te corrigeren.

2. De3niëren van tekstsegmenten

Binnen elk primair document kunnen zogenaamde ‘citaten’ worden gede�ni-
eerd, in mijn geval tekstsegmenten. Deze worden in ATLAS.ti, anders dan in 
sommige andere computerprogramma’s, altijd getoond in hun context. Citaten 
kunnen overlappen en in elkaar zijn ingebed. Ze kunnen ook met elkaar worden 
verbonden — ook citaten in verschillende primaire documenten.

3. Coderen van teksten

De citaten kunnen binnen ATLAS.ti door de onderzoeker worden voorzien 
van zogenaamde ‘codes’. Dit kan op allerlei manieren, van ‘open coderen’ — de 
onderzoeker begint te lezen, bedenkt bij een citaat een passende code en hangt 
deze code aan dat citaat — tot ‘coderen vanuit een lijst’ — de onderzoeker 
bedenkt van tevoren codes en gaat dan het materiaal lezen op zoek naar citaten 
waaraan hij of zij een of meerdere van deze codes kan hangen. Welke manier 
de onderzoeker ook (voornamelijk) hanteert, er ontstaat een lijst van codes, ook 
wel ‘codeerschema’ genoemd. Deze lijst kan op allerlei manieren worden ge�l-
terd. Behalve als een naam op etiketten die op citaten worden geplakt, kan een 
code ook worden opgevat als een handvat waarmee een bepaalde verzameling 
van citaten kan worden gemanipuleerd. Codes kunnen worden gecombineerd 
tot codefamilies en tot supercodes. Supercodes hangen niet aan citaten, maar er 
kunnen momentopnames van worden gemaakt (zogenaamde Snapshot Codes), 
die wel aan citaten hangen.

4. Verbindingen aanbrengen

Binnen ATLAS.ti is het mogelijk tussen de verschillende objecten — van 
verschillende typen: primaire documenten, citaten, codes — verbindingen aan 
te brengen. Sommige verbindingen worden door het programma zelf aange-
maakt. Zo ontstaat er door een citaat te de�niëren niet alleen een citaat maar 
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ook een verbinding tussen dat citaat en het primaire document waaruit dat 
citaat a`omstig is. En door te coderen ontstaan verbindingen tussen citaten 
en codes. Andere verbindingen moeten door de gebruiker zelf worden aange-
bracht, zoals verbindingen tussen citaten onderling en tussen codes onderling. 
Deze verbindingen kunnen van verschillende, door de onderzoeker te de�ni-
eren typen zijn. Een belangrijke manier om verbindingen aan te leggen, is het 
maken van netwerkzichten (zie punt 6).

5. Schrijven van commentaren en memo’s

Bij primaire documenten, citaten, codes en (typen van) verbindingen kunnen 
binnen ATLAS.ti zogenaamde ‘commentaren’ worden geschreven, onder 
andere voor nadere uitleg en ten behoeve van begripsstabiliteit. Daarnaast is 
het mogelijk zogenaamde ‘memo’s’ te schrijven, die overigens weer kunnen 
worden verbonden met primaire documenten, citaten en codes. Memo’s kunnen 
worden gecombineerd tot memofamilies. Voor het ordenen van de memo’s is 
het handig dat ze gecategoriseerd kunnen worden. Standaard kent ATLAS.ti 
de categorieën commentaar, methode en theorie, maar andere kunnen worden 
gede�nieerd.

6. Maken van netwerkzichten

Een hermeneutische eenheid binnen ATLAS.ti bestaat uit objecten en verbin-
dingen, die samen een enorm en complex virtueel netwerk vormen. ATLAS.ti 
biedt de mogelijkheid daarop zicht te krijgen door zogenaamde ‘netwerkzichten’ 
te maken. Een netwerkzicht bestaat uit ‘knooppunten’ en verbindingen tussen 
knooppunten. Als knooppunten kunnen (families van) primaire documenten, 
citaten, codes en memo’s dienen, maar ook (andere) netwerkzichten. Het 
‘maken’ van een netwerkzicht betekent niet alleen het openen van een venster op 
het netwerk, maar kan ook het leggen van nieuwe verbindingen tussen knoop-
punten betekenen. De verbindingen tussen twee codes en tussen twee citaten 
zijn altijd van een bepaald type, waarvan er een aantal zijn voorgegeven, maar 
de onderzoeker kan ook zelf typen de�niëren (en van commentaar voorzien). 
Bij de de�nitie van een type, binnen ATLAS.ti een ‘relatie’ genoemd, wordt een 
formele eigenschap toegekend — symmetrisch, asymmetrisch of overganke-
lijk — en een voorkeursrichting in de layout van het netwerkzicht — van boven 
naar beneden, van links naar rechts en andersom. Is er eenmaal tussen twee 
knooppunten een verbinding gelegd, dan zal er in elk netwerkzicht dat deze 
twee knooppunten bevat, tussen deze twee deze verbinding van dit type zijn. 
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Het is van belang dit goed door te hebben. Er is namelijk binnen een herme-
neutische eenheid maar één netwerk, maar er kunnen vele netwerkzichten zijn. 
Netwerkzichten hoeven niets met elkaar gemeen te hebben, maar als ze twee 
knooppunten gemeen hebben, dan hebben ze ook de verbinding tussen die twee 
gemeen. In het ene netwerkzicht kunnen twee knooppunten niet een andere 
verbinding hebben dan in het andere netwerkzicht. Dit is ook de oorzaak ervan 
dat het binnen ATLAS.ti niet goed mogelijk is om vrij schema’s en conceptuele 
kaarten te tekenen. Deze eigenschap dwingt echter wel tot het heel precies en 
consistent de�niëren van codes (bijvoorbeeld met prae– en su�xen) en verbin-
dingen tussen codes.

7. Terugzoeken

Terugzoeken kan binnen ATLAS.ti op verschillende manieren. De eerste 
manier is dat met behulp van de codes snel de relevante citaten, door ATLAS.ti 
binnen hun context getoond, kunnen worden teruggezocht. In de zogenaamde 
codemanager kunnen de codes worden gesorteerd op het aantal citaten (groun-
dedness) of op het aantal verbindingen met andere codes (density). Een tweede 
manier is met behulp van een tekstzoekmachientje (Text Search), waarbinnen 
ook gebruik kan worden gemaakt van GREP–opdrachten (Global Regular 
Expression Parser). Een derde manier is met behulp van de zogenaamde 
‘objectsnorder’ (Object Crawler), waarmee in allerlei objecten binnen de herme-
neutische eenheid kan worden ‘gesnord’, dat wil zeggen: op zoek gegaan naar 
bepaalde woorden of combinaties van woorden (ook met GREP). Deze snorder 
zoekt, in opdracht, niet alleen in primaire documenten en citaten, maar ook in 
memo’s, in het commentaar bij de hermeneutische eenheid zelf of in commen-
taren bij codes of bij relaties tussen codes. Een vierde manier van terugzoeken 
kan met behulp van ‘�lters’. Daarmee kunnen primaire documenten, citaten, 
codes en memo’s worden geselecteerd die tot een bepaalde familie behoren, een 
naam hebben met een bepaald patroon of een bepaalde eigenschap hebben, 
zoals dat ze vandaag of door een bepaalde maker zijn gemaakt of dat ze (in 
het geval van codes) zijn verbonden met het geselecteerde primaire document, 
enzovoort. Ten vijfde hee� ATLAS.ti de mogelijkheid woorden te tellen, name-
lijk met behulp van de zogenaamde ‘woordenvermorzelaar’ (Word Cruncher). 
Deze maakt een lijst van alle voorkomende woorden met hun frequentie van 
voorkomen per primair document en in totaal. Bepaalde tekens en woorden 
kunnen hiervan worden uitgesloten.
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8. Vragen stellen aan het materiaal

Ten slotte kent ATLAS.ti het zogenaamde ‘vraaggereedschap’ (Query Tool), 
waarmee citaten kunnen worden teruggezocht nadat het codeerschema op orde 
is en het coderen van het materiaal is gebeurd. Dit gereedschap maakt het moge-
lijk vragen te stellen van de vorm: welke citaten hebben zowel code A als code B? 
of: wel code A maar niet code B? Formeel gezien bestaan de ‘vraagopdrachten’ 
(queries) die dit gereedschap, in opdracht, op het materiaal uitvoert, uit ‘invoer-
waarden’ (operands) en ‘bewerkingen’ (operators). Invoerwaarden zijn altijd 
verzamelingen van citaten die behoren bij ofwel codes ofwel codefamilies of die 
de uitkomst zijn van een voorafgaande vraag. Bewerkingen zijn er in drie soorten: 
Booleaanse, semantische en nabijheidsbewerkingen. Booleaanse bewerkingen 
(OR, XOR, AND en NOT) maken het mogelijk vragen te stellen zoals de twee 
hierboven genoemde. Semantische bewerkingen (SUB, UP, SIBlings) maken 
gebruik van de structuur van het eerder genoemde netwerk, in het bijzonder van 
de eigenschappen van de relaties. Nabijheidsbewerkingen gaan na of bepaalde 
citaten elkaar gedeeltelijk overlappen (OVERLAPS en OVERLAPPED_BY), in 
elkaar ingebed zijn (WITHIN en ENCLOSES), gezamenlijk voorkomen (CO–
OCCURENCE, een combinatie van de vorige vier) of op elkaar volgen zonder 
te overlappen (FOLLOWS en PRECEDES, waarbij de maximale afstand moet 
worden aangegeven). De vraagopdracht kan worden beperkt tot een deelverza-
meling van primaire documenten. Het gezamenlijk voorkomen van codes kan 
eveneens worden gevonden in de Cooccurence Explorer (ook ge�lterd voor een 
bepaald primair document of familie van primaire documenten). Het vraag-
gereedschap veronderstelt, zoals gezegd, dat het codeerschema op orde is en 
het coderen van het materiaal is gebeurd. Dan nog moet de uitkomst van een 
vraagopdracht, bestaande uit citaten, nauwkeurig worden nagelezen en geïnter-
preteerd om te weten te komen welk antwoord is gevonden — en op welke vraag.

Paragraaf 6.2: Het analyseren van het materiaal

De gevalsbeschrijvingen samen met de bijbehorende uitgeschreven inter-
views vormden de casussen die ik analyseerde. Van de negentien uitgebreid 
beschreven casussen heb ik er uiteindelijk tien uitvoerig geanalyseerd. Van dit 
analyseproces doe ik in dit hoofdstuk verslag. Het verdient aanbeveling, voor 
zover nog niet gedaan, de samenvattingen in bijlage 5.6 van de tien uitvoerig 
geanalyseerde casussen door te lezen om vertrouwd te raken met wat er in deze 
casussen aan de orde is.
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In het analyseproces moesten veel stappen eerst nog uitgevonden en veel 
instrumenten eerst nog ontwikkeld worden. Daarbij had ik drie oogmerken: 
(1) het ontwikkelen van een instrumentarium om de verslaglegging van pasto-
rale processen te analyseren op de procesgang, de doelen van de praktijk van 
persoonlijk pastoraat, de (morele) goederen die voor de pastor en voor de pasto-
rant aan de orde zijn, en de afwegingen die de pastor daarbij maakt; (2) het ook 
daadwerkelijk op tafel krijgen van de doelen van het pastoraat en de goederen 
en hierarchiën van goederen die daarin aan de orde zijn en (3) het analyseren 
van de afzonderlijke casussen van persoonlijk pastoraat, ook op hun verschillen, 
die te maken kunnen hebben met verschillen tussen de pastores, verschillen 
tussen de pastoranten of verschillen tussen de in het pastoraal proces aan de 
orde zijnde thema’s of een combinatie hiervan. In deze paragraaf beschrijf ik 
het proces van analyseren, deels binnen ATLAS.ti en deels daarbuiten, en de 
stappen die ik daarin heb gezet. In de volgende paragrafen beschrijf ik de tussen-
opbrengsten van dit hele proces. De uiteindelijke opbrengsten van de analyse, 
zowel de inhoudelijke als de methodologische, beschrijf ik in hoofdstuk 7.

De analyse vond plaats in vier rondes. In de eerste ronde werden drie 
casussen ingeladen. Zoals gebruikelijk in kwalitatief onderzoek was de eerste 
ronde erop gericht het begrippenapparaat in eerste aanleg te ontwikkelen. In 
de tweede ronde werden twee extra casussen ingeladen. Het in de eerste ronde 
ontwikkelde begrippenapparaat werd getoetst, op grote lijnen in orde bevonden 
en aangevuld. In de derde ronde werden opnieuw twee extra casussen inge-
laden, waarna er dus zeven casussen waren geanalyseerd. Het in de eerste 
ronde ontwikkelde en in de tweede ronde aangevulde begrippenapparaat werd 
opnieuw getoetst en nu ook op details in orde bevonden. Het bleek voldoende 
rijk en voldoende verzadigd. In de vierde ronde werden drie nieuwe casussen 
ingeladen, waarna er dus uiteindelijk tien casussen uitvoerig waren geanaly-
seerd. Bij de analyse van deze laatste nieuwe casussen werd alleen het relevant 
gebleken deel van het tot dan toe ontwikkelde begrippenapparaat gebruikt. In 
de gegevensbank bleven negen casussen over die reeds met het oog op het inter-
view waren geanalyseerd en die, als er meer tijd beschikbaar was geweest, ook 
in de uitvoerige analyse hadden kunnen worden meegenomen5.

5 In bijlage 5.6 presenteer ik de samenvattingen in de volgorde waarin ik ze heb geanalyseerd. 
Met behulp van tekeningen verduidelijk ik daar het analyseren in vier rondes.
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6.2.1. Analyseren van casussen door coderen

Na het invoeren van de gevalsbeschrijvingen en interviewteksten als primaire 
documenten in een hermeneutische eenheid binnen het computerprogramma 
ATLAS.ti, begon ik met coderen, eerst met codes die ik naar aanleiding van de 
inhoud bedacht (zie 6.2.1.1) en vervolgens met codes vanuit een lijst (zie 6.2.1.2). 
Deze twee verschillende wijzen van open coderen paste ik toe omdat ik eerst 
wilde achterhalen waar de casus over gaat en welke morele goederen erin een 
rol vervullen, en pas daarna wilde onderzoeken hoe persoonlijke autonomie en 
authenticiteit daarin meespelen (zie paragraaf 5.2, stap 1).

6.2.1.1. Coderen met nieuwe codes: gespreksthema’s, reacties, goederen

Bij het coderen ging ik bij elk primair document als volgt te werk. Eerst deelde 
ik de tekst in in tekstsegmenten — binnen ATLAS.ti ‘citaten’ genoemd — die 
inhoudelijk een eenheid vormden. Ik koos ervoor om vrijwel de gehele tekst 
als het ware te bedekken. Vervolgens voorzag ik deze relatief grote citaten van 
codes. Als dat zinnig leek, maakte ik nieuwe citaten, die meestal kleiner waren 
dan de al bestaande citaten en soms ook aangrenzende citaten overlapten (zie 
�guur 6.2.1). Het ging hierbij om codes in vier categorieën:

(1) ‘over…’–codes: benoemen waarover het in het betre]ende citaat gaat; 
zie bijlage 6.1.1;
(2) ‘Re PANT_…’–codes: benoemen welke Reactie van de PAstoraNT in 
het betre]ende citaat aan de orde is; zie bijlage 6.1.2;
(3) ‘Re PAR_…’–codes: benoemen welke Reactie van de PAstoR in het 
betre]ende citaat aan de orde is, voorzover het niet over het handelen 
van de pastor gaat; zie bijlage 6.1.3;
(4) ‘PAT_…’–codes: benoemen welk handelen van de pastor (PAstoraaT) 
in het betre]ende citaat aan de orde is; zie bijlage 6.1.4.

De theoretische achtergrond van de laatste drie categorieën codes, betre]ende 
de reacties van de pastor en de pastorant, wordt gevormd door de opvattingen 
van Charles Taylor, uitgelegd en aangevuld door Arto Laitinen. In hoofdstuk 
1, paragraaf 1.5, heb ik dat uitvoerig besproken. Kort gezegd: iemands reageren 
in a]ectieve, conatieve of cognitieve zin onthult de goederen die voor de betref-
fende persoon aan de orde zijn, dat wil zeggen, die hij of zij in de werkelijk-
heid aantre�, waar hij of zij op stuit. Deze goederen heb ik geïdenti�ceerd en 
benoemd en als codes aan de betre]ende teksten gehangen, waarbij ik citaten  
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Figuur 6.2.1: Voorbeeld van het coderen in ATLAS.ti

maakte die zo nauwkeurig mogelijk waren. In eerste instantie waren dat 
goederen op casusniveau, vervolgens ook goederen op boven–casusniveau. Dit 
leverde een vijfde categorie codes op:

(5) op casusniveau ‘Gmno_…’– en ‘G’mno_…’–codes (waarbij mno een 
getal is dat verwijst naar de betre]ende casus) en op boven–casusniveau 
‘G_…’– en ‘G’_…’–codes: benoemen goederen die worden onthuld door 
reacties van de pastor, respectievelijk van de pastorant, zoals die in het 
betre]ende citaat aan de orde zijn, waarbij ik in eerste instantie zoveel 
mogelijk de woorden van de pastor of van de pastorant (voorzover 
door de pastor geciteerd) gebruikte6; zie bijlage 6.1.5, met onder andere 

6 Dat ik goederen benoemde op casusniveau en vervolgens ook op boven-casusniveau had in 
eerste instantie alleen een technische reden. In het computerprogramma ATLAS.ti waarmee ik 
de casussen analyseerde, is er namelijk maar één netwerk, waardoor twee dezelfde knooppunten 
in elk netwerkzicht dezelfde verbinding met elkaar hebben (zie par. 6.1, punt 6). Eenzelfde 
goed kan echter in twee verschillende casussen twee verschillende rollen vervullen. In tweede 
instantie realiseerde ik me dat er ook een methodologische reden was. Mijn onderzoek is immers 
een ethisch en niet een gedragswetenschappelijk onderzoek en daarin is het meer te doen om 
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de door mij ontwikkelde syntaxis voor het coderen van de geïdenti�-
ceerde goederen.

Ten slotte heb ik de teksten gecodeerd met zogenaamde ‘CK–codes’, codes die 
horen bij de verschillende conceptuele kaarten die ik in hoofdstuk 4 heb geïn-
troduceerd om theoretisch goed geïnformeerd en tegelijk open naar het empiri-
sche materiaal te kunnen kijken. Ik kom daar in 6.2.1.2 op terug. Dit leverde een 
achtste categorie goederen op:

(8) ‘CK0–…’ t/m ‘CK4_…’–codes: benoemen elementen uit de concep-
tuele kaarten die in het betre]ende citaat aan de orde zijn; zie bijlage 6.1.6.

Zoals al eerder geschreven, heb ik de analyse in vier rondes uitgevoerd. Eerst 
heb ik drie casussen geanalyseerd en de resultaten ervan samengebracht. 
Vervolgens heb ik er twee bij gedaan en gekeken wat dat met de samengebrachte 
resultaten deed. De conclusie was een gedeeltelijke verzadiging7: wel betref-
fende het overzicht van goederen en mogelijk ook betre]ende het overzicht van 
pastorale handelingen, niet betre]ende de conceptuele kaarten. Vervolgens heb 
ik het aantal bij de analyse betrokken casussen uitgebreid, eerst naar zeven en 
toen naar tien casussen. Dat leverde wel nieuwe codes op, maar geen nieuwe 
categorieën.

¶ Ik ga hierop door in subparagraaf 6.3.1.

6.2.1.2. Coderen vanuit een lijst: conceptuele kaart–codes

Terwijl de eerste zeven categorieën codes voortkwamen uit het coderen zonder 
van tevoren bedachte codes zijn de CK–codes meer, maar niet enkel, het product 
van coderen vanuit een lijst. In hoofdstuk 4, over persoonlijke autonomie en 
authenticiteit, heb ik namelijk vier conceptuele kaarten geïntroduceerd: de 
moderniteitskaart (CK1) en een personalisme–kaart (CK2), een theologische–
cultuurkritiek–kaart (CK3) en een deconstructie–kaart (CK4)8. Deze kaarten 

afwegingen en handelingsredenen op het niveau van afzonderlijke casussen, dan om gedragspa-
tronen en oorzakelijkheid op het niveau van geaggregeerde casussen. Dit had overigens wel tot 
gevolg dat er een enorme hoeveelheid codes moesten worden beheerd en gemanipuleerd.
7 Voor het begrip ‘verzadiging’ zie hfst. 2.
8 Mijn conceptuele kaarten verschillen van concept maps, zoals die zijn ontwikkeld door 
Joseph Novak, in die zin dat de structuur ervan niet per se hierarchisch of concentrisch is, op 
de knooppunten niet alleen concepten staan, maar ook inzichten, vragen enz., niet alle knoop-
punten met andere verbonden zijn en de relaties tussen knooppunten meestal niet omschreven 
zijn — ook al hebben ze soms wel een ‘sterke’ betekenis. Daar komt bij dat ik mijn conceptuele 
kaarten lees en aanwend als morele conceptuele kaarten. Zie hfst. 4, ‘Bij wijze van conclusie’.
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vormen als het ware een lijst van codes waarmee ik langs de teksten kon lopen 
en waaruit ik codes kon toewijzen aan tekstsegmenten. Met de eerste drie 
kaarten heb ik de casussen van de eerste twee rondes geanalyseerd. De vierde 
kaart ontwikkelde ik pas daarna, vanuit de behoe�e aan een kaart die meer 
dwars op de anderen stond.

De conceptuele kaarten en het onderzoeksmateriaal heb ik op elkaar 
betrokken in een viertal stappen. (1) Ik heb eerst naar aanleiding van de concep-
tuele kaarten per casus notities gemaakt bij de verschillende spanningsvelden 
en begrippen. Dit heb ik gedaan naar aanleiding van de conceptuele kaarten 
CK1, CK2 en CK3 en wel bij casus 043, 121, 131. (2) Van de conceptuele kaarten 
heb ik vervolgens zogenaamde CK–codes afgeleid. In deze codes komen niet 
alle elementen uit de betre]ende kaart terug, maar wel de belangrijkste, plus 
die elementen die in het bijzonder relevant lijken voor mijn materiaal, zoals 
‘wilsbekwaamheid’. Sommige CK–codes kunnen worden beschouwd als afge-
leid van meer dan één kaart, zoals ‘vrijheid–verantwoordelijkheid’. (3) De CK–
codes heb ik toegekend aan citaten uit de tot dan toe in de analyse betrokken 
casussen. Dit toekennen van CK–codes aan citaten heb ik gedaan los van de 
betre]ende kaart. De opbrengst van het coderen per code hoe� dus niet per se 
qua strekking verenigbaar te zijn met de strekking van de betre]ende concep-
tuele kaart. In deze fase gaat het namelijk om het zoveel mogelijk open leggen 
van het empirisch materiaal. (4) Daarnaast heb ik casussen gecodeerd met de 
codes ‘over het zelf ’ en ‘over samenleving’, een soort supercode ‘OVER DE 
ANDER’ gemaakt en vervolgens de met deze codes en de code ‘over God’ geco-
deerde citaten bekeken onder het aspect van wat de pastorant bepaalt, waar hij 
of zij als het ware tegenaanloopt, wat hij of zij als een gegeven aantre� en wat op 
hem of haar invloed uitoefent.

¶ Ik ga hierop door in subparagraaf 6.4.3.

6.2.2. Analyseren van casussen door het maken van netwerkzichten

Na het coderen van de primaire documenten die bij een bepaalde casus behoren, 
begon ik aan het virtuele netwerk dat door een hermeneutische eenheid binnen 
ATLAS.ti wordt gevormd, te bouwen door het maken van netwerkzichten. Dit 
leverde, naast enkele losse netwerkzichten, vier categorieën van netwerkzichten 
op. De eerste twee categorieën betre]en alle uitvoerig geanalyseerde casussen 
samen genomen:
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(1) netwerkzichten die een geordend overzicht geven van de geïdenti�-
ceerde handelingen van de pastor samen genomen; zie bijlage 6.1.3;
(2) netwerkzichten die een geordend overzicht geven van alle geïdenti�-
ceerde goederen samen genomen, op casusniveau en op boven–casusni-
veau, en vervolgens opgedeeld in clusters en deelclusters; zie bijlage 6.1.5.3 
en 6.1.5.4.

De laatste twee categorieën betre]en de tien uitvoerig geanalyseerde casussen 
afzonderlijk: 

(3) voor alle uitvoerig geanalyseerde casussen een netwerkzicht dat een 
reconstructie gee� van het pastoraal proces in de betre]ende casus; zie 
bijlage 6.3, bovenste hel�.

Cruciaal in de verdere analyse was het invoeren van het concept ‘episode’9. Ik 
deelde het pastoraal proces, zoals in de derde categorie netwerkzichten gerecon-
strueerd, in in episodes die ieder een eigen thematische eenheid vormen in het 
door mij gereconstrueerde verhaal van de pastor over het pastoraal proces10. Bij 
elke episode horen, behalve een bepaald thema, bepaalde handelingen van de 
pastor en bepaalde goederen. Achter elkaar vormen de verschillende episodes 
het episodisch verloop van de casus. Ik gebruik het woord ‘verloop’ omdat 
er niet in elke casus sprake is van ‘ontwikkeling’, een begrip dat minstens de 
connotatie hee� van verandering, groei, verbetering. Door deze episodes te 
verbinden met goederen kon ik per casus het episodisch verloop van goederen 
zichtbaar maken in de vierde categorie netwerkzichten:

(4) voor alle uitvoerig geanalyseerde casussen afzonderlijk een netwerk-
zicht dat het episodisch verloop van goederen laat zien; zie bijlage 6.3, 
onderste hel�, voor deze netwerkzichten in tabelvorm.

¶ Ik ga hierop door in subparagraaf 6.3.2.

9 Ik werd op het idee gebracht door een opmerking van een van de pastores aan het eind van 
haar uitgebreide gevalsbeschrijving: ‘De weg is nog niet ten einde gegaan. Ik ben benieuwd naar 
de volgende etappe’ (casus 043).
10 In de samenvatting van de casussen in bijlage 5.6 geven de cijfers tussen rechte haken de 
episodes aan.
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6.2.3. Karakteriseren van casussen met behulp van een typologie

De analyse van de casussen was ook gericht op het ontdekken van de verschillen 
tussen de casussen, verschillen die te maken kunnen hebben met verschillen 
tussen de pastores, verschillen tussen de in het pastoraal proces aan de orde 
zijnde thema’s of verschillen tussen de pastoranten — of een combinatie hiervan. 
De idee was om de verschillende casussen zo te karakteriseren dat er een typo-
logie zou ontstaan. Ik heb dat op verschillende manieren geprobeerd.

Eerst ben ik op zoek gegaan naar karakteriseringen van de verschillende 
casussen met gebruikmaking van wat de analyse tot dan toe had opgeleverd aan 
codes. De vragen waarmee ik naar de casussen keek: welke van alle gevonden 
goederen komen juist in deze casus voor? welke van de saillante goederen? 
welke van de handelingen van de pastor? welke van de CK–codes? Dit bleek 
niet erg onderscheidend te werken. 

Daarna heb ik gezocht ik naar een karakterisering van de betre]ende pastor 
en diens pastoraatsopvatting. Dit resulteerde in kleine verhalen, waarbij in veel 
gevallen bleek dat de pastores zich bij hun handelen en hun re^ectie daarop 
laten leiden door eigen ‘theologietjes’. Of misschien is ‘zich laten leiden’ al te 
sterk. Ze vertellen er theologische verhaaltjes bij, die aan aannemelijkheid 
winnen als hetzelfde verhaaltje opduikt wanneer de pastor over zijn of haar 
pastoraal handelen vertelt, er theologisch op re^ecteert en over zichzelf vertelt11.

Vervolgens heb ik, om de karakterisering van de casussen zo systematisch 
mogelijk aan te pakken, gekeken vanuit theorieën over pastoraal handelen. 
Daarvoor heb ik het compendium van Doris Nauer gebruikt, dat onderscheid 
maakt tussen zielzorgconcepten van het bijbelse, het psychologische en het 
sociologische type12. Ook dit bleek niet erg onderscheidend: in alle casussen zat 
wel iets van allerlei verschillende (typen) zielzorgconcepten.

Ten slotte heb ik geprobeerd zelf een typologie van pastoraal handelen op 
te stellen op basis van wat ik in de casussen al aan handelen van de pastor 
had gevonden. De eerste stap daarin was het inventariseren van het handelen 
van de pastores (gecodeerd met ‘PAT_…’–codes) en het onderverdelen ervan 
in kolommen naar de mate waarin de pastor als het ware probeert binnen te 
dringen in het spreken en handelen van de pastorant. Dit bleek te complex en 
meerduidig om iets op te leveren. Vervolgens heb ik geprobeerd de verschil-
lende handelingen onder te brengen in een typologie, bestaande uit vier 

11 Voor de pastoraatsopvattingen zie bijlage 6.1.3.3 en voor voorbeelden van de eigen geleefde 
theologie zie par. 5.5, sectie (ad h).
12 Zie hfst. 3, sectie 3.3.1.1.
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rollen — vriend, helper, moralist en getuige — in twee modi — maken en laten13. 
In tweede instantie heb ik de vier rollen teruggebracht tot drie: vriend, helper en 
voorganger. Toen ook dat vastliep, heb ik geprobeerd voor elk pastoraal proces 
de verschillende episodes in een typologie te plaatsen, waardoor het proces 
zichtbaar zou worden als een traject door die typologie14. De kandidaat–typo-
logie die ik heb geprobeerd op te stellen, bestond uit twee assen: een verticale as 
die betrekking had op het handelen van de pastor, al dan niet in het gedachte-
spoor van de pastorant blijvend, en een horizontale as die betrekking had op de 
pastorale betrekking, al dan niet toegang biedend tot bepaalde goederen. Ook 
in deze poging ben ik uiteindelijk vastgelopen omdat beide assen te complex 
waren en de horizontale as teveel overlap had met de verticale as en te weinig 
formeel was om goed in operationele zin te kunnen worden uitgewerkt. De 
conclusie was dat ik te snel naar een typologie wilde en er goed aan zou doen 
om eerst de casussen te vergelijken met behulp van gegevensmatrices.

¶ Ik kom hier deels op terug in subparagraaf 6.5.1; op gegevensmatrices ga ik 
door in subparagraaf 6.2.7.

6.2.4. Schrijven van commentaren en memo’s

Gedurende het gehele analyseproces schreef ik binnen ATLAS.ti commen-
taren en memo’s. Commentaren heb ik in eerste instantie vooral gebruikt om 
bij primaire documenten samenvattingen te schrijven, bij citaten vragen te 
noteren voor het interview en bij codes om te inventariseren wat er in al die 
verschillende citaten waaraan de betre]ende code hangt, staat ten aanzien van 
die code. Gaandeweg heb ik in de commentaren ook allerlei analyses en deel-
analyses genoteerd. Memo’s heb ik uiteindelijk vooral geschreven in de catego-
rieën: theoretische memo’s, methodische memo’s en informatiememo’s. In de 
theoretische memo’s noteerde ik achtergrondtheorieën voor mijn onderzoek en 
mogelijke bouwstenen voor de theorie die ik oorspronkelijk wilde bouwen. In 
de methodische memo’s maakte ik de themalijsten voor de interviews, hield ik 
bij welke methodische stappen ik nam, en evalueerde ik die. In deze memo’s 
noteerde ik ook de evaluatieve opmerkingen van mijn begeleiders. In de infor-
matiememo’s tekende ik informatie op uit psychologie, praktische theologie en 
de kerkelijke leer die ik van belang achtte voor het begrijpen en interpreteren 
van de thema’s die in de casussen aan de orde waren.

13 Vergelijk Baart 2001 en Ganzevoort & Visser 2007. Zie voor ‘typologie’ hfst. 2, subsectie 
2.6.1.4.3.
14 Vergelijk Baart 2001, 501-504.
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6.2.5. Identi%ceren van saillante goederen

Van alle goederen die ik per casus identi�ceerde, zijn niet alle goederen van 
even groot belang voor het pastoraal proces. Ik inventariseerde daarom per 
casus (a) door welke goederen het pastoraal proces als het ware wordt ‘gestuurd’, 
(b) door welke goederen het pastoraal proces wordt ‘geleid’, (c) welke goederen 
ten aanzien van de pastor eruit springen en (d) welke goederen ten aanzien 
van de pastorant eruit springen. Ik noemde de goederen die voor de pastor in 
de betre]ende casus belangrijk zijn ‘saillante goederen’15. In een tweede stap 
combineerde ik deze saillante goederen samen met andere goederen die er qua 
strekking in de buurt zaten, tot verzamelingen van saillante goederen. Uitein-
delijk bleken er op boven–casusniveau zes categorieën van verzamelingen van 
saillante goederen te zijn, onderverdeeld in een drietal dat betrekking hee� op 
het leven van de pastorant en een drietal dat te maken hee� met de pastorale 
betrekking zelf (zie bijlage 6.5).

¶ Ik ga hierop door in subparagraaf 6.3.3.

6.2.6. Identi%ceren van gedaantes van autonomie & authenticiteit

Mijn onderzoeksvraag luidt: ‘wat valt er te leren uit de praktijken van een 
beperkt aantal parochiepastores ten aanzien van autonomie en authenticiteit 
als morele goederen?’16. Ik vat ‘autonomie’ en ‘authenticiteit’ op als woorden 
die — vooral in combinatie met ‘respect voor’ — als het ware thematiseren hoe 
de pastor zich in zijn of haar handelen laat leiden of in ieder geval beïnvloeden 
door degene met wie hij of zij optrekt, in gesprek is, een weg gaat, dus door wie 
de pastorant qua persoon is en wat die wil, van belang vindt, enzovoort. Naar 
het aanvoelen van velen in onze laatmoderne samenleving, mag iemand niet 
(zomaar) treden in de vrijheid van een ander met betrekking tot wat die wil en 
tot wie hij of zij is en wil zijn. Authenticiteit vat ik op als betrekking hebbend 
op wie iemand is en autonomie als betrekking hebbend op wat iemand wil, 

15 Het aan het Frans ontleende bijvoeglijk naamwoord ‘saillant’ betekent eigenlijk ‘vooruitste-
kend, in het oog springend, opvallend’, maar ik gebruik het in de betekenis van ‘(voor het proces) 
belangrijk, relevant’. Dit overeenkomstig het godsdienstsociologische begrip ‘saillantie’, in de 
betekenis van de subjectieve belangrijkheid, namelijk van religieuze overtuigingen. Dit begrip 
is in Nederland geïntroduceerd door de socioloog Felling in een studie naar de invloed van reli-
gieuze overtuigingen op sociaal-politieke opvattingen (A.J.A. Felling, J. Peters & O. Schreuder, 
Geloven en leven: Een nationaal onderzoek naar de invloed van religieuze overtuigingen, Zeist 
1986).
16 Zie Inleiding, par. 4. Het in deze en de volgende subpar. beschreven analyseren gebeurde 
buiten ATLAS.ti om.
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waarbij het gaat om wie iemand is, respectievelijk wat hij of zij wil, zowel 
op dit moment — onder de gegeven omstandigheden, blijkens wat hij of zij 
hardop zegt — als uiteindelijk — ten diepste en blijkens zijn of haar leven tot 
nog toe. Een van de veronderstellingen achter mijn onderzoek is dat je, kijkend 
naar de praktijk van persoonlijk pastoraat, andere aspecten van autonomie 
en van authenticiteit te zien krijgt dan kijkend naar bijvoorbeeld de medische 
praktijk17.

Nu wordt het handelen van de pastor door allerlei factoren beïnvloed: door 
de kwestie waarmee de pastorant naar de pastor toe komt (in de hulpverle-
ning vaak gethematiseerd met het begrip ‘hulpvraag’), door de opvatting van 
pastoraat die de pastor hanteert (waaronder de doelen die de pastor in zijn 
of haar pastoraat voor ogen staan), door de persoon van de pastor zelf en de 
‘klik’ die de pastor met de pastorant hee�, door de institutionele context (in 
dit onderzoek de territoriale parochie) enzovoort. In dit onderzoek kan ik dat 
niet allemaal in beeld krijgen en dat hoe� ook niet. Ik ben geïnteresseerd in 
hoe de pastor zich in zijn of haar pastoraal handelen laat beïnvloeden door de 
persoon van de pastorant en diens hiërarchiën van waarden, opvattingen van 
het goede leven enzovoort, en waar hij of zij de pastorant als het ware overstemt, 
dwingt, bijstuurt, corrigeert enzovoort. Daarbij heb ik de intuïtie dat dat soms 
misschien nodig is, maar ook grenzen kent. Het gaat me dus in eerste instantie 
om de autonomie en authenticiteit van de pastorant en hoe de pastor daarmee 
omgaat, en pas waar dat met het oog hierop van belang blijkt om de autonomie 
en authenticiteit van de pastor zelf (zie �guur 6.2.2).

Ondanks de hierboven gebruikte zoekende aanduidingen van autonomie 
en authenticiteit, heb ik in dit onderzoek ervoor gekozen niet te starten met 
de�nities van beide begrippen, maar die begippen invulling te laten krijgen 
vanuit het empirisch materiaal. Daarbij neem ik autonomie en authenticiteit 
in eerste instantie samen, wat ik tot uitdrukking laat komen in de schrijfwijze 
‘autonomie & authenticiteit’. Ik vat ‘autonomie & authenticiteit’ ontologisch 
op als een samengesteld moreel goed dat zich, in verschillende situaties en op  

17 Uit haar empirisch onderzoek in ziekenhuizen, besproken in hfst. 4, subpar. 4.3.2, concludeert 
Maartje Schermer b.v. dat respect voor autonomie in de ziekenhuiszorg verschillende uitings-
vormen kent: respect voor de vermogens tot authenticiteit en de uitoefening ervan, respect voor 
soevereiniteit, zowel met betrekking tot de grote behandelbeslissingen als met betrekking tot 
de kleine keuzes betre]ende het dagelijkse leven, en respect voor personen in brede zin, waarbij 
vooral een houding van aandacht en oprechte interesse van belang zijn. Zorg-voor autonomie 
in de zin van het ondersteunen en bevorderen van een proces van kritische zelf-re^ectie en het 
ontwikkelen van een geïntegreerd, authentiek zelf bij de patiënt behoort volgens haar echter niet 
tot de primaire doelstellingen van ziekenhuiszorg.
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Figuur 6.2.2: Autonomie & authenticiteit in een pastorale casus

verschillende momenten, in verschillende gedaantes toont18 en epistemologisch 
als een (samengesteld) moreel goed dat pas goed in beeld komt, als het geheel 
in beeld is19. Om de betekenis van ‘autonomie & authenticiteit’ te laten vullen 
door wat pastores in hun praktijk opdoen, laat ik ‘autonomie & authenticiteit’ in 
dit onderzoek fungeren als een ‘open zoekontwerp’20, met conceptuele kaarten 
in de rol van (vanuit de theorie) attenderende begrippen21. In hoofdstuk 2 heb 
ik dat uitgebreider beschreven. Tot dit samennemen ben ik gebracht door een 
drietal overwegingen: een concept–historische, een conceptuele en een axiolo-
gische overweging. Historisch gezien staan de concepten van persoonlijke auto-
nomie en authenticiteit voor normatieve idealen die zijn geworteld in dezelfde 

18 Verderop, in subpar. 6.4.4. introduceer ik hiervoor het begrip ‘gecon�gureerd goed’.
19 Ik heb overwogen hier te spreken over ‘tweede orde gedaantes’, in analogie met het spreken 
van Rudolf Ginters over waarden ‘van de tweede orde’. Volgens Ginters 1982, 231, zijn geluk, 
levensvreugde en de eigen morele goedheid waarden van de tweede orde, d.w.z. waarden die niet 
het directe object van ons streven kunnen zijn, maar waarvan de realisering een streven naar 
waarden van de eerste orde veronderstelt. Bij Ginters gaat het echter om iets deductiefs, terwijl 
het bij mij om iets inductiefs gaat. Door te spreken over tweede orde gedaantes zou er bovendien 
verwarring kunnen ontstaan met een opvatting zoals die van Harry Frankfurt, die spreekt over 
tweede-orde verlangens, d.w.z. verlangens t.a.v. eerste-orde verlangens.
20 ‘Zoekontwerp’ is een term van Harry Kuitert, volgens wie elke geloofstraditie een ontwerp 
van een Godsvoorstelling biedt die moet helpen bij het zoeken naar een verwerking van univer-
sele bestaansproblemen door een verbinding te leggen met het besef van God (Het algemeen 
betwijfeld christelijk geloof, Baarn 1992, 30-31 en 47-48).
21 Voor het begrip ‘attenderende begrippen’ zie hfst. 2.



409hoofdstuk zes

culturele context, namelijk de reactie van de Reformatie op de botsing tussen 
secularisatie en markteconomie aan de ene kant en het christelijke ethos van 
naastenliefde aan de andere kant. In de conceptuele literatuur blijken autonomie 
en authenticiteit containerbegrippen, begrippen met weliswaar enkele kernbe-
tekenissen, maar ook met veel andere, soms zelfs tegenstrijdige betekenissen 
die op een complexe wijze samenhangen. Als containerbegrippen blijken auto-
nomie en authenticiteit elkaar gedeeltelijk te overlappen. Sommige normatieve 
theorieën over autonomie sluiten (een bepaalde opvatting van) authenticiteit 
expliciet in hun de�nitie van autonomie in — de zogenaamde ‘authenticiteits-
theorieën van autonomie’22. In de praktische literatuur, en in de praktijk zelf, 
blijkt niet ‘autonomie & authenticiteit’, maar ‘respect voor autonomie & authen-
ticiteit’ het handelen (mede) te reguleren. In de medisch–ethische casuïstiek zien 
we gevallen waarin het beginsel van respect voor de autonomie van de patiënt 
wordt overstemd door twijfel aan de authenticiteit van de wilsuitingen van de 
patiënt23. In hoofdstuk 4 heb ik deze drie overwegingen uitvoeriger besproken.

In de casussen blijkt elke speci�eke pastorale betrekking toegang te bieden 
tot bepaalde speci�eke goederen en geen toegang tot andere, eveneens speci-
�eke goederen. Met ‘bieden van toegang’ bedoel ik iets waarvoor het ter sprake 
komen van de betre]ende goederen niet voldoende en ook niet noodzakelijk is. 
Het gaat erom dat die goederen binnen die betrekking zo ter sprake komen en/
of worden voorgeleefd, dat de pastorant dankzij die betrekking in staat wordt 
gesteld die goederen (in een of andere vorm) te ‘realiseren’. Het woord ‘reali-
seren’ voer ik hier in om het onderscheid vast te houden tussen spreken over 
goederen zonder er verder wat mee te doen, en er wel wat mee doen. Het kan 
zijn dat de pastor een heel bepaald goed op het oog hee� en de pastorant tot dit 
goed toegang toewenst, en dat de pastorant dankzij deze pastorale betrekking 
dit goed ook realiseert, maar in een heel andere vorm dan de pastor bedoelde 
en hoopte. Er blijkt ook een zekere (mate van) congruentie te zijn tussen, ener-
zijds, de goederen die de pastorant dankzij de pastorale betrekking weet te 
realiseren (of juist niet) en, anderzijds, de goederen die de pastor in de pastorale 
betrekking weet te realiseren of in zijn of haar leven hee� weten te realiseren 
(of juist niet). Met ‘congruentie’ bedoel ik dan dat het gaat om overeenkomende 
goederen in een gelijkvormige onderlinge verhouding of hiërarchie.

In de casussen blijkt de pastorale betrekking toegang te bieden tot goederen 
die de pastor zelf weet te realiseren, en geen toegang tot goederen die de pastor 

22 Zie hfst. 4, subpar. 4.3.1.
23 Zie hfst. 4, subpar. 4.3.2.
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zelf niet weet te realiseren. Uit de psychotherapie is bekend dat er voor de cliënt 
niet werkelijk ruimte is vrijelijk in te brengen wat de therapeut zelf ‘niet vrij 
hee� liggen’ — ook als de therapeut het wel tot onderwerp van gesprek maakt24. 
Mij gaat het hier echter niet om een psychologische, maar om een ethische, 
moraaltheologische theorie. De pastor doet er het beste aan in te zetten op de 
toegang tot goederen die hij of zij zelf ook weet te realiseren en niet in te zetten 
op de toegang tot goederen die hij of zij zelf niet weet te realiseren. Hier toont 
zich een gedaante van autonomie & authenticiteit, in dit geval betre]ende de 
pastor, namelijk: aan anderen voorhouden wat mijzelf (ook) lukt. Zo trof ik in 
de casussen meerdere, heel concrete gedaantes aan van autonomie & authenti-
citeit, zowel betre]ende de pastorant als betre]ende de pastor.

¶ Ik ga hierop door in subparagraaf 6.4.5.

6.2.7. Vergelijken van casussen met behulp van gegevensmatrices

Op basis van wat er tijdens het analyseren van de casussen reeds aan vermoedens 
betre]ende overeenkomsten en verschillen tussen de casussen naar boven was 
opgekomen en onderzocht, heb ik op een gegeven moment kenmerken geïden-
ti�ceerd, die met het oog op mijn onderzoeksvraag relevant zijn en waarop de 
casussen onderling kunnen worden vergeleken. In een zogenaamde ‘gegevens-
matrix’, een bepaalde indeling voor de gegevensuitstalling noemen, heb ik voor 
elke casus deze kenmerken in de vorm van bondige beschrijvingen gespeci�-
ceerd25. Ik deed dat na de derde analyseronde. De eerste, uitgebreide matrix heb 
ik verdicht tot een verdichte en vervolgens tot een nog verder verdichte matrix. 
In de laatste matrix hee� de invoer veelal de vorm van een paar woorden of zelfs 
tekens. Deze matrices hielpen om een soort van typologie op te stellen. Na de 
vierde analyseronde heb ik de eerste matrix aangevuld met de drie nieuw inge-
laden casussen. Uiteindelijk heb ik vier gegevensmatrices gemaakt:

(1) een uitgebreide gegevensmatrix, waarin alle tien uitvoerig geanaly-
seerde casussen zijn opgenomen; zie bijlage 6.7.1;
(2) een verdichte gegevensmatrix op basis van de uitgebreide matrix, 
waarin zeven van de tien uitvoerig geanalyseerde casussen zijn opge-
nomen; zie bijlage 6.7.2;

24 Zie bijv. het tamelijk klassieke, postuum uitgegeven boek van Heinrich Racker over over-
dracht en tegenoverdracht, waarin hij psychoanalytische en fenomenologische inzichten combi-
neert: Transference and countertransference, London 1968.
25 Voor gegevensmatrices zie hfst. 2, subsectie 2.6.1.4.2.
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(3) een nog–verder–verdichte gegevensmatrix op basis van de verdichte 
matrix, waarin zeven van de tien uitvoerig geanalyseerde casussen zijn 
opgenomen; zie bijlage 6.7.3;
(4) een gegevensmatrix met als thema ‘Stuurmanskunst en Autonomie 
& authenticiteit’, waarin alle tien uitvoerig geanalyseerde casussen zijn 
opgenomen; zie bijlage 6.9.

¶ Ik ga hierop door in subparagraaf 6.5.2.

Paragraaf 6.3: Tussenopbrengsten van de analyse per casus

Uitgaande van de casusbeschrijvingen en de uitgeschreven interviewteksten, 
beide ingevoerd als primaire documenten, hee� de analyse uiteindelijk binnen 
ATLAS.ti een grote hermeneutische eenheid opgeleverd, met tal van waarne-
mingen, analyses, deelanalyses en vermoedens. In deze en de volgende twee 
paragrafen beschrijf ik op systematische wijze de opbrengsten ervan. Van 
de negentien gedocumenteerde casussen heb ik er uiteindelijk tien uitvoerig 
geanalyseerd. Dat hee� voor elk van deze tien casussen geresulteerd in grote 
verzamelingen codes, in vele commentaren met analyses en deelanalyses en in 
een paar netwerkzichten. Voor elke van deze tien casussen heb ik het pastoraal 
proces gereconstrueerd en de verzamelingen van saillante goederen vastgesteld. 
Deze tussenopbrengsten zal ik in deze paragraaf beknopt beschrijven.

6.3.1. Reacties, handelingen en goederen

Tot en met de derde ronde heb ik voor elke casus de reacties van de pastorant, 
de reacties van de pastor en de handelingen van de pastor geïnventariseerd en 
vervolgens de goederen geïdenti�ceerd die door de reacties van de pastorant en 
de reacties en handelingen van de pastor worden onthuld (voor een voorbeeld 
van een goed en de daarbij behorende goederencode zie bijlage 6.1.5.2). Na de 
eerste twee rondes hielpen daarbij ook de CK–codes. In de vierde ronde heb ik 
me geconcentreerd op de reacties en handelingen van de pastor en de goederen 
die daardoor worden onthuld. Na het clusteren van de goederen heb ik per casus 
de goederen die in die casus door de reacties van de pastor worden onthuld, in 
het overzicht van goederen laten ‘oplichten’ (zie bijlage 6.4). Dit ‘oplichten’ liet 
echter niet direct patronen zien waaraan ik een zinvolle betekenis kon geven.

¶ Ik kom hierop terug in subparagraaf 6.5.1.
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6.3.2. Episodisch verloop van het pastoraal proces

In de netwerkzichten Episodisch Verloop Pastoraal Proces (zie bijlage 6.3, 
bovenste hel�) geef ik in de centrale horizontale baan mijn reconstructie weer 
van het pastoraal proces, met daaromheen de goederen die in dat proces een 
rol vervullen. Links staat wat het proces opstartte, meestal iets waar de pasto-
rant mee kwam. Helemaal rechts staat het goed of de goederen die verbonden 
zijn met wat uiteindelijk het thema van de casus bleek te zijn. Daartussen staat 
het handelen van de pastor weergegeven. Er is een hoofdlijn en daar omheen 
verspreid enkele losse handelingen en soms reacties van de pastor: zijwegen, 
omwegen en soms dwaalwegen. Om de analyse van de casus te dynamiseren, 
heb ik het pastoraal proces opgedeeld in zogenaamde ‘episodes’: thematische, 
meestal ook in de tijd afgebakende, eenheden binnen het verloop van het 
proces26. Een enkele keer heb ik in een episode een aantal terugkerende gebeur-
tenissen samengenomen, het meest uitgesproken in casus 034.

In casus 034 biedt de pastor herhaaldelijk aan om de pastorante de communie 
te brengen, ze probeert over de ziekenzalving te praten en ze denkt mee 
over de uitvaart van de pastorante. De pastorante houdt de pastor echter op 
afstand. Weliswaar vraagt ze zelf de pastor mee te denken over de uitvaart, 
maar uitdrukkelijk niet om erin voor te gaan. Dit terugkerend aanbieden 
door de pastor voor haar pastor te zijn, met de afwijzing door de pastorante 
ervan, heb ik samengenomen in een episode.

Om de centrale baan heen staan CK–codes die voor het betre]ende proces het 
meest relevant zijn, zoals blijkt uit het gegeven dat ze nogal vaak of op cruciale 
momenten voorkomen. Deze CK–codes heb ik vervolgens verbonden met de 
goederen die ik in die casus had geïdenti�ceerd. Er is een losse relatie tussen 
deze knooppunten en die van de centrale baan, dat wil zeggen: hoe meer naar 
rechts, des te later in het proces de betre]ende code gaat spelen.

De tot nog toe benoemde knooppunten in de centrale horizontale baan en daar 
omheen noem ik ‘proceselementen’. Buiten de reconstructie van het pastoraal 
proces staan de goederen gegroepeerd die verbonden zijn met deze procesele-
menten. Ik heb dus per proceselement–code de bijbehorende citaten doorgelezen 
en de daarin voorkomende goederen geïnventariseerd. De goederen die inhou-
delijk verbonden zijn met de betre]ende code heb ik vermeld in het bijbeho-
rende commentaar. Voor deze goederen heb ik codes gemaakt. Ik maak daarbij 

26 In de samenvatting van de casussen in bijlage 5.6 geven de cijfers tussen rechte haken de 
episodes aan.
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onderscheid tussen goederen die door reacties van de pastor worden onthuld en 
goederen die door reacties van de pastorant worden onthuld. In beide gevallen 
gaat het dus om goederen die ik identi�ceer in het verhaal van de pastor, waarbij 
ik in eerste instantie zoveel mogelijk de woorden van de pastor of van de pasto-
rant — zoals door de pastor geciteerd — gebruik. Onder de goederen onthuld 
door reacties van de pastor onderscheid ik als aparte groep de goederen die 
betrekking hebben op de pastor als pastor. Bij elk proceselement heb ik álle 
goederen in het netwerkzicht vermeld. In tegenstelling dus tot bij de proces-
elementen zelf heb ik hier geen keuze gemaakt. Dat betekent dat ook goederen 
die nauwelijks een rol vervullen in het pastoraal proces staan vermeld. Bij de 
analyse van de laatste drie casussen (van de tien) heb ik niet meer de goederen 
geïdenti�ceerd die door reacties van de pastorant worden onthuld.

Van de goederen onthuld door reacties van de pastor heb ik de in mijn ogen 
belangrijkste of invloedrijkste goederen zo dicht mogelijk bij de centrale hori-
zontale baan gezet. Zij stuwen als het ware het proces voort. Dit was een eerste 
stap op weg naar de identi�catie van de saillante goederen.27

6.3.3. Saillante goederen en hun episodische ontwikkeling

De gevolgde werkwijze — het benoemen van goederen heel dicht bij de 
(geschreven of gesproken) tekst van de betre]ende pastor — leidde per casus tot 
een grote hoeveelheid van goederen die ieder vaak maar met een enkele episode 
waren verbonden. Tot die grote hoeveelheid behoorden enerzijds goederen die 
in de casus eigenlijk nauwelijks een rol vervullen, en anderzijds goederen die 
qua strekking dicht bij elkaar liggen. In een eerste stap selecteerde ik een beperkt 
aantal meest relevante goederen en noemde die ‘saillante goederen’ (zie subpa-
ragraaf 6.2.5). In een volgende stap onderzocht ik hoe het episodisch verloop van 
die saillante goederen eruit zag. Toen bleek dat dat pas een zinvolle opbrengst 
opleverde als ik niet een enkel goed ‘saillant’ noemde, maar een verzameling 
van qua strekking dicht bij elkaar liggende goederen. Ik hield toen voor elke 

27 Voor de eerste van de tien uitvoerig geanalyseerde casussen, Casus 043 Fleur, heb ik ook 
zogenaamde kortsluitingen geïnventariseerd: citaten waarin de pastor niet oppikt wat de pasto-
rant naar voren brengt, of de interviewer niet wat de geïnterviewde naar voren brengt, of waarin 
de pastor, danwel de interviewer iets wegdrukt, negeert, bagatelliseert, beknot, belemmert, geen 
ruimte gee�. Bij deze casus bleek dat heel goed in het netwerkzicht te verwerken, omdat deze 
kortsluitingen min of meer buiten de kern van het pastorale proces stonden. In een andere casus 
bleek dat anders te zijn: de kortsluitingen maakten deels onderdeel uit van het pastorale proces 
en konden daardoor niet eenvoudig worden weergegeven in het ingekleurde netwerkzicht. Dit 
heb ik dan ook niet verder gedaan.
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casus een beperkt aantal verzamelingen van saillante goederen over (zie bijlage 
6.4, waarin de lezer vooral kan zien hoe deze verzamelingen verdeeld zijn over 
het overzicht van goederen dat ik verderop, in 6.4.2.2, een ‘goederenkaart’ zal 
noemen). Het episodisch verloop van deze verzamelingen van goederen kon 
in een goederen–bij–episodes–tabel zichtbaar worden gemaakt. Bepaalde 
goederen lopen vanaf het begin mee, andere duiken op een gegeven moment op 
of verdwijnen juist uit het zicht (zie bijlage 6.3, onderste hel�).

¶ Ik ga hierop door in subparagraaf 6.4.4.

Paragraaf 6.4: Tussenopbrengsten van de analyse van de casussen  
samen genomen

Naast de in de vorige paragraaf beschreven netwerkzichten per casus leverde 
de analyse van de afzonderlijke casussen grote verzamelingen codes op voor de 
in de casussen aan de orde zijnde reacties van de pastor, goederen en aspecten 
van de vier conceptuele kaarten. Om het interactief proces van coderen, 
constant vergelijken en re^ecteren onder controle te houden, heb ik eerst 
na drie, vervolgens na vijf, toen na zeven en ten slotte na tien casussen deze 
verzamelingen nauwkeurig bekeken en geordend. Met name geldt dat voor de 
verzameling codes voor goederen. In deze paragraaf beschrijf ik beknopt de 
opbrengsten daarvan.

6.4.1. Reacties van de pastor

Het identi�ceren en inventariseren van de reacties van de pastor bracht me op 
het spoor van de, vanuit de positie van de pastor aan de orde zijnde goederen. 
Bij het coderen van citaten waarin een reageren van de pastor aan de orde was, 
maakte ik onderscheid tussen reacties die zich uiten in een handelen van de 
pastor en reacties in de vorm van een gemoedsaandoening of een menings-
uiting van de pastor. De eerste categorie reacties, het handelen van de pastor, 
heb ik geordend in een overzicht waarin ik onderscheid bleek te moeten maken 
tussen handelingen die gericht zijn op de pastorant en handelingen die dat niet 
zijn (zie bijlage 6.1.3). De eerste subcategorie, handelen gericht op de pastorant, 
heb ik ondergebracht in een soort van typologie van drie rollen — vriend, helper 
en voorganger — en twee modi — laten en maken (besproken in subparagraaf 
6.2.3). Bij de tweede subcategorie heb ik ook algemene kenmerken van pasto-
raal handelen, hoewel geen handelen in stricte zin, ondergebracht. Een daarvan 
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betrof de pastoraatsopvatting van pastores (zie bijlage 6.1.3.3). De tweede cate-
gorie reacties, reacties voorzover geen handelingen, heb ik geordend in een 
overzicht met vier kolommen: neutraal, positief, negatief en ambivalent (zie 
bijlage 6.1.4).

# Omdat deze overzichten niet erg onderscheidend werkten tussen de casussen 
en mijn onderzoek niet een praktisch–theologisch onderzoek is, ben ik hiermee 
niet verder gegaan.

6.4.2. Goederen

6.4.2.1. Goederensyntaxis

Waar de sociale wetenschappen over een waarde spreken, die staat of valt met 
het toekennen van waardevolheid, spreekt het type ethiek waarop ik mij oriën-
teer over een goed (bonum, meervoud: bona, goederen). In de casussen identi�-
ceerde ik goederen, die worden onthuld door reacties van ofwel de pastor ofwel 
de pastorant (zoals door de pastor gerapporteerd). Wat iemand, de pastor of de 
pastorant, als een goed als het ware waarneemt, kan een goed zijn voor zichzelf 
of voor iemand anders (iets dat hij of zij zichzelf of iemand anders toewenst). 
Verder kan bij een goed, als het een houding of een bepaald gedrag betre�, 
een subject horen: degene van wie het een houding of een gedraging is, en een 
object: iemand of iets waarop het is gericht. Om dit allemaal goed uit elkaar 
te kunnen houden, ontwikkelde ik een syntaxis waarin ik de regels vastlegde 
waarmee ik de goederen benoem28. Uiteindelijk kwam ik tot de syntaxis die ik 
in bijlage 6.1.5.1 weergeef.

6.4.2.2. Goederenkaarten

De goederen die ik op casusniveau heb geïdenti�ceerd, heb ik op boven–casus-
niveau gebracht en in een groot netwerkzicht ondergebracht, dat ik een ‘goede-
renkaart’ noem (zie bijlage 6.1.5.3). In dit netwerkzicht heb ik de goederen 
vervolgens geclusterd in clusters, deelclusters en groepen. Daarbij heb ik de 
geïdenti�ceerde goederen op zich genomen, dus los van de precieze rol die ze in 
de betre]ende casus vervullen en los van de andere, in de betre]ende casus aan 
de orde zijnde goederen. De gevonden clusters heb ik nogal formeel benoemd, de 
deelclusters en groepen meer inhoudelijk. Ik heb dit clusteren eerst gedaan naar 
aanleiding van drie casussen. Vervolgens heb ik er twee casussen bijgedaan en 

28 Een syntaxis is in de taalkunde het geheel van regels voor de opbouw van zinnen en zins-
delen en in de informatica het geheel van regels voor het ontwerpen van computerprogramma’s 
en delen van computerprogramma’s.
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gekeken wat dat opleverde en of er nieuwe clusters of deelclusters nodig waren. 
Zodoende kwam ik, na vijf casussen, tot de zeven clusters, waarvan er drie de 
pastorale betrekking zelf betre]en, en vier het leven van de pastorant en de 
verschillende betrekkingen waarin deze staat: met zichzelf, met de wereld om 
zich heen en met wat ons overstijgt. Voor elk van deze zeven clusters heb ik een 
kaart gemaakt waarop ook de bijbehorende goederen op casus–niveau staan 
vermeld, inclusief de commentaren. In deze zeven kaarten is daardoor goed de 
inhoudelijkheid van de clusters te zien (zie voor een uitgebreide beschrijving 
bijlage 6.1.5.4). De gevonden clusters en deelclusters zijn:

Cluster 1: Op zich nemen door de pastor van de pastorale betrekking (de 
pastor neemt de pastorale betrekking op zich)

 1.1. re^ectieve aansturing van de pastorale betrekking
 1.2. goed beheer van de pastorale betrekking, waarbij de pastor 

rekening houdt met de eigen draagkracht en van daaruit waar nodig 
grenzen stelt aan de pastorant

 1.3. zorgvuldige, aandachtige en trouwe omgang met pastoranten, 
waarin de pastor hen serieus neemt

 1.4. persoonlijke waarden
 1.5. actief op zich (doen) nemen door de pastorant van de pastorale 

betrekking
 1.6. oriëntatie van buiten de betrekking

Cluster 2: Op zich nemen door de pastorant van de pastorale betrekking (de 
pastorant neemt de pastorale betrekking op zich)

 2.1. zich toevertrouwen aan de pastor
 2.2. zorgzame betrokkenheid op de pastor
 2.3. actief op zich (doen) nemen door de pastor van de pastorale 

betrekking

Cluster 3: Je verhouden tot wat ons overstijgt
 3.1. God die op ons toekomt
 3.2. vertrouwen in en openheid voor Gods betrokkenheid op ons
 3.3. niet per se op God betrokken ontvankelijkheid en weg naar 

binnen

Cluster 4: Menselijke waardigheid
 4.1. lichamelijk leven;
 4.2. lichamelijk en geestelijk veiligheid bij zichzelf
 4.3. veilig, fatsoenlijk en maatschappelijk gewaardeerd leven



417hoofdstuk zes

Cluster 5: Je verhouden tot en handelen jegens de wereld om je heen
 5.1. betrokkenheid van mensen om je heen
 5.2. (wederkerige) betrokkenheid op mensen om je heen
 5.3. betrokkenheid van en bij familie
 5.4. verantwoordelijkheid dragen en waar maken
 5.5. betrokkenheid van hulpverleners

Cluster 6: Je verhouden tot jezelf als een levend, ervarend, denkend, handelend 
en sprekend wezen

 6.1. je levensvoering in eigen handen nemen
 6.2. competente drager van je eigen leven zijn en jezelf ook als zodanig 

zien
 6.3. je verhouden tot, kunnen tonen van en handelen overeenkomstig 

wie je geworden bent, in alle gebrokenheid

Cluster 7: Als gelovigen verkeren met elkaar, samen reikend naar heil
 7.1. anders dan hulpverlening
 7.2. broeder– en zusterschap
 7.3. samen op zoek naar God
 7.4. innerlijke ruimte

¶ Ik kom hierop terug in subparagraaf 6.5.1.

6.4.3. Conceptuele kaarten

De analyse van tien casussen hee� drieëndertig zogenaamde CK–codes opge-
leverd, waarvan er negentien voorkomen in de netwerkzichten Episodisch 
Verloop Pastoraal Proces (zie bijlage 6.1.6, respectievelijk 6.2.1). Van de vier 
conceptuele kaarten levert de modeniteitskaart (CK1) de minste codes in de 
gereconstrueerde pastorale processen op, namelijk twee. Ze komen enkel 
voor in de gereconstrueerde processen van casus 121 en 131, allebei in zekere 
zin extreme casussen. De meeste codes leveren de theologisch personalis-
mekaart (CK2: vijf) en de theologische cultuurkritiekkaart (CK3: acht) op. 
Kijkend naar het aantal citaten dat ermee gecodeerd is en het aantal keer dat 
ze in de netwerkzichten voorkomen, springen ‘CK2_zelfwaardering–naasten-
liefde’ en ‘CK3_schuld–vergeving’ eruit. De daarna meest voorkomende codes 
zijn, kijkend naar het aantal citaten: ‘CK4_weten en spreken’, ‘CK4_erkenning 
van zichzelf ’ en ‘CK2_erkenning’ en kijkend naar het aantal keer dat ze in de 
netwerkzichten voorkomen: ‘CK2_erkenning’ en ‘CK2_persoon–gemeenschap’. 
Van de overige CK–codes springt ‘CK0–gelijkheid/ongelijkheid’ eruit, vanwege 
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zowel het aantal ermee gecodeerde citaten als het aantal keer dat deze code in 
de netwerkzichten voorkomt.

Per conceptuele kaart heb ik de goederen geïnventariseerd die zijn verbonden 
met de bijbehorende CK–codes voorzover die zijn opgenomen in de reconstruc-
ties van de betre]ende pastorale processen. Vervolgens heb ik gekeken hoe de, 
via de CK–codes met een bepaalde conceptuele kaart samenhangende goederen 
verdeeld zijn over de diverse clusters van goederen en hoe ze samenhangen met 
de zes categorieën van verzamelingen van saillante goederen (zie de vrij techni-
sche bijlage 6.2.2). We zien dat ook hier de personalisme– en de cultuurkritiek-
kaart het beste blijken te scoren. Van elk cluster van goederen, onthuld door 
reacties van de pastor, hangt een vijfde tot meer dan een derde samen met een 
of meerdere CK–codes, het meest van GG1 — betre]ende het op zich nemen 
van de pastorale betrekking door de pastor — en het minst van GG3 — betref-
fende de relatie met wat ons overstijgt. De personalisme–, de cultuurkritiek– en 
de deconstructie–kaart zijn verbonden met de meeste van de zes categorieën 
van verzamelingen van saillante goederen. De moderniteitskaart is nauwelijks 
verbonden met goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld, en 
dus ook niet met de verzamelingen van saillante goederen.

Tot slot heb ik nog wat preciezer gekeken naar de verdeling over de goede-
renkaart van de, met de bijbehorende CK–codes verbonden goederen (zie 
bijlage 6.2.3). We zien dan het volgende: als we de goederen die worden onthuld 
door reacties van de pastorant erbij betrekken, dan geldt voor de persona-
lisme–, de cultuurkritiek– en de deconstructie–kaart dat de met die kaarten 
verbonden goederen zijn verspreid over vrijwel alle clusters en deelclusters. Het 
is niet zo dat die goederen zich concentreren in het goederencluster dat gaat 
over de verhouding tot jezelf (GG6) of tot de wereld om je heen (GG5). De met 
de moderniteitskaart verbonden goederen concentreren zich in de categorie 
clusters betre]ende het leven van de pastorant. De met de overige CK–codes 
verbonden goederen concentreren zich juist in de categorie clusters betre]ende 
de pastorale betrekking. Dit is overigens niet zo verwonderlijk aangezien het 
in de betre]ende codes (afstand–nabijheid, gelijkheid/ongelijkheid) precies gaat 
om de pastorale betrekking. Als we ons beperken tot de goederen die worden 
onthuld door reacties van de pastor, dan is er met de moderniteitskaart maar 
één goed verbonden. Dit ene goed valt precies wel in GG6.

Vooruitlopend op de evaluatie in het volgende hoofdstuk (zie subparagraaf 
7.5.4) kan hier alvast geconstateerd worden dat de moderniteitskaart voor de 
analyse van casussen uit persoonlijk pastoraat op autonomie en authenticiteit 
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minder vruchtbaar is dan de andere drie conceptuele kaarten. Niet alleen 
levert de moderniteitskaart minder CK–codes op dan de andere kaarten; het 
aantal citaten dat met deze codes is verbonden en het aantal reconstructies 
van pastorale processen waarin deze codes voorkomen is ook veel kleiner dan 
bij de andere kaarten. Ook het totale aantal goederen dat met de CK1–codes 
is verbonden, is veel lager dat bij de andere conceptuele kaarten. Ze betre]en 
bovendien vooral het leven van de pastorant en nauwelijk de pastorale betrek-
king. Dit laatste komt overigens overeen met de constatering in hoofdstuk 4 
dat in het liberale autonomieconcept de betrekking gemakkelijk uit het zicht 
verdwijnt.

¶ Ik kom hierop terug in subparagraaf 6.5.1.

6.4.4. Saillante gecon%gureerde goederen

De op casusniveau gevonden verzamelingen van saillante goederen (zie subpa-
ragraaf 6.3.3) bleken op boven–casusniveau te clusteren tot zes categorieën 
verzamelingen, onderverdeeld in een drietal dat betrekking hee� op het leven 
van de pastorant en een drietal dat te maken hee� met de pastorale betrekking 
zelf (zie bijlage 6.5). Ervan uitgaande dat het in de verschillende casussen om 
dezelfde soort van handelen gaat en dat goederen in het handelen zelf worden 
aangetro]en, vat ik elke categorie van verzamelingen van goederen op als één, 
samengesteld goed. Ik noem een dergelijk samengesteld goed een ‘gecon�gu-
reerd goed’.

* * *

2eoretische verdieping 1: Gecon3gureerde goederen

Ervan uitgaande dat het in de verschillende casussen om dezelfde soort van 
handelen gaat en dat goederen in het handelen zelf worden aangetro]en, sterker 
nog, dat het in de verschillende casussen om dezelfde praktijk gaat en dat het 
hier om de interne goederen van die praktijk gaat, die alleen kunnen worden 
gespeci�ceerd in termen van en met behulp van voorbeelden uit die praktijk 
en geïdenti�ceerd en herkend door de ervaring van het deelnemen aan de 
betre]ende praktijk (zie hoofdstuk 1, subparagraaf 1.4.1), vat ik elke categorie 
van verzamelingen van goederen op als één, samengesteld goed. Ik noem een 
dergelijk samengesteld goed een ‘gecon�gureerd goed’, waarbij elke verzame-
ling–op–casusniveau de situationele gedaante vormt van dat gecon�gureerde 
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goed. Met gecon�gureerd bedoel ik ook te zeggen dat het betre]ende goed meer 
is dan een eenvoudige verzameling van los van elkaar staande goederen. Een 
gecon�gureerd goed is situationeel gecon�gureerd uit verschillende goederen, 
maar zonder dat het mogelijk is een uitputtende, situatie–overstijgende lijst van 
samenstellende goederen te maken. Een gecon�gureerd goed toont in verschil-
lende casussen verschillende situationele gedaantes, maar hee� toch een zekere 
samenhang29. Een voorbeeld van een samengesteld of gecon�gureerd goed is het 
goed ‘liefde’, dat in verschillende betrekkingen, contexten en situaties verschil-
lende gedaantes toont — denk aan de verschillende vormen van naastenliefde, 
romantische liefde, ouderliefde, eigenliefde en broeder– en zusterliefde — maar 
toch een bepaalde samenhang hee�, namelijk: gedurig de andere persoon het 
beste toewensen.

* * *

Uit de analyse kwam een zestal saillante samengestelde of gecon�gureerde 
goederen naar boven, op te delen in twee groepen. De eerste groep betrof sail-
lante goederen met betrekking tot het leven van de pastorant en de tweede groep 
betrof saillante goederen met betrekking tot de pastorale betrekking zelf. Deze 
twee groepen beschrijf ik nu wat uitgebreider (zie bijlage 6.5.2). De eerste groep 
van saillante samengestelde of gecon�gureerde goederen betre� op een directe 
manier de pastorant. Ze bestaat uit goederen waartoe de pastor de pastorant 
toegang biedt of die de pastor hem of haar toewenst. Ik identi�ceerde drie sail-
lante gecon�gureerde goederen in de tien uitvoerig geanalyseerde casussen: 
‘innerlijke ruimte’, ‘betekenisvolle plek tussen mensen’ en ‘Gods liefde ervaren’. 
De tweede groep van saillante samengestelde of gecon�gureerde goederen 
betre� de pastorale betrekking. Ze bestaat uit goederen met betrekking tot de 
manier waarop de pastor pastor is en wil zijn. Ik identi�ceerde drie saillante 
gecon�gureerde goederen in de tien uitvoerig geanalyseerde casussen: ‘duide-
lijke en duurzame beschikbaarheid’, ‘erkenning als persoon’ en ‘gezamenlijke 
zoektocht naar God’.

29 Een con�guratie is een samenstel van elementen tot een �guur, d.w.z. tot een betekenisvol 
geheel waarvan de betekenis wordt bepaald door de positie van de elementen ten opzichte van 
elkaar. Een dynamischer betekenis hee� het in de combinatie ‘productcon�guratie’, wat bete-
kent dat de klant bij een leverancier bijvoorbeeld een huis, een auto of een computer kan laten 
samenstellen door zelf de componenten uit een aantal verschillende opties te kiezen en die in 
elkaar te laten zetten. Een con�guratie is meer dan een verzameling van op zich staande enti-
teiten, maar ook niet zomaar een eenheid; vergelijk: ‘#e body we do is neither a whole, nor frag-
mented. Instead it has a complex con%guration’, Annemarie Mol & John Law, Embodied action, 
enacted bodies, in Body & Society 10 (2004) 43-62, hier 57.
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Door de gevonden saillante samengestelde of gecon�gureerde goederen op 
deze manier te presenteren, blij� het emergente karakter van deze goederen 
onderbelicht. Ze zijn echter niet allemaal per se altijd beschikbaar aan het begin 
van het pastoraal proces. Het is niet zo dat de pastor van tevoren, of na een 
diagnose aan het begin, kan aangeven aan de realisering van welke goederen 
hij of zij zal gaan bijdragen. De saillante gecon�gureerde goederen ontvouwen 
zich gedurende het episodisch verloop van het pastoraal proces. Sommige 
tonen zichzelf van begin tot eind in hun volle omvang, andere tonen zichzelf in 
verschillende episodes in verschillende gedaantes, en weer andere tonen zich-
zelf hoofdzakelijk in één episode (zie bijlage 6.3, onderste hel�).

Als we kijken naar de verdeling van de goederen die tot de verschillende sail-
lante samengestelde of gecon�gureerde goederen behoren (zie bijlage 6.5.1), dan 
zien we dat deze telkens voornamelijk binnen een bepaald cluster vallen. Gecon-
�gureerd goed A (duidelijke en duurzame beschikbaarheid) valt in cluster 1 (op 
zich nemen door de pastor van de pastorale betrekking). Gecon�gureerd goed B 
(erkenning van de pastorant als persoon) valt in deelcluster 1.3 (aandachtige en 
trouwe omgang met pastoranten). Gecon�gureerd goed C (gezamenlijke zoek-
tocht naar God) valt in cluster 7 (als gelovigen verkeren met elkaar). Gecon-
�gureerd goed F (innerlijke ruimte) valt in cluster 6 (je verhouden tot jezelf). 
Gecon�gureerd goed G (betekenisvolle plek tussen mensen) valt in cluster 5 
(je verhouden tot de wereld). En gecon�gureerd goed H (ervaring van Gods 
liefde) valt in cluster 3 (je verhouden tot wat ons overstijgt). Voor de gecon�gu-
reerde goederen A en F geldt nog het meest dat van de bijbehorende goederen 
sommige in andere dan het corresponderende cluster vallen. Opvallend is dat er 
geen apart saillant gecon�gureerd goed correspondeert met cluster 4 (mense-
lijke waardigheid).

¶ Ik kom hierop terug in 6.5.4.2 (naar aanleiding van bijlage 6.9, factor A).

6.4.5. Gedaantes van autonomie & authenticiteit

De analyse van de afzonderlijke casussen leverde verschillende gedaantes van 
autonomie & authenticiteit op, waarvan de meest voorkomende waren:

1. betre]ende de pastorant: zicht hebben op de goederen die ik nastreef en 
kwaden die ik probeer te vermijden;

2. betre]ende de pastor: tot m’n beschikking hebben waar ik in m’n eigen 
leven en wedervaren tegenaan loop en mee worstel: er weet van hebben, 
er woorden voor hebben, mee om kunnen gaan, vruchtbaar kunnen 
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maken naar pastoranten toe; 
3. betre]ende de pastorant: me inlaten op mijn eigen leven en wedervaren: 

beamen dat het míjn leven en wedervaren is, vrijheid opzoeken in het 
me verhouden tot wat de�nitief lijkt, onder ogen zien dat anderen er op 
hun manier tegenaan kijken, er een positieve draai aan weten te geven;

4. betre]ende de pastorant: zelf bepalen van het contact met de werker: 
start, aard, vervolg, beëindiging;

5. betre]ende de pastor: aan pastoranten voorhouden wat mijzelf (ook) 
lukt.

De geïdenti�ceerde gedaantes bleken in een tweedimensionale ruimte te 
ordenen met op de verticale as autonomie — in de betekenis van mezelf besturen, 
mijn eigen keuzes maken — versus authenticiteit — in de betekenis van mezelf 
zijn, trouw zijn aan wie ik ben — en op de horizontale as elementair / algemeen 
versus uitgewerkt / speci�ek (zie bijlage 6.6). De �guur die zo ontstaat, gee� als 
het ware een kaart van het samengestelde of gecon�gureerde goed ‘autonomie 
& authenticiteit’30. In deze kaart valt op dat de gedaantes betre]ende de pasto-
rant meer aan de autonomiekant liggen en die betre]ende de pastor meer aan 
de authenticiteitskant31.

¶ Ik kom hierop terug in 6.5.4.2 (naar aanleiding van bijlage 6.9, factor D).

Paragraaf 6.5: Tussenopbrengsten van de vergelijking van de casussen

Na het analyseren van de casussen afzonderlijk (zie paragraaf 6.3) en het verder 
analyseren van de tussenopbrengsten daarvan samen genomen (zie paragraaf 
6.4), heb ik de casussen onderling vergeleken op zoek naar patronen.

6.5.1. Op zoek naar patronen I: Drie pogingen

Op zoek naar een vruchtbare manier om de verschillende casussen met elkaar 
te vergelijken, ben ik eerst nagegaan wat drie, meer of minder voor de hand 
liggende ideeën opleveren.

De eerste idee was dat de visuele vorm van de reconstructie van het pastoraal 

30 Zie voor het begrip ‘gecon�gureerd goed’ de theoretische verdieping in de vorige 
subparagraaf.
31 Het mag verrassend zijn om ‘me laten inschakelen in Gods heilshandelen’ te zien opgevat 
als een gedaante van ‘autonomie & authenticiteit’. Het is echter een consequentie van een diepe 
overtuiging in de christelijke traditie, namelijk dat echte vrijheid wordt gevonden in een verbin-
tenis met Christus en een beslistheid voor het goede, zie subpar. 4.5.2.
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proces in de netwerkzichten Episodisch Verloop Pastoraal Proces (zie bijlage 
6.3, bovenste hel�) betekenisvol zou kunnen zijn. Bij sommige casussen zijn de 
relevante CK–codes vrijwel vanaf het begin allen present, bij andere verschijnen 
sommige van de relevante CK–codes later in het verloop van het pastoraal 
proces. Casussen waarin het eerste het geval is, zijn casus 081, 034 en 061. 
Casussen waarin het tweede het geval is, zijn casus 043, 121 en 052.

# Omdat ik er geen zinvolle interpretatie aan kon geven, ben ik hiermee niet 
verder gegaan.

De tweede idee was dat de verdeling over de goederenkaart van de goederen 
die in een bepaalde casus een rol vervullen (zie bijlage 6.4) van betekenis zou 
kunnen zijn. Vrijwel direct bleek dat het niet zo was dat deze goederen zich bij 
de ene casus concentreren in de ene hoek en bij een andere casus in een andere 
hoek. Wel was het volgende te zien:

 » het deelcluster ‘GG15_actief op zich nemen door pastorante van de pasto-
rale betrekking’ blij� leeg in casus 043 en 121; 

 » het cluster ‘GG7_als gelovigen verkeren met elkaar, samen reikend naar 
heil’ blij� leeg in casus 121 en wat betre� goederen die door de reacties van 
de pastor worden onthuld nagenoeg leeg in casus 043, 034 en 052;

 » het cluster ‘GG4_menselijke waardigheid’ blij� leeg in casus 116 en wat 
betre� goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld leeg in 
casus 061 en 033 en nagenoeg leeg in casus 081, 034 en 094;

 » het cluster ‘GG3_je verhouden tot wat ons overstijgt’ blij� wat betre� 
goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld nagenoeg leeg 
in casus 034 en 052;

 » het deelcluster ‘GG31_God die op ons toekomt’ blij� leeg in casus 052 en 
wat betre� goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld 
leeg in casus 061 en 094 en nagenoeg leeg in casus 034 en 033;

 » het deelcluster ‘GG32_vertrouwen in en openheid voor Gods betrokken-
heid op ons’ blij� wat betre� goederen die door de reacties van de pastor 
worden onthuld leeg in casus 061 en nagenoeg leeg in casus 034 en 052;

 » het deelcluster ‘GG33_niet per se op God betrokken ontvankelijkheid en 
weg naar binnen’ blij� wat betre� goederen die door de reacties van de 
pastor worden onthuld leeg in casus 081 en 034 en nagenoeg leeg in casus 
043, 121 en 052;
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 » het cluster ‘GG5_je verhouden tot en handelen jegens de wereld om je heen 
blij�’ blij� wat betre� goederen die door de reacties van de pastor worden 
onthuld vrij leeg in casus 081, 116 en 052;

 » de deelclusters ‘GG51_betrokkenheid van mensen om je heen’ en ‘GG52_
(wederkerige) betrokkenheid op mensen om je heen’ blij� leeg in casus 116 
en wat betre� goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld 
leeg in casus 061 en nagenoeg leeg in casus 043, 081 en 052;

 » het deelcluster ‘GG53_betrokkenheid van en bij familie’ blij� wat betre� 
goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld leeg in casus 
052 en nagenoeg leeg in casus 081 en 131;

 » het deelcluster ‘GG54_verantwoordelijkheid dragen en waar maken’ blij� 
wat betre� goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld 
leeg in casus 033 en nagenoeg leeg in casus 081, 131, 052 en 094;

 » het cluster ‘GG6_je verhouden tot jezelf enzovoort’ blij� wat betre� 
goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld nagenoeg leeg 
in casus 034 en 094;

 » het deelcluster ‘GG61_je levensvoering in eigen handen nemen’ blij� wat 
betre� goederen die door de reacties van de pastor worden onthuld leeg in 
casus 061 en 094 en nagenoeg leeg in casus 121, 131 en 033;

 » het deelcluster ‘GG62_competente drager van je eigen leven zijn en jezelf 
ook als zodanig zien’ blij� wat betre� goederen die door de reacties van 
de pastor worden onthuld leeg in casus 034 en 094 en en nagenoeg leeg in 
casus 121;

 » het deelcluster ‘GG63_je verhouden tot wat je bent geworden, in alle gebro-
kenheid’ blij� wat betre� goederen die door de reacties van de pastor 
worden onthuld leeg in casus 033 en nagenoeg leeg in casus 034 en 094.

# Omdat ik er geen duidelijk patroon in zag, ben ik hiermee niet verder gegaan.

De derde idee was dat de conceptuele kaart–codes onderscheidend zouden 
kunnen werken. In feite bleken codes bij de personalisme– en de theologische 
cultuurkritiekkaarten in alle casussen voor te komen en codes bij de moderni-
teitskaart in alle casussen behalve casus 061. Codes bij de deconstructiekaart 
komen niet voor in casus 061, 081, 094, 116 en 131. In bijlage 6.2.1 is te zien hoe dit 
uitpakt als we ons beperken tot CK–codes die voorkomen in de reconstructies 
van het pastoraal proces.

# Omdat ik er geen duidelijk patroon in zag, ben ik hiermee niet verder gegaan.
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6.5.2. Op zoek naar patronen II: Gegevensmatrices

Nadat de drie boven besproken pogingen waren vastgelopen, heb ik gezocht 
naar een methodischer aanpak en die gevonden in de zogenaamde gegevens-
matrix. Om die te vullen heb ik gezocht naar die kenmerken, die voor de 
beantwoording van mijn onderzoeksvraag relevant zijn en waarop de casussen 
onderling kunnen worden vergeleken. Ik zocht dus naar kenmerken die er met 
het oog op de onderzoeksvraag op een beslissende en onderscheidende manier 
toe doen. Dit zoeken gebeurde op basis van wat er tijdens het analyseren van 
de casussen al aan vragen en vermoedens betre]ende patronen en het waarom 
van die patronen was opgekomen en onderzocht. Dit was een proces van 
uitproberen, bijstellen, uiteenleggen, herordenen, samenvoegen, laten vervallen, 
aanvullen enzovoort. De zo gevonden kenmerken vormden de basis voor een 
uitgebreide gegevensmatrix waarin ik uiteindelijk alle tien uitvoerig geanaly-
seerde casussen heb ingevoerd. Vervolgens heb ik deze casussen onderzocht op 
de variatie in de geïdenti�ceerde kenmerken, in sommige gevallen in de vorm 
van tegengestelde polen of extreme waarden. Dit heb ik gedaan in een proces 
van verdichten, aanvullen, herordenen en nog verder verdichten, waarbij ik 
kenmerken heb uiteengelegd, gehergroepeerd, in een andere volgorde geplaatst 
en weer samengevoegd. Op een bepaald, tamelijk vroeg moment in dit proces 
heb ik een aantal collega–onderzoekers bereid gevonden om gezamenlijk te 
zoeken naar patronen in een eerste versie van een gegevensmatrix. In deze 
subparagraaf bespreek ik de resultaten van dit hele proces.

In de hierna volgende gegevensmatrices staan de casussen in de kolommen 
en de casuskenmerken in de rijen. De volgorde waarin de casussen in de matrix 
staan is niet die van het analyseren (zie daarvoor bijlage 5.6), maar is het resul-
taat van het zoeken naar patronen en het groeperen van casussen waarvan deze 
subparagraaf rapporteert. Deze volgorde, en niet die van het analyseren, is in 
de matrices gehanteerd om de ingekleurde verdichte en nog–verder–verdichte 
gegevensmatrices zo overzichtelijk mogelijk te houden.

6.5.2.1. De uitgebreide gegevensmatrix

De uitgebreide gegevensmatrix (zie bijlage 6.7.1) is in termen van Miles & 
Huberman een ‘meerdere casussen beschrijvende casus–bij–kenmerk matrix 
met ingedikte in plaats van gulle beschrijvingen’32. Deze matrix hee� betrek-

32 Miles & Huberman 1994, 240-241 en 250: ‘multiple- or cross-case descriptive case-by-attribute 
matrix with boiled-down, rather than ‘thick’ entries’. In de eerste druk, uit 1984, wordt i.p.v. ‘case’ 
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king op meerdere casussen tegelijk en is bedoeld om de onderzoeksgegevens 
zo te presenteren dat we kunnen zien ‘wat er in het materiaal zit’ en wel met 
het oog op de onderzoeksvraag. De casussen staan in de kolommen en hun 
(sub)kenmerken in de rijen33. Deze (sub)kenmerken — of ‘ingangen’ in de 
matrix — zijn voortgekomen uit alle voorgaande verkenningen in en (deel)
analyses van het onderzoeksmateriaal. Deze ingangen blijken ertoe te doen als je 
geïnteresseerd bent in autonomie en authenticiteit in persoonlijk pastoraat. De 
invoer in de cellen bestaat niet uit tekstfragmenten uit de gevalsbeschrijvingen 
of interviewteksten, maar uit beknopte, samenvattende omschrijvingen34. Ik 
licht hieronder de matrix toe per (sub)kenmerk. De toelichtingen zijn deels te 
lezen als een soort beslisregels. Ik noteer ook waarom ik dat kenmerk met het 
oog op autonomie en authenticiteit van belang vond.

Rij 1: 2ema, opgevat als de opgave waarvoor de pastorant staat

In deze rij noteerde ik het thema van de casus, opgevat als de opgave waarvoor 
de pastorant staat, in de gedaante van een reconstructie, en wel op basis van (a) 
datgene waarmee de pastorant naar de pastor toe komt, (b) datgene waarmee de 
casus eindigt en (c) hetgeen de pastor, door de interviewer daarnaar gevraagd, 
als thema noemt. De opgave waarvoor de pastorant staat, is een van de factoren 
waardoor het handelen van de pastor wordt beïnvloed. Dat goed in beeld te 
krijgen, helpt bij het in beeld krijgen van waar (wanneer, hoe, waarom) de 
pastor zijn of haar handelen laat beïnvloeden door wie de pastorant is, wat die 
wil, wat voor hem of haar van belang is enzovoort.

Rij 2: Wie neemt het initiatief?

In deze rij noteerde ik wie het initiatief neemt tot het pastorale contact, onder 
welke omstandigheden en, eventueel, met welke vraag. Het kan dus de pasto-
rant zijn, de pastor of een derde. Initiatief nemen is een aspect van (handelings)
autonomie en vrijwaring van inmenging door anderen in eigen zaken wordt 
vaak gezien als een aspect van respect voor (persoonlijke en politieke) auto-
nomie. Waar de pastor initiatief neemt naar de pastorant, kan de vraag naar 
zijn of haar respect voor de autonomie & authenticiteit van de pastorant aan de 
orde zijn.

‘site’ gebruikt.
33 Zie voor een voorbeeld waarin de casussen in de cellen staan: Miles & Huberman 1994, 221.
34 In sommige gevallen krijgt een cel geen invulling of alleen een vraagteken.
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Rij 3: Hoe is het episodisch verloop van de casus te typeren met het oog 
op (het aansluiten bij, bijsturen binnen en corrigeren van buiten) het 
gedachtespoor van de pastorant?

Door het begrip ‘episodisch verloop’ te introduceren kon ik laten zien waar de 
pastor aansluit bij, bijstuurt binnen of corrigeert van buiten het gedachtespoor 
van de pastorant35. Dit aansluiten, bijsturen en corrigeren kan op het spoor 
brengen van het al dan niet respecteren en bevorderen door de pastor van de 
autonomie & authenticiteit van de pastorant. In deze rij inventariseerde ik hoe 
het episodisch verloop is te typeren met oog op het gedachtespoor van de pasto-
rante. Verderop (rij 7) typeer ik het episodisch verloop van de casus met het oog 
op goederen. Om snel te kunnen zien of iets betrekking hee� op een ‘vroege’ 
episode of een ‘late episode’ of juist een ‘midden–episode’, hanteer ik de schrijf-
wijze e3/7, wat betekent: episode 3 van in totaal zeven episodes. Ik gebruik het 
woord ‘verloop’ omdat niet in elke casus sprake is van ‘ontwikkeling’, een begrip 
dat minstens de connotatie hee� van verandering, groei, verbetering.

Onder ‘gedachtespoor’ versta ik het samenstel van (a) een bepaald onder-
werp of thema; (b) een bepaalde thematische ruimte (met welbepaalde vragen, 
gedachtegangen, inzichten, overtuigingen, gemoedsaandoeningen, twijfels, 
enz.); (c) een bepaald register: expressief, moreel, rationeel, praktisch, religieus 
(dat voelt, behoort, is, doe je, geloof je zó); (d) een bepaalde woordenschat, 
bepaalde termen en begrippen, bepaalde relaties tussen begrippen (alledaags, 
bijbels, existentieel) en (e) een bepaalde (denkbeweeg)richting binnen die 
ruimte (in de richting van een bepaalde positie, opvatting, oplossing, houding, 
handeling, beslissing, enzovoort). Ik ga er vanuit dat al deze vijf elementen 
noodzakelijk zijn en dat ze samen een complete lijst vormen om te kunnen 
spreken van een gedachtespoor. Het gedachtespoor van de ander verlaten, bete-
kent: (a) van onderwerp veranderen en/of (b) de thematische ruimte verlaten 
en/of (c) er een ander register tegenover stellen of van register wisselen en/of (d) 
een andere woordenschat aanspreken, andere termen en begrippen gebruiken 
en/of (e) een andere richting inslaan. Binnen het gedachtespoor blijvend, kan 
nog wel: (i) het onderwerp een (iets) andere (gevoels–, morele, praktische, reli-
gieuze) lading geven of (ii) de thematische ruimte herordenen en verruimen, 
bijv. bepaalde aspecten ervan naar voren halen en andere naar de achtergrond 
duwen of (iii) de richting verlengen, er verder op doordenken, de implicaties 
ervan expliciteren. Met een gedachtespoor hangt ook een morele ruimte en een 
‘morele kaart’ samen, dat wil zeggen een samenhangend geheel van (speci�caties 

35 Het begrip gedachtespoor heb ik ontleend aan Baart 2001, 442.
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van) goederen met hun onderlinge relaties36. Het oordeel van de onderzoeker 
over of de pastor al dan niet in het gedachtespoor van de pastorant blij�, is 
een gewogen oordeel. Een pastor die met betrekking tot meerdere aspecten van 
het gedachtespoor van de pastorant iets nieuws binnenbrengt, kan toch meer 
binnen het gedachtespoor blijven dan een pastor die met betrekking tot één 
aspect iets compleet nieuws introduceert.

Rij 4: Aanbod van de pastor en responsiviteit van de pastorant

In deze rij noteerde ik het aanbod van de pastor en hoe de pastorant daarop 
reageert, zowel qua erkenning van de pastor als pastor als qua aanvaarding van 
het aanbod van de pastor. Het gaat dus als het ware om de wederzijdse afstem-
ming tussen pastor en pastorant37. De hierna volgende subvragen zijn niet 
a`omstig uit een of andere theorie over persoonlijk pastoraat, maar zijn uit het 
materiaal naar boven gekomen. Ze dringen zich als het ware op uit het mate-
riaal. Het analyseproces van het materiaal, met alle deelanalyses en uitstapjes, 
laat zien dat dit de elementen zijn die je moet onderscheiden om het materiaal 
te kunnen rangschikken en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. De 
subvragen nemen verschillende posities in op de spectra formeel–inhoudelijk 
en algemeen–speci�ek.

Rij 4a: Wat is het aanbod van de pastor in termen van (het aanbieden van) 
een (weldadige) betrekking? en wordt dit aanbod ook aanvaard?

Hierbij dacht ik aan uitnodigingen van de kant van de pastor als: “je mag me 
bellen of schrijven en ik zal reageren; ik kom bij je op bezoek; je mag bij mij 
uithuilen, je frustratie en machteloosheid uiten, je boosheid eruitgooien; je mag 
met mij je vreugde en dankbaarheid vieren, we gaan er samen naar toe; we 
delen met elkaar wat ons bezighoudt, inspireert, tot dankbaarheid stemt, even-
tueel frustreert enzovoort”. Hier maakte ik ook aantekeningen over gelijkwaar-
digheid, wederkerigheid en als–gelovigen–onder–elkaar–zijn, en aantekeningen 
betre]ende het beheren van de betrekking.

36 Zie voor de begrippen ‘morele ruimte’ en ‘morele kaart’ hfst. 1, par. 1.5.
37 Ik denk hier aan de vier fases van het zorgproces die Joan Tronto en Berenice Fisher iden-
ti�ceerden: caring about, taking care of, care-giving en care-receiving, met resp. de bijbehorende 
morele competenties: attentiveness, responsibility, competence en responsiveness. Zie Tronto 1993, 
105-108 en 126-137 en hfst. 1, subpar. 1.4.2.
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Rij 4b: Wat is het aanbod van de pastor in termen van (het aanbieden van) 
van zichzelf op/in een bepaalde plek, positie of rol? en wordt dit aanbod 
ook aanvaard?

Hierbij dacht ik aan: gesprekspartner, getuige, hulpverlener, vriend, moralist, 
voorganger, verkondiger, therapeut, geestelijk begeleider enzovoort38.

Rij 4c: Wat is het aanbod van de pastor in termen van (het aanbieden van) 
een (vanzelfsprekende) gemeenschap? en wordt dit aanbod ook aanvaard?

Hier moest iets duidelijk worden van het speci�eke karakter van de pastorale 
betrekking, in onderscheid tot de therapeutische betrekking, namelijk dat de 
betrekking tussen pastor en pastorant is ingebed in de plaatselijke geloofsge-
meenschap en dat veel pastores de pastorant betrekken bij andere parochianen, 
bij parochiële werkgroepen of bij parochiële activiteiten. Gemeenschap is voor 
deze pastores kennelijk een vanzelfsprekend (en werkzaam) goed.

Rij 4d: Wat is het aanbod van de pastor in termen van (het aanbieden van) 
een eigen bestaansethos? en wordt dit aanbod ook aanvaard?

Met ‘bestaansethos’ bedoel ik het eigen ethos van de pastor, niet alleen betref-
fende zijn/haar werk als pastor (beroepsethos), maar eveneens zijn/haar eigen 
leven. Hier gaat het om het bestaansethos van de pastor voorzover hij/zij die 
aan de pastorant voorhoudt.

Rij 4e: Wat is het aanbod van de pastor in termen van (het aanbieden van) 
‘(handelings)sporen’? en wordt dit aanbod ook aanvaard?

Ik bedoel met ‘(handelings)spoor’ een samenstel van (a) een bepaald onder-
werp of thema wordt aangesproken; (b) een bepaalde thematische ruimte, een 
bepaald register en een bepaalde woordenschat worden ingezet; (c) bepaalde 
handelingen worden gesteld en (d) in een bepaalde richting wordt gewerkt. Het 
verschil met het hierboven geïntroduceerde begrip ‘gedachtespoor’ is dat het 
bij een (handelings)spoor zoals ik dat hier bedoel ook gaat om handelingen. 
Het tweede (en derde) element zou je kunnen verbinden met verschillende 
disciplines: psychologisch–therapeutisch, pastoraal–theologisch, koinoniaal–
diaconaal. Maar binnen deze verschillende disciplines kunnen nog weer 
verschillend thema’s worden aangesproken en kan in verschillende richtingen 
worden gedacht en gewerkt. Het gaat om meer dan om het vertoog waarbinnen 
de pastor spreekt, namelijk ook over stijl/ repertoire/ strategie van handelen 
(psychologisch, diaconaal, pastoraal–theologisch enzovoort).

38 Zie bijv. Baart 2001, 365-369 en 648-649, en Ganzevoort & Visser 2007.
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Rij 4f: Wat was het aanbod van de pastor in termen van (het aanbieden 
van) speci3ek pastorale verrichtingen? en werd dit aanbod ook aanvaard?

Speci�ek pastorale verrichtingen zijn: werken met de bijbel (lezen, parafraseren, 
thema’s aansnijden, verhalen uitspelen), bidden, zegenen, vieren, sacramenten-
bediening. Het aanbod van de pastor is deels een reactie op waar de pastorant 
mee komt (het thema van de casus) en op wie de pastorant qua persoon is en 
wat hij of zij wil, van belang vindt enzovoort.

Rij 5: Welke geloofsinzichten verbindt de pastor op welke manier met zijn 
of haar handelen als pastor

In deze rij noteerde ik geloofsinzichten waarmee de pastor zijn of haar handelen 
rechtvaardigt of inzichtelijk maakt tegenover zichzelf, tegenover de interviewer 
en eventueel tegenover de pastorant. Het gaat niet primair over geloofsin-
zichten die de pastor aan de pastorant wil overdragen. Geloofsinzichten kunnen 
daarbij door de pastor direct worden verbonden met normatieve handelings-
aanwijzingen (“ik moet dit doen” of “ik mag dat niet doen”), waarvoor ze als 
rechtvaardiging dienen, of meer worden genoemd als een soort achtergrond-
overtuiging, waartegen het handelen van de pastor begrijpelijk(er) wordt. Het 
is hier niet de bedoeling een bepaalde theorie betre]ende de relatie tussen 
inzichten en handelingen te introduceren, namelijk dat inzichten handelingen 
‘sturen’. Inzichten kunnen namelijk ook juist door handelen worden ‘gesticht’, 
of handelingen ‘dragen’. Hoewel geloofsinzichten niet altijd over God hoeven te 
gaan, heb ik hier vooral uitspraken over God geïnventariseerd. Immers, het gaat 
hier vooral om de manier waarop de pastor zijn of haar handelen laat bepalen 
door de eigen geloofsinzichten in plaats van door wie de pastorant qua persoon 
is en wat hij of zij wil, van belang vindt enzovoort. De uitspraken over God zijn 
in het bijzonder van belang omdat God vaak wordt gezien als derde actor in 
persoonlijk pastoraat.

Rij 6: Goederen (en hun ontwikkeling)

In deze rij noteerde ik bepaalde goederen zoals ik die per casus heb geïdenti�-
ceerd. De meeste van deze goederen kon ik verbinden met de episodes waarin 
ik het pastoraal proces had opgedeeld, waardoor te zien is hoe de betre]ende 
goederen zich tonen in het episodisch verloop van het pastoraal proces.
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Rij 6a en 6b: Wat leek het evidente goed van de pastorant? Wat blijkt het 
latente goed van de pastorant?

Hier gaat het om de goederen van de pastorant die betrekking hebben op het 
leven van de pastorant (GG3 tot en met GG6), maar soms ook op de pastorale 
betrekking (GG2 en GG7). Het onderscheid evident–latent voer ik hier in om 
pragmatische redenen. Op deze manier kan ik iets over de casussen duidelijk 
maken, namelijk (a) welke goederen expliciet/ uitdrukkelijk/ primair aan de 
orde zijn, naar aanleiding van waar de pastorant mee komt naar de pastor toe, 
en (b) welke goederen daaronder, daarachter of daarnaast impliciet/ onuitge-
sproken/ secundair óók nog aan de orde zijn — soms niet en soms wel in het 
bewustzijn van de pastorant, soms niet en soms wel onbedoeld (door de pasto-
rant) toch dominant. Het is hier niet de bedoeling een bepaalde theorie over 
identiteit, over binnenkant–buitenkant, echt–onecht, authentiek–inauthentiek 
te introduceren, of een bepaalde pastoraatsopvatting, volgens welke in het 
pastoraat bijvoorbeeld het ‘eigenlijke, echte ik’ naar boven moet worden gehaald.

Rij 6c: Welke (saillante samengestelde of gecon3gureerde) goederen zijn 
voor de pastor verbonden met zijn/haar handelen als pastor?

Hier gaat het om de goederen van de pastor die betrekking hebben op het 
handelen van de pastor en op de pastorale betrekking (GG1 en GG7). Het is 
een korte samenvatting van de re^ectie van de pastor op diens eigen handelen. 
Het is ook hier niet de bedoeling een bepaalde theorie met betrekking tot de 
relatie tussen inzichten en handelingen te introduceren, namelijk dat inzichten 
handelingen ‘sturen’.

Rij 6d: Naar welke (saillante samengestelde of gecon3gureerde) goederen 
wordt toe bewogen en van welke goederen wordt weg bewogen?

Hier gaat het om de goederen van de pastor die betrekking hebben op het 
leven van de pastorant (GG3 tot en met GG6). Het is hier niet de bedoeling 
een bepaalde fenomenologische theorie te introduceren. Ik ben in dit onder-
zoek niet geïnteresseerd in autonomie en authenticiteit als psychologische of 
�loso�sche begrippen, maar in autonomie & authenticiteit als (samengesteld of 
gecon�gureerd) moreel goed. Dit goed hee� niet alleen ‘eerste orde’ gedaantes, 
maar ook ‘tweede orde’ gedaantes. Om die laatste goed in beeld te krijgen is het 
nodig alle goederen die op verschillende niveaus en op verschillende manieren 
in de casus een rol vervullen, te inventariseren. Met deze vragen lukte dat goed.
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Rij 7: Hoe is het episodisch verloop van de casus te typeren met het oog op 
goederen?

In deze rij bespreek ik het episodisch verloop van de saillante samengestelde 
goederen zoals ik die heb geïdenti�ceerd in de rijen 6c en 6d. Het gaat hier 
telkens niet om meerdere goederen die samenhangen, maar om een enkel goed 
dat is ‘samengesteld of gecon�gureerd’ en waarvan ik op grond van de casus de 
samenhang zie. Om snel te kunnen zien of iets betrekking hee� op een ‘vroege’ 
episode of een ‘late episode’ of juist een ‘midden–episode’, hanteer ik de schrijf-
wijze e3/7, wat betekent: episode 3 van in totaal zeven episodes. In zekere zin is 
deze rij een vervolg op de vorige. Hier inventariseerde ik hoe de, in de betref-
fende casus meest saillante goederen, zoals die in de rijen 6c en 6d zijn geïden-
ti�ceerd, zich tonen in de loop van het pastoraal proces.

Rij 8: Drager van de dynamiek?

In elke casus is sprake van (enige) ‘beweging’, ‘dynamiek’, ‘voortgang’, ‘verloop’. 
In veel casussen is binnen die ‘beweging’ naast eventuele ‘verslechtering’ en 
‘stabilisatie’ ook sprake van een of andere vorm van ‘verbetering’, in die zin 
dat de pastorant meer rust vindt, meer met zichzelf samenvalt of meer inner-
lijke ruimte ontdekt en dur� aan te gaan enzovoort. Hiermee wil niet gezegd 
zijn dat pastoraat altijd tot een of andere vorm van verbetering leidt, of zou 
moeten leiden, of dat er alleen maar sprake van verbetering zou zijn. Ook wil 
niet gezegd zijn dat het altijd beter is dat iemand meer rust vindt, meer met 
zichzelf samenvalt of meer innerlijke ruimte ontdekt en dur� aan te gaan. Of 
dat iemand die meer rust hee� gevonden enzovoort, per se een moreel beter 
mens is. Het is niet de bedoeling een bepaalde theorie over wat meer of beter 
mens–zijn inhoudt, te introduceren. Ik meen echter wel dat ik met betrekking 
tot een bepaalde casus op grond van het geheel van de casus en wat de pastor 
over de pastorant vertelt, kan constateren dat het meer rust vinden enzovoort 
door de betre]ende pastorant in dat speci�eke geval een verbetering is, in ieder 
geval een verandering met een positieve normatieve, maar niet per se morele, 
kwaliteit.

Rij 8a: Wie ziet waarheen het moet?

Soms ziet of weet de pastor waarheen het volgens hem moet, soms is het de 
pastorante en soms zien ze het samen. Overigens kan het hierbij zijn dat degene 
die ziet, de dynamiek in gang zet (initieert) of (ook) mogelijk maakt en onder-
steunt (faciliteert).
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Rij 8b: Wie is de belangrijkste actor van verbetering?

Voorzover er ‘verbetering’ optreedt — naast ‘verslechtering’ en ‘stabili-
satie’ — wie is daarvan de belangrijkste actor? Dit is een soort vervolg op vraag 
2 naar het initiatief tot het pastoraal proces. Hier wordt geïnventariseerd in 
hoeverre het de pastor is of de pastorant die het proces in gang houdt. Als het 
de pastor is, kunnen vragen met betrekking tot respect voor de autonomie en 
authenticiteit van de pastorant opkomen.

Rij 9: Resultaat

In deze rij maakte ik aantekeningen betre]ende het resultaat, de uitkomst, de 
doorwerking van het pastoraal proces en wel vanuit de casussen zelf. Zie de 
toelichting bij rij 8.

Rij 9a: In welke mate zijn de goederen van de pastor en van de pastorant 
congruent?

Hier gaat het om de congruentie, gelijkvormigheid of overeenkomst tussen 
wat de pastor als het ware ‘aanbiedt’, qua betrekking, positie, gemeenschap, 
bestaansethos, ‘sporen’, pastorale handelingen, en wat de pastorant bewust of 
onbewust zoekt en als het ware ‘afneemt’. Het is hier niet de bedoeling een 
normatieve theorie over identiteit te introduceren, volgens welke het beter zou 
zijn om congruent te zijn, noch om te zeggen dat er in pastoraat moet worden 
gestreefd naar congruentie tussen pastor en pastorant.

Rij 9b: In welke mate kon de pastorant zich inlaten op het (gewijzigde) 
perspectief aan het slot van de casus

Het meest spannende, met het oog op autonomie en authenticiteit, na de 
analyse van het eerste vij�al casussen, was dat er een bandbreedte leek te zijn, 
waarbinnen pastores enerzijds de pastorant erkennen en respecteren in wie hij 
of zij is en anderzijds toch proberen het gedrag of zelfs de persoon van de pasto-
rant te veranderen. Daarmee lag de vraag op tafel wanneer de pastor binnen de 
grenzen van die bandbreedte blij� — en in die zin autonomie en authenticiteit 
respecteert — en wanneer de pastor over de grens gaat. In sommige casussen 
leek de pastor wel heel dicht in de buurt van dat laatste te zijn gekomen. De 
gedachte kwam op of de vraag of de pastor over de grens gaat of niet, beant-
woord zou moeten worden via de vraag of de pastorant met het handelen van 
de pastor en de opbrengst ervan voor het eigen welzijn instemt of zou kunnen 
instemmen. ‘Zich inlaten op’ kent gradaties: van ‘beamen’ via ‘toeëigenen’ tot 
‘zelf mee aan de slag’.
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Rij 9c en 9d: In welke mate valt de pastorant aan het eind meer met 
zichzelf samen? In welke mate valt de pastor aan het eind meer met 
zichzelf samen?

Deze vragen beantwoord ik vanuit de casussen zelf. ‘Meer met zichzelf samen-
vallen’ is vanuit de casussen bezien positief; het hee� een zekere normatieve 
kwaliteit. Het is ook hier niet de bedoeling om een normatieve theorie over 
identiteit te introduceren, volgens welke iemand een betere mens zou zijn naar-
mate hij of zij meer met zichzelf samenvalt, ofwel: mensen behoren met zichzelf 
samen te vallen. In zekere zin is deze rij een soort vervolg op de vorige. Ik iden-
ti�ceer ‘resultaten’ van het pastoraal proces, die precies met oog op autonomie 
en authenticiteit van belang zijn. Vanuit het resultaat bezien, komt beter in 
beeld waar een pastor de grenzen van respect voor autonomie en authenticiteit 
eventueel overschrijdt.

Rij 10: Opgave waarvoor de pastor zichzelf stelt, door de onderzoeker 
geconstrueerd als een citaat van de pastor zelf

In deze rij noteerde ik de opgave die pastor zichzelf stelt, niet zozeer met het 
oog op de ‘problematiek’ van de pastorant, maar veeleer met het oog op diens 
persoon als gelovige mens.

Rij 11: Welke gedaantes van autonomie & authenticiteit tonen en 
ontvouwen zich (en welke niet)?

In deze rij noteerde ik gedaantes van autonomie & authenticiteit, van de pasto-
rant en van de pastor, die zich in de pastorale processen tonen (zie subparagraaf 
6.2.6).

Rij 11a: Welke gedaantes van (respect voor) autonomie & authenticiteit 
tonen zich op enig moment in het pastoraal proces?

Hier gaat het om kwesties van autonomie en authenticiteit die zich op enig 
moment tijdens het pastoraal proces voordoen. Ik identi�ceerde ze los van het 
geheel van de casus.

Rij 11b: Welke gedaantes van autonomie & authenticiteit ontvouwen zich, 
het geheel overziend (en welke niet)?

Hier gaat het om gedaantes van autonomie & authenticiteit die als het ware in 
tweede instantie, het geheel overziend, in het pastoraal proces zich ontvouwen 
(of wellicht hadden kunnen ontvouwen).
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6.5.2.2. De verdichte en aangevulde gegevensmatrix

In deze gegevensmatrix (zie bijlage 6.7.2) heb ik, betre]ende de eerste zeven 
uitvoerig geanalyseerde casussen, de hierboven besproken uitgebreide gege-
vensmatrix verdicht, aangevuld en opnieuw geordend met het oogmerk typen 
van pastorale casussen op het spoor te komen39. Verdichten betekende dat ik de 
omschrijvingen reduceerde tot één (of enkele) dimensie(s) en die dimensie(s) 
verdichtte tot een paar waarden, bijv. (–, 0, +). Aangevuld heb ik de matrix met: 
pastoraatsmodel, plek van samenkomen, karakterisering van de pastor in het 
interview, optreden pastor, tragiekvaardigheid en ruimte voor rommeligheid. 
Opnieuw geordend en gegroepeerd heb ik de (aangevulde) rijen zodanig, dat 
het mogelijk werd om per groep van rijen, die ik ‘regel’ noemde, groepen van 
casussen te maken, die ik anticiperend ‘typen’ noemde. Bij de keuze van de 
kleuren voor de ‘typen’ heb ik me laten leiden door het sprekende van, de samen-
hang binnen en/of het speci�ek pastorale van het ‘type’, telkens in afnemende 
mate (waar van toepassing): oranje — blauw — groen — geel. In de toelichting 
hieronder voorzie ik die ‘typen’ telkens van een (provisorische) naam, die 
beschrijvend en niet normatief is bedoeld. In de nog–verder–verdichte matrix 
(zie 6.5.2.3) heb ik de regels verdicht tot telkens één rij met daarin de verschil-
lende ‘typen’ met hun namen40.

Regel I: Aard van de pastorale begeleiding

Deze drie rijen vormen een verdichting van de uitgebreide gegevensmatrix. Het 
gaat hier om een karakterisering van de aard van de pastorale begeleiding die 
de pastor de pastorant in het verloop van het pastoraal proces biedt. Deze regel 
gee� aanleiding tot de volgende drie groepen, die ik ieder een provisorische 
naam heb gegeven:

1 (oranje): Casussen waarin de pastorant het initiatief neemt tot het pastorale 
contact, de pastor als geestelijke begeleider fungeert en daarbij in ieder geval 
een pastoraal–psychologisch spoor volgt, naast een pastoraal spoor en een 
zijspoor betre]ende een familielid van de pastorant. Ik noem dit: ‘geestelijke 
begeleiding’.

2 (blauw): Casussen waarin de pastorant het initiatief neemt tot het pastorale 

39 Over deze methode om typologieën te ontwikkelen: zie hfst. 2, subpar. 2.5.2 (2.5.2.3).
40 Ik presenteer hier de verdichte gegevensmatrix met de regels in de volgorde van toen ik haar 
voor het eerst maakte. Terugkijkend vanuit de nog-verder-verdichte matrix zou een andere 
volgorde wellicht voor de hand liggen, maar op deze manier kan de geïnteresseerde lezer beter 
het verloop van het analyseproces zien. Ik heb hier dus een andere keuze gemaakt dan bij de 
volgorde waarin de casussen in de gegevensmatrices staan.
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contact, de pastor als gesprekspartner fungeert en daarbij in ieder geval een 
psychologisch–therapeutisch spoor volgt, naast een bijbels–theologisch of een 
pastoraal spoor. Ik noem dit: ‘pastorale therapie’.

3 (groen): Casussen waarin de pastor het initiatief neemt tot het pastorale 
contact en daarbij een pastoraal–psychologisch spoor volgt, naast een meer 
pastoraal spoor. Ik noem dit: ‘pastoraal toezicht’.

Regel II: Pastoraatsmodel

De eerste vier rijen vormen een verdichting van de uitgebreide gegevensmatrix. 
De vijfde rij — pastoraatsmodel — neemt verschillende elementen uit de uitge-
breide gegevensmatrix samen. De laatste twee rijen — plek van samenkomen 
en karakterisering van de pastor in het interview — zijn aanvullingen. Het gaat 
hier om een karakterisering van het in de betre]ende casus gepraktiseerde 
pastoraat. De laatste rij bleek hier uiteindelijk toch los van te staan. Deze regel 
gee� aanleiding tot de volgende drie groepen, die ik ieder een provisorische 
naam heb gegeven:

1 (oranje): Casussen waarin de pastor aan de pastorant gesprekken aanbiedt 
(die vooral op de pastorie plaatsvinden), sterk ziet waarheen het moet, sterk 
stuurt, de hoofdactor van verbetering is en voor wie geloofsovertuigingen 
een achtergrond vormen voor zijn of haar werk. Ik noem dit: ‘sturende 
gespreksvoering’.

2 (blauw): Casussen waarin de pastor voor de pastorant bereikbaar is en met 
hem of haar optrekt (tot op bedevaartsplekken toe), waarin het niet zo is of 
niet duidelijk is dat de pastor de hoofdactor van verbetering is, en waarin de 
pastor voor zichzelf uit een geloofsinzicht een handelingsaanwijzing destilleert. 
Ik noem dit: ‘normatief bepaald optrekken–met’.

3 (groen): Casussen waarin de pastor zichzelf aanbiedt, niet ziet waarheen 
het moet, vooral het moeizame contact met de pastorant uithoudt en voor wie 
geloofsovertuigingen een achtergrond vormen voor zijn of haar werk. Ik noem 
dit: ‘uithouden’.

Regel III: Bewegen naar saillante goederen toe

De eerste rij (met drie onderrijen) is gebaseerd op de uitgebreide gegevensma-
trix; de tweede rij is een aanvulling. Het gaat hier om het de beweging binnen het 
pastoraal proces naar de saillante samengestelde of gecon�gureerde goederen 
toe. Deze regel gee� aanleiding tot de volgende twee groepen, die ik ieder een 
provisorische naam heb gegeven:
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1 (oranje): Casussen waarin door alle episodes heen dezelfde goederen van 
groot belang zijn. Het episodisch verloop laat zien dat er een eenduidige koers-
richting is bepaald en consequent wordt gevolgd. Kennelijk hee� de pastor 
bepaalde goederen voor ogen waarop hij of zij koersvast koerst. Ik noem dit: 
‘koersvast sturend beheer’. In casus 121 geldt dit voor een bepaalde episode die 
er in het geheel van het verloop uitspringt.

2 (blauw): Casussen waarin er in verschillende episodes telkens andere 
goederen van belang zijn. Kennelijk stuurt de pastor voortdurend bij al naar 
gelang welke goederen zich tonen. Hij of zij stuurt bij in reactie op wat ‘terug-
koppelingsinformatie’ kan worden genoemd. Het episodisch verloop laat zien 
dat er wel een globale koersrichting is, maar dat die telkens opnieuw bijsturend 
wordt opgezocht. Ik noem dit: ‘responsief bijsturend beheer’41.

Regel IV: Bewegen van bepaalde goederen weg

Deze vier rijen leidde ik af uit de uitgebreide gegevensmatrix. In zekere zin doe 
ik hier het omgekeerde van verdichten; je zou het ‘ontrafelen’ of ‘uiteenleggen’ 
kunnen noemen. Het gaat hier om het wegbewegen van bepaalde goederen. 
Eigenlijk zijn hier twee dimensies in het spel: (a) het al dan niet bewust ergens 
van weg bewegen en (b) de vraag of datgene waarvan wordt wegbewogen, 
betrekking hee� op de pastorale betrekking of op de pastorale inhoud. Deze 
regel gee� dus aanleiding tot de volgende vier groepen, die ik ieder een proviso-
rische naam heb gegeven:

1 (oranje): Casussen waarin de pastor vanaf het begin ergens van weg 
probeert te bewegen, dat betrekking hee� op de pastorale betrekking zelf, en 
zich daarvan ook bewust van is. Ik noem dit: ‘gecontroleerd wegbewegen betref-
fende de pastorale betrekking’.

2 (blauw): Casussen waarin er ergens van weg wordt bewogen, dat betrek-
king hee� op de pastorale betrekking zelf, terwijl de pastor zich daarvan niet 
bewust lijkt te zijn. Ik noem dit: ‘(gedeeltelijk) ongecontroleerd wegbewegen 
betre]ende de pastorale betrekking’.

3 (groen): Casussen waarin de pastor bewust ergens van weg probeert te 
bewegen, dat geen betrekking hee� op de pastorale betrekking zelf, maar 
(uiteraard) wel speelt in de begeleiding, en zich daarvan (waarschijnlijk) wel 

41 In eerste instantie gebruikte ik hiervoor het woord ‘cybernetisch’, maar dit zou uit beeld 
kunnen drukken dat het mij gaat om het handelen van de pastor en niet om mechanisch gedrag. 
De wetenschap van de ‘cybernetica’ hee� immers betrekking op min of meer automatisch verlo-
pende regelprocessen in levende organismen, gemeenschappen en machines die werken met 
terug- en tegenkoppelingsmechanismen.
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bewust is. Ik noem dit: ‘gecontroleerd wegbewegen betre]ende de pastorale 
thematiek’.

4 (geel): Casussen waarin er ergens van weg wordt bewogen, dat geen betrek-
king hee� op de pastorale betrekking zelf, en waarvan de pastor zich ook niet 
bewust lijkt te zijn. Ik noem dit: ‘(gedeeltelijk) ongecontroleerd wegbewegen 
betre]ende de pastorale thematiek’.

Regel V: Bijsturen

Deze drie rijen zijn net als bij de vorige regel afgeleid uit de uitgebreide gege-
vensmatrix, waarbij ik ben nagegaan of datgene waarop door de pastor wordt 
gestuurd een probleem vormt voor de pastor of voor de pastorant. Van een 
‘probleem’ is sprake als er iets moet worden aangepakt om het proces te kunnen 
voortzetten danwel uithouden. Het gaat er dus niet om of de pastor of de pasto-
rant het ziet. In deze regel gaat het om een op grond van posite en kundig-
heid en vanuit betrokkenheid en bekommernis gelegitimeerd bijsturen door de 
pastor in respons op iets wat dreigt te gebeuren, niet zozeer met het oog op een 
helder en vooraf gede�nieerd doel. Deze regel gee� aanleiding tot de volgende 
vier groepen, die ik ieder een provisorische naam heb gegeven:

1 (oranje): Casussen waarin de pastor bijstuurt op iets dat betrekking hee� op 
de pastorale betrekking, dat geen probleem vormt voor de pastorant, maar wel 
voor de pastor (–/+). Ik noem dit: ‘pastor–gericht bijsturen’.

2 (blauw): Casussen waarin de pastor bijstuurt op iets dat betrekking hee� op 
de pastorant zelf en voor de pastorant een probleem vormt en voor de pastor 
waarschijnlijk ook (+/+ of +/?). Ik noem dit: ‘pastorant–én–pastor–gericht 
bijsturen’.

3 (groen): Casussen waarin de pastor bijstuurt op iets dat betrekking hee� 
op de pastorant zelf en voor de pastorant wel, maar voor de pastor niet een 
probleem vormt (+/–). Ik noem dit: ‘pastorant–gericht bijsturen’.

4 (geel): Casussen waarin de pastor bijstuurt op iets dat noch voor de pastor 
zelf noch voor de pastorant een probleem vormt (–/–). Ik noem dit: ‘derde–
partij–gericht bijsturen’.

Regel VI: Is het pastoraat geslaagd te noemen met het oog op of de 
pastorant zich er achteraf in kan vinden?

Deze drie rijen, met vier vragen, vormen enkel een verdichting van de uitge-
breide gegevensmatrix. Hier gaat het om hoe geslaagd of niet het pastoraat in 
de casus is met het oog op autonomie en authenticiteit in de zin van dat de 
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pastorant zich achteraf kan vinden in de uitkomst van het proces. Ze geven 
aanleiding tot de volgende drie groepen, die ik ieder een provisorische naam 
heb gegeven die beschrijvend zijn bedoeld:

1 (oranje): Casussen waarin alle vier vragen positief worden beantwoord. Ik 
noem dit: ‘geslaagd pastoraat’.

2 (blauw): Casussen waarin de congruentie en het zich–kunnen–inlaten–op 
door de pastorant ambivalent is. Ik noem dit: ‘ambivalent pastoraat’.

3 (groen): Casussen waarin niet alle vier vragen positief worden beantwoord. 
Ik noem dit: ‘problematisch pastoraat’.

Regel VII: Aard van het pastoraal handelen

De eerste rij is een samenvatting, de tweede rij een speci�cering en de derde rij 
een verdichting van de uitgebreide gegevensmatrix. Het gaat hier om de aard 
van het handelen van de pastor, opgevat als een reactie op wat er voor de pasto-
rant aan de orde en van belang is. Deze regel gee� aanleiding tot de volgende 
drie groepen, die ik ieder een provisorische naam heb gegeven:

1 (oranje): Casussen waarin de goederen van de pastorant, de goederen waar 
naartoe wordt bewogen en de opgave voor de pastor zijn gericht op God. Ik 
noem dit: ‘theologale bemiddeling’.

2 (blauw): Casussen waarin de goederen van de pastorant te maken hebben 
met aandacht van de pastor, de goederen waar naartoe wordt bewogen met 
innerlijke ruimte en de opgave voor de pastor met erbij blijven. Ik noem dit: 
‘verruimende aandacht’. Casus 043 neemt in deze groep een eigen positie in, 
omdat daar ook Gods liefde als goed voor de pastorant een rol vervult.

3 (groen): Casussen waarin de goederen van de pastorant te maken hebben 
met erkenning door een grotere groep, waarvoor de pastor plaatsvervangend 
staat, de goederen waar naartoe wordt bewogen met de relatie tot anderen, en 
de opgave voor de pastor eruit bestaat erbij te blijven. Ik noem dit: ‘plaatsver-
vangende erkenning’.

Regel VIII: Typisch pastoraal

De eerste en vierde rij vormen enkel een verdichting van de uitgebreide 
gegevensmatrix. De middelste twee rijen — tragiekvaardigheid, ruimte voor 
rommeligheid — vormen aanvullingen. Het gaat hier, in onderscheid tot het 
hulpverlenende aspect dat in regel I is geïnventariseerd, om het typisch pasto-
rale van het pastoraal proces. Vandaar dat tragiekvaardigheid en ruimte 
voor rommeligheid, beide elementen die op gespannen voet staan met een 
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hulpverleningsrelatie, zijn aangevuld. Ruimte voor rommeligheid brengt 
tevens de authenticiteit van de pastor zelf in. Deze regel gee� aanleiding tot de 
volgende drie groepen, die ieder een provisorische naam hebben gekregen die 
beschrijvend is bedoeld:

1 (oranje): Casussen waarin pastores een grote inzet van de gemeenschap, 
een grote tragiekvaardigheid en veel ruimte voor rommeligheid laten zien en 
als speci�ek pastorale verrichting bidden inzetten. Ik noem dit: ‘sterk typisch 
pastoraat’.

2 (blauw): Casussen waarin pastores de gemeenschap niet sterk inzetten, 
een gemiddelde tot grote tragiekvaardigheid en een gemiddelde ruimte voor 
rommeligheid laten zien en speci�ek pastorale rituelen inzetten tenzij de pasto-
rant dat nadrukkelijk a�oudt of zelfs expliciet afwijst. Ik noem dit: ‘gewoon 
typisch pastoraat’.

3 (groen): Casussen waarin pastores de gemeenschap niet sterk inzetten, 
weinig tragiekvaardigheid en niet veel ruimte voor rommeligheid laten zien. Ik 
noem dit: ‘zwak typisch pastoraat’.

Regel IX: Aanbod bestaansethos

Deze twee rijen vormen een verdere analyse van de uitgebreide gegevensmatrix 
in die zin, dat ze laten zien op welk betrekkingsniveau beide rijen betrekking 
hebben. Het gaat hier om het passend aanbieden door de pastor van het eigen 
bestaansethos: sluit de pastor met het bestaansethos dat hij of zij aanbiedt, qua 
betrekkingsniveau aan bij de opgave waarvoor de pastorant staat. Deze regel 
gee� aanleiding tot de volgende drie groepen, die ieder een provisorische naam 
hebben gekregen die beschrijvend is bedoeld:

1 (oranje): Casussen waarin de pastor met het bestaansethos dat hij of zij 
aanbiedt, qua betrekkingsniveau aansluit bij de opgave waarvoor de pastorant 
staat. Ik noem dit: ‘passend aanbod’.

2 (blauw): Casussen waarin de pastor met het bestaansethos dat hij of zij 
aanbiedt, op een ander betrekkingsniveau zit dan de opgave voor de pastorant. 
Ik noem dit: ‘verschoven aanbod’.

3 (groen): Casussen waarin de pastor geen bestaansethos aanbiedt. Ik noem 
dit: ‘geen aanbod’.

Regel X: Autonomie & authenticiteit momentaan

In de eerste rij haal ik één aspect uit rij 11a van de uitgebreide gegevensmatrix 
naar voren. Het gaat dan om de volgende vragen: speelt de kwestie van het zelf 
bepalen door de pastorant van het contact met de pastor? over welk aspect van 
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dat contact (start, aard, beëindiging) gaat het? is het de pastorant die daadwer-
kelijk bepaalt (0 = kwestie speelt niet; + = de pastorant bepaalt; — = de pastorant 
bepaalt niet)? In de tweede rij ga ik na op welk betrekkingsniveau de gedaante 
van autonomie & authenticiteit met betrekking tot de pastor die zich op enig 
moment in deze casus toont, zich bevindt. Deze regel gee� aanleiding tot de 
volgende vier groepen, waarvoor ik geen naam kon bedenken:

1 (oranje): Casussen waarin de gedaante van autonomie & authenticiteit die 
zich betre]ende de pastor op enig moment in de casus toont (i.c. eigenheid, 
‘diepste ik’), zich bevindt op het betrekkingsniveau ik–ik.

2 (blauw): Casussen waarin de kwestie van het zelf bepalen door de pastorant 
van het contact met de pastor speelt, en waarbij dat als het ware terugkomt 
in de gedaante van autonomie & authenticiteit betre]ende de pastor die zich 
op een gegeven moment in de casus toont, en wel op het betrekkingsniveau 
ik–God–pastorant (i.c. beschikbaarheid voor God). De betre]ende casussen 
zijn casussen waarin de pastorant zelf probeert te bepalen of het contact wordt 
beëindigd, respectievelijk aangegaan en waarin de pastor daar niet, respectie-
velijk wel op ingaat met een beroep op het instrument–van–God zijn, danwel 
omdat de pastor zich geroepen voelt te doen wat Jezus deed.

3 (groen): Casussen waarin de kwestie van het zelf bepalen door de pastorant 
van het contact met de pastor speelt, en waarbij dat als het ware terugkomt in de 
gedaante van autonomie & authenticiteit betre]ende de pastor die zich op een 
gegeven moment in de casus toont, en wel op het betrekkingsniveau ik–anderen 
(i.c. ona�ankelijkheid van anderen, vrijheid).

4 (geel): Casussen waarin de kwestie van het zelf bepalen door de pastorant 
van het contact met de pastor speelt, en waarbij dat als het ware terugkomt in de 
gedaante van autonomie & authenticiteit betre]ende de pastor die zich op een 
gegeven moment in de casus toont, en wel op het betrekkingsniveau ik–pasto-
rant (i.c. (on)verdeeldheid betre]ende de betrekking).

Regel XI: Autonomie & authenticiteit globaal

In deze rijen ga ik na of, het geheel overziend, speci�eke gedaantes van auto-
nomie & authenticiteit zich tonen, betre]ende de pastorant, respectievelijk de 
pastor (0 = niet aan de orde (en dus niet tonen); — = wel aan de orde, maar 
zich niet tonen; + = aan de orde én zich tonen). Bij de eerste twee rijen neem 
ik mee op welk betrekkinsniveau de betre]ende gedaante zich bevindt. Deze 
regel gee� aanleiding tot de volgende drie groepen, waarvoor ik geen naam kon 
bedenken:
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1 (oranje): Casussen waarin zicht–op–goederen en zich–inlaten–op voor de 
pastorant wel aan de orde zijn en zich ook tonen, en aan–anderen–voorhouden 
voor de pastor zich ook toont.

2 (blauw): Casussen waarin zicht op goederen voor de pastorant zich niet 
toont, maar zich–inlaten–op voor de pastorant en aan–anderen–voorhouden 
voor de pastor zich wel tonen.

3 (groen): Casussen waarin zicht–op–goederen en zich–inlaten–op voor de 
pastorant en aan–anderen–voorhouden voor de pastor zich niet tonen.

6.5.2.3. De nog–verder–verdichte matrix

In deze gegevensmatrix (zie bijlage 6.7.3) heb ik de hierboven besproken 
verdichte matrix, die de eerste zeven uitvoerig geanalyseerde casussen betrof, 
nog verder verdicht en de regels van die matrix, net zoals ik dat eerder heb 
gedaan met de rijen van de uitgebreide matrix, opnieuw geordend en gegroe-
peerd. Verdicht heb ik de matrix door de regels terug te brengen tot telkens één 
rij waarin ik de verschillende ‘typen’ met hun namen heb ingevuld. De kleuren 
van de regels zijn overgenomen uit de verdichte matrix. De regels heb ik vervol-
gens opnieuw geordend en gegroepeerd om opnieuw ‘typen’ vast te stellen. Zo 
kwam ik uiteindelijk tot drie soorten ‘typen’, inclusief de variatie binnen de 
eerste twee soorten ‘typen’.

Soort 1: Aard pastorale begeleiding en afstemming

Naar aanleiding van de regels I, II, VI, VII, VIII en IX in de verdichte 
matrix — dus de rijen 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 in de uitgebreide matrix — heb ik de 
volgende vier ‘typen’ van de aard van de pastorale begeleiding en afstemming 
geconstrueerd:

A: Casussen waarin de pastor aan ‘geestelijke begeleiding met geslaagde, 
voorbij de pastor wijzende afstemming’ doet: de pastorale begeleiding bestaat 
uit geestelijke begeleiding in de gestalte van sturende gespreksvoering, de pasto-
rant krijgt theologale bemiddeling en de pastorant kan zich er achteraf goed in 
vinden. Het aanbod van het eigen bestaansethos van de pastor vindt niet plaats 
of op hetzelfde betrekkingsniveau als waar de opgave voor de pastorant ligt.

B: Casussen waarin de pastor aan ‘pastorale therapie met geslaagde afstem-
ming’ doet: de pastorale begeleiding bestaat uit pastorale therapie, de pastorant 
krijgt verruimende aandacht en de pastorant kan zich er achteraf goed in vinden. 
Het pastoraat kan verschillende gestaltes aannemen, van het–uithouden–met 
(Bb) tot normatief bepaald optrekken–met (Ba). Het aanbod van het eigen 
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bestaansethos van de pastor vindt plaats op hetzelfde of een ander betrekking-
sniveau als waar de opgave voor de pastorant ligt.

C: Casussen waarin de pastor aan ‘pastoraal toezicht met problematisch 
afstemming’ doet: de pastorale begeleiding bestaat uit pastoraal toezicht, de 
pastorant krijgt plaatsvervangende erkenning en het zich achteraf erin kunnen 
vinden door de pastorant is problematisch. Het pastoraat kan verschillende 
gestaltes aannemen, van het–uithouden–met (Cb) tot normatief bepaald 
optrekken–met (Ca). Het aanbod van het eigen bestaansethos van de pastor 
vindt niet plaats of op een ander betrekkingsniveau als waar de opgave voor de 
pastorant ligt.

D: Casussen waarin de pastor aan ‘pastorale therapie met ambivalente afstem-
ming’ doet: de pastorale begeleiding bestaat uit pastorale therapie in de gestalte 
van sturende gespreksvoering, de pastorant krijgt verruimende aandacht en de 
pastorant laat achteraf een ambivalente vorm zien van zich erin kunnen vinden. 
Het aanbod van het eigen bestaansethos van de pastor vindt plaats op hetzelfde 
betrekkingsniveau als waar de opgave voor de pastorant ligt.

Soort 2: Beheer van het pastoraal proces: stuurmanskunst

Naar aanleiding van de regels III, IV en V in de verdichte matrix — dus de rijen 
3, 6 en 7 in de uitgebreide matrix — heb ik vier ‘typen’ van het beheer van het 
pastoraal proces geconstrueerd. Voor die vier typen dringt zich de metafoor 
van stuurmanskunst op42:

P: Casussen waarin het bewegen naar saillante goederen toe responsief 
bijsturend wordt beheerd en het wegbewegen van iets dat de betrekking betre�, 
gecontroleerd is. Je zou de stuurmanskunst in deze casussen kunnen noemen: 
‘bewaakt responsief bijsturend’.

Q: Casussen waarin het bewegen naar saillante goederen toe (episodisch) 
koersvast sturend wordt beheerd en het wegbewegen van iets dat de inhoud 
betre�, gecontroleerd is. Je zou dit, enigszins gekunsteld, kunnen noemen: 
‘behouden koers–koersvast’, met gebruikmaking van de scheepvaartterm 
‘behouden koers’. De ‘behouden koers’ is de koers die een schip daadwerke-
lijk gaat, te onderscheiden van de ‘gestuurde koers’, die de koers is waarin de 
stuurman het schip stuurt. De behouden koers is de resultante van de gestuurde 

42 Een van de pastores gebruikt de metafoor van het sturen voor zijn eigen handelen. Zo zegt 
hij in het interview: ‘maar ik vind mezelf dus wel degelijk sturend, als het maar niet overtrokken 
wordt, dus ik geef, ik probeer te zoeken naar richting en ik merk ook dat ik vaak richting weet te 
vinden. Of op z’n minst richting weet te verwoorden waar () mensen zelfs soms door verrast zijn…’ 
(casus 052).
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koers plus de invloed van wind en stroming.
R: Casussen waarin het bewegen naar saillante goederen toe koersvast sturend 

wordt beheerd, en het wegbewegen van iets dat de inhoud betre�, gedeeltelijk 
ongecontroleerd is. Je zou dit, enigszins gekunsteld, kunnen noemen ‘gestuurde 
koers–koersvast’, met gebruikmaking van de scheepvaartterm ‘gestuurde koers’ 
(zie toelichting hierboven).

S: Casussen waarin het bewegen naar saillante goederen toe responsief 
bijsturend wordt beheerd en het wegbewegen van iets dat de betrekking betre�, 
gedeeltelijk ongecontroleerd is. Ik noem dit: ‘ideosyncratisch responsief bijstu-
rend’, met ‘ideosyncratisch’ in de betekenis van ‘eigenzinnig’.

Soort 3: Autonomie & authenticiteit

Naar aanleiding van de regels X en XI in de verdichte matrix — dus de rij 11 in 
de uitgebreide matrix — heb ik de volgende vier ‘typen’ geconstrueerd:

K: Casussen waarin de autonomie & authenticiteit van de pastorant wordt 
bevorderd (in de gedaantes van zicht–op–goederen en zich–inlaten–op) in 
wisselwerking met de autonomie & authenticiteit van de pastor in de gedaante 
van eigenheid of ‘diepste ik’.

L: Casussen waarin de autonomie & authenticiteit van de pastorant wordt 
bevorderd (in ieder geval in de gedaante van zich–inlaten–op) in wisselwerking 
met de autonomie & authenticiteit van de pastor in de gedaante van beschik-
baarheid voor God.

M: Casussen waarin de autonomie & authenticiteit van de pastorant niet 
wordt bevorderd (althans niet in de gedaantes van zicht–op–goederen en zich–
inlaten–op), en de autonomie & authenticiteit van de pastor zich toont in de 
gedaante van ona�ankelijkheid of vrijheid van anderen.

N: Casussen waarin de autonomie & authenticiteit van de pastorant wordt 
bevorderd (in ieder geval in de gedaante van zich–inlaten–op) en wel in wissel-
werking met de autonomie & authenticiteit van de pastor in de gedaante van 
aan anderen voorhouden wat mijzelf ook lukt.

6.5.2.4. Kruistabellen

Toen ik drie soorten ‘typen’ had gevonden, vroeg ik me af of deze soorten 
‘typen’ ook op een bepaalde manier samenhangen. Daartoe heb ik zogenaamde 
kruistabellen gebruikt, tabellen waarmee snel een globaal visueel inzicht kan 
worden verkregen in het mogelijke verband tussen twee of meer variabelen (zie 
bijlage 6.7.4). In de bovenste rijen en de eerste kolommen, waarin de soorten 
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‘typen’ zijn ondergebracht, zijn de letters en de kleuren overgenomen uit de 
nog–verder–verdichte matrix. In de cellen staan de casussen die tot de betref-
fende ‘typen’ behoren. Grijs gearceerd zijn de aangrenzende cellen waarin geen 
casussen staan.

Bij het kruisen van de eerste twee soorten ‘typen’ bleken de casussen in twee 
groepen uiteen te vallen (kruistabel 1). Casussen van het ‘type’ A of C bleken 
van het ‘type’ Q of R te zijn, en niet van het ‘ type’ P of S, en andersom. Casussen 
van het ‘type’ B of D bleken van het ‘type’ P of S te zijn, en niet van het ‘ type’ 
Q of R, en andersom. Deze twee groepen kunnen worden gekarakteriseerd in 
termen van de ‘typen’ van soort 1 als ‘geestelijke begeleiding’ danwel ‘ pasto-
raal toezicht’, respectievelijk ‘pastorale therapie’ en in termen van de ‘typen’ 
van soort 2 als ‘koersvast sturend beheer’, respectievelijk ‘responsief bijsturend 
beheer’. Met betrekking tot de ‘typen’ van soort 2 noem ik deze twee groepen 
hoofd–‘typen’43.

In een tweede kruistabel heb ik de gevonden twee groepen gekruist met 
de derde soort ‘type’. Daaruit bleek dat in de eerste groep geen casussen van 
‘type’ N voorkomen en in de tweede groep geen casussen van ‘type’ K (zie de 
grijs gearceerde cellen). Welke betekenis hieraan gegeven kan worden, is mij 
onduidelijk.

6.5.2.5. Conclusies

Uit de analyses met behulp van de gegevensmatrices leidde ik de volgende 
conclusies af:

1. Soort 1 lijkt plausibele ‘typen’ op te leveren. De toedeling is vrij eenduidig 
en intuïtief passen de tweetallen casussen in de ‘typen’ A, B, respectievelijk C 
ook wel bij elkaar. Op basis van regels I, VII, VI en II ontstaan vier ‘typen’ van 
pastorale praktijkvoering en op basis van regels VII, VI en IX blijken die vier 
‘typen’ samen te hangen met vier ‘typen’ van afstemming op de pastorant.

# Omdat deze soort ‘typen’ weliswaar interessant is voor een praktisch–theo-
logisch onderzoek naar vormen van pastoraat, maar niet voor een moraaltheo-
logisch onderzoek naar autonomie en authenticiteit in het pastoraat, ben ik 
hiermee niet verder gegaan.

2. Soort 3 lijkt niet echt plausibele ‘typen’ op te leveren. Dat ik voor de regels 
X en XI in de verdichte matrix ook geen passende namen kon bedenken, was 
hiervoor al een indicatie. Een mogelijke reden voor dit mislukken is dat de rij 11 

43 Vanaf dit punt terugkerend naar de nog-verder-verdichte matrix kwam de volgorde tot stand 
waarin de casussen van de eerste drie rondes in de gegevensmatrices worden gepresenteerd.
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in de uitgebreide gegevensmatrix niet goed de complexiteit van het zich tonen 
van (respect voor) de verschillende gedaantes van autonomie en authenticiteit 
in de verschillende casussen laat zien en dat het onderscheid tussen 11a en 11b 
te kunstmatig is. 

¶ Ik kom hierop terug in 6.5.4.2 (naar aanleiding van bijlage 6.9, factor D).
3. Soort 2 lijkt plausibele ‘typen’ op te leveren. De uitkomst van het kruisen 

met de ‘typen’ van soort 1 beschouw ik als een bevestiging van deze soort ‘typen’, 
in het bijzonder van de twee hoofd–‘typen’ ‘koersvast sturend beheer’ en ‘episo-
disch bijsturend beheer’. Alhoewel ze niet kruisen met soort 3, is het deze soort 
waarmee ik in dit onderzoek ben verder gegaan.

6.5.3. Op zoek naar een typologie: Stuurmanskunst

In het analyseproces van het onderkennen en benoemen van voor mijn onder-
zoek relevante kenmerken, het onderbrengen van die kenmerken in een 
gegevensmatrix, het ordenen, aanvullen, herordenen en verdichten van die 
gegevensmatrix en het benoemen van ‘typen’ van casussen is stuurmanskunst 
als metafoor voor het beheer van het pastoraal proces opgekomen (soort 2 in 
de nog–verder–verdichte gegevensmatrix). Essentieel daarvoor was het onder-
kennen en benoemen van bewegingen in het pastoraal proces, naar goederen 
toe en van goederen weg (rij 6 in de uitgebreide gegevensmatrix). Voordat ik 
met de metafoor stuurmanskunst verder aan de slag ga, is het dienstig een theo-
retische verdieping in te lassen. Naar stuurmanskunst is immers in de geschie-
denis van de wijsbegeerte regelmatig verwezen.

* * *

2eoretische verdieping 2: Stuurmanskunst

Stuurmanskunst is de kunst van een stuurman om een schip veilig over de 
wateren te voeren en de haven binnen te loodsen. Het Griekse woord voor 
stuurmanskunst is τέχνη κυβερνητικὴ44. In de antieke wijsbegeerte wordt 
stuurmanskunst nogal eens als vergelijking of toelichting gebruikt. Hippo-
crates vergelijkt artsen die volgens de oude geneeskunde werken met slechte 
stuurlui: zolang het weer kalm is vallen hun vergissingen niet op, maar zodra 

44 Het Griekse κυβέρνησις, het (be)sturen, werd in het Latijn gubernatio en dat werd in het 
Engels government . Van dit woord is ook de naam van de wetenschap der cybernetica afgeleid, 
zie noot 745.
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er een hevige storm uitbreekt ziet iedereen dat het hun onwetendheid en hun 
miskleunen zijn die het schip doen vergaan (Over de oude geneeskunde IX). 
Plato betoogt dat voor de wetgever geldt wat ook voor de stuurman, de arts en 
de krijgsheer geldt, namelijk dat zij niet alleen van hun kunde a�ankelijk zijn, 
maar ook van God die alles controleert en van het toeval of de gelegenheid 
(καιρός; De wetten IV.709). Aristoteles licht toe dat ieder die moet handelen in 
het bijzondere en concrete geval, waarvoor geen algemene regels zijn of waar-
voor de regels die er zijn niet toereikend zijn, zelf moet beoordelen wat voor dit 
geval (πρὸς τὸν καιρὸν) passend is, zoals ook gebeurt in de geneeskunde en de 
stuurmanskunst (Nicomachische ethiek 1104a4–9).

Stuurmanskunst behoort — met onder meer retorica, geneeskunde, staats-
manschap en geestelijke leiding — tot wat Alexander van Aphrodisias, in de 
derde eeuw na Christus, de stochastische kundes noemt (τέχναι στοχάστικαι). 
In zijn commentaar op een werk van Aristoteles maakt hij onderscheid tussen 
kundes die door het zetten van bepaalde stappen in een bepaalde volgorde tot 
hun doel leiden, de poiètische kundes, en kundes waarbij dat niet het geval is. 
Een voorbeeld van een poiètische kunde is het bouwen van huizen door een 
timmerman en een voorbeeld van een stochastische kunde is de geneeskunde. 
De stochastische kundes hebben tot taak (ἔργον) al het mogelijke te doen om 
hun doel (τέλος) te bereiken maar op het daadwerkelijk bereiken van dat doel 
hebben ook andere krachten invloed45. De kenmerken van de stochastische of 
benaderende kundes zijn: (a) theoretische kennis die alleen door praktische 
oefening van nut wordt; (b) altijd aan de orde in een bepaalde, concrete situ-
atie en op een bepaald moment (kairós); (c) een zekere handelingsdwang terwijl 
onzeker is of het handelen zijn doel (télos) daadwerkelijk zal bereiken en (d) één 
persoon is bekwamer dan de anderen die moeten gehoorzamen.

Stuurmanskunst wordt ook gebruikt als metafoor voor zel~estuur. In de 
Latijnse vertaling uit de vierde–vijfde eeuw van het bijbelboek Spreuken wordt 
de toestand van een dronkaard vergeleken met iemand die midden op zee in 
slaap valt en als een door slaap overmande stuurman het roer laat glippen46. 
In de Regula pastoralis sluit paus Gregorius de Grote (zie subparagraaf 3.2.3) 

45 In Topics 32,10-34,5; zie Parry 2007.
46 Spreuken 23,34 (Vulgaat): ‘et eris sicut dormiens in medio mari et quasi sopitus gubernator 
amisso clavo’. In de Hebreeuwse tekst staat er volgens de NBV: ‘Je voelt je heen en weer geslingerd 
door de golven, alsof je vastzit boven in het want’. De stam van het Hebreeuwse woord dat hier 
is vertaald met ‘want’, is ook de stam van het woord voor ‘stuurman’, bijv. in Ezechiël 27,8.27-29. 
In de Griekse Septuagintvertaling, uit de derde-tweede eeuw voor Christus, is vertaald met 
κυβερνήτης.
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bij deze tekst aan om erop aan te dringen attent te zijn op wat ons van binnen 
beweegt of van buiten verleidt tot ondeugdzaamheid en met toegewijde zorg en 
vooruitziende vastberadenheid lichaam en ziel te regeren en sommige dingen 
ogenblikkelijk te onderdrukken en andere uit voorzorg te vermijden47. In de 
moderne tijd wordt stuurmanskunst door #omas May als metafoor gebruikt 
voor autonomie opgevat als zel~estuur. Volgens May laat de actor die autonoom 
handelt de externe invloeden niet zomaar zijn gedrag veroorzaken, maar beoor-
deelt hij ze evaluatief om met die informatie zijn sturend handelen te bepalen. 
Bij die evaluatieve beoordeling vervullen zowel objectieve standaarden een rol 
als wat uniek is voor de betre]ende actor48. In zekere zin wordt stuurmanskunst 
hier als metafoor voor de uitoefening van autonomie & authenticiteit gebruikt49. 
Je zou misschien kunnen zeggen dat binnen de metafoor van stuurmanskunst 
autonomie staat voor dat de stuurman zijn leven stuurt en authenticiteit voor 
hoe de stuurman dat doet. Zo opgevat kunnen we misschien ook zeggen dat 
autonomie voorwaarde is voor authenticiteit en authenticiteit het innerlijk doel 
van autonomie50.

Bij stuurmanskunst in de letterlijke zin gaat het om een schip, een lading, een 
bestemming, een stuurman en de krachten van water en wind, die vaak helpen 
maar ook kunnen tegenwerken. Er kan ook een kapitein zijn die de stuurman 
beveelt en een reder die de bestemming hee� bepaald. De stuurman beziet wat 
de toestand van het schip en zijn bemanning is, relateert de bestemming aan die 
toestand, zet een route uit en gee� de bemanning van het schip aanwijzingen. 
Onderweg neemt hij waar wat de beschikbare ruimte is, welke bewegingen daar-
binnen mogelijk zijn, welke de krachten zijn die helpen, danwel tegenwerken, en 

47 Regula pastoralis III.32, Gregorius de Grote 2007, 189-190.
48 #omas May, Autonomy, Authority and Moral Responsibility, Dordrecht 1998, 57: ‘[T]he 
view of autonomy under the metaphor of the helmsman shi!s the focus of the concept from “inde-
pendence” or “self-su}ciency” to that of active evaluative assessment. Autonomy does not require 
detachment from external in*uences. Rather, it requires that the agent actively assess these in*u-
ences rather that simply react to them. External in*uences do not cause action, but rather provide 
information (facts) which the agent, as “helmsman”, then steers according to’ en 63: ‘[I]t is when 
behavior is re*ective of a particular assessment which is unique to Joan [een �ctief personage dat 
de schrijver als voorbeeld hanteert] that we are most apt to describe the behavior as autonomous’.
49 Vergelijk Laitinen 2003, 329: ‘In the context of leading one’s life and determining one’s identity, 
one should have a stereoscopic vision balancing the demands of stance-neutral worthwhileness on 
the one hand, and the demands of autonomy and authenticity on the other, as both aspects are 
important’. Autonomie en authenticiteit staan bij Laitinen voor het (meta-)ideaal van in-contact-
zijn-met je inzichten en je (eerdere) keuzes, resp. je innerlijke leven, je tacit knowledge, levende 
tradities en je verbeelding. Hij noemt dit achtereenvolgens cognitieve en volitieve autonomie, 
resp. emotionele, habituele, traditionele en expressieve authenticiteit (327-328).
50 Zie hfst. 4, subpar. 4.5.2.
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welke koers het schip van moment tot moment daadwerkelijk vaart. Op het 
schip werken allerlei krachten in, zoals de stroming van het water, de golfslag, 
de wind, obstakels, zandbanken en dergelijke. De stuurman kan naar bevind 
van zaken oordelen en besluiten een andere koers te gaan varen of op een 
andere haven te gaan koersen. Uiteindelijk wordt de stuurman beoordeeld op 
het realiseren van zijn opdracht: lading naar haar bestemming brengen binnen 
een bepaalde tijdspanne en tegen een bepaalde prijs. Binnen marges hee� de 
stuurman een zekere speelruimte, a�ankelijk van zijn bekwaamheid, tempera-
ment, concentratie, stijl. Ook al vaart het schip dezelfde route, het maakt toch 
uit wie de stuurman is. Bij stuurmanskunst kan het anders gaan dan voorzien: 
de oorspronkelijke haven kan te ver weg blijken te liggen of in gevaar blijken te 
zijn. Het schip kan dreigen teloor te gaan of aangevallen te worden of er moeten 
passagiers dringend worden afgezet. Men kan ook gewoon ergens anders uit 
komen, aan land gaan en de tocht over land voortzetten. Het kan ook misgaan: 
de bestemming wordt niet bereikt, de lading gaat verloren, het schip vergaat. 
Dat kan aan twee zaken liggen: de stuurman oefent zijn vak niet goed uit of de 
tegenkrachten zijn gewoon te sterk.

Gebruikt als metafoor voor pastoraat staat het schip voor de pastorale betrek-
king waarbinnen het pastoraal proces plaatsvindt. De bestemming staat voor 
wat van de doelen van de pastorale praktijk in dit concrete geval aan de orde is. 
De krachten van water en wind staan voor de eigenzinnige bewegingen van de 
pastorant, soms onder invloed van de omgeving, die vaak helpen en soms ook 
tegenwerken. In zekere zin kan men zeggen dat de pastor het proces stuurt en 
dat dat sturen uiteindelijk bijdraagt aan een bepaald procesverloop. De meta-
foor gaat natuurlijk niet op alle punten op. Zo is er niet een onveranderlijke, van 
het schip duidelijk te onderscheiden lading die van punt A naar punt B moet 
worden gebracht. De pastorant, als gesprekspartner van de pastor en als drager 
van het thema van de casus, opgevat als de opgave waarvoor de pastorant staat, 
hee� in de metafoor van de stuurmanskunst eigenlijk niet een eenduidige plek. 
Het lijkt niet juist te zijn de pastorant op te vatten als de lading aangezien deze 
als het ware mede stuurt. De metafoor vestigt wel de aandacht op een vij�al 
relevante aspecten van het pastoraal proces:

a. ruimte en beweeglijkheid

In het pastoraat gaat het om de ruimte die er is om samen een weg te gaan en 
daarbij is de ruimte die de pastorant hee� en voor zichzelf opent een belang-
rijke factor. De pastor neemt de beschikbare ruimte waar en de ruimte die de 
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pastorant met zijn of haar beweeglijkheid inneemt. De laatste kan kleiner zijn 
dan de eerste. De pastor kan zich dan neerleggen bij die kleinere ruimte, maar 
ook proberen er iets aan te doen: openen, vergroten, verruimen of, als de ruimte 
die de pastorant (in)neemt juist groter is: (af)sluiten, inperken, versmallen. Hij 
of zij neemt waar hoeveel ruimte er is, hoe de pastorant daarin beweegt — zich-
zelf beknellend, kleiner makend of juist groter, breder makend — en wat dat 
met de pastorant doet. Op grond van die inschatting handelt de pastor51.

b. de koers van de pastor

Vroeger of later gaat de pastor ergens op koersen. Dat kan ook veranderen. 
Waarop koerst de pastor en hoe snel hee� hij of zij die koers te pakken?

c. de zel;oers van de pastorant. 

Ook de pastorant koerst bewust of onbewust ergens op. Soms strookt die 
zel`oers van de pastorant niet met waarheen de pastor meent dat het moet 
gaan. De pastor kan die koers als gegeven aanvaarden, maar ook proberen te 
corrigeren.

d. inwerkende, storende en verstorende krachten.

Hoe ^exibel gaat de pastor daarmee om? Stuurt hij of zij voortdurend bij of 
houdt hij of zij stug vast aan de eenmaal uitgezette koers? Hoe (ver)stoorbaar is 
hij of zij in zijn of haar pastoraal handelen?

e. het kan ook anders en zelfs mis gaan

Naar bevind van zaken kan de pastor op een andere haven, of een haven dich-
terbij, gaan koersen. Misgaan kan het in het pastoraat op twee manieren. Waar 
de tegenkrachten te groot zijn voor de pastor, komt de pastorante niet tot haar 
recht. Waar de pastor het pastoraat niet goed in beheer neemt, kan het kwaad 
binnenkomen.

* * *

51 Op ruimte en beweeglijkheid kom ik terug in de derde theoretische verdieping, in subpar. 
6.5.4.
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6.5.3.1. Typen van stuurmanskunst

Op grond van de analyse van zeven casussen, en in het bijzonder van het bewegen 
naar saillante goederen toe en het wegbewegen van andere goederen in het 
verloop van het pastoraal proces in die casussen, was ik tot vier ‘typen’ stuur-
manskunst gekomen, met twee hoofd–‘typen’ (zie 6.5.2.3). Ik zal in het vervolg 
de aanhalingstekens in ‘type’ weglaten, ook al zijn de typen, de typologie en 
de onderliggende eigenschappenruimte nog niet helemaal uitgekristalliseerd 
en getoetst. Bij elk van de vier gevonden typen maakte ik een schematische 
tekening van het verloop van het pastorale proces en het sturen van de pastor. 
De ononderbroken (kromme) lijn met open pijlpunt gee� de beweging weer 
die in het verloop van het proces wordt gemaakt. De stippellijn met dichte pijl-
punt gee� daarvan de globale richting aan. De onderbroken lijn zonder pijlpunt 
representeert de richting van de saillante goederen52. De korte, dikke, rechte 
pijlen geven de (bij)sturing(en) van de pastor aan. Zie �guur 6.5.1.

Figuur 6.5.1

Het toevoegen van drie casussen aan de analyse maakte een vijfde type nood-
zakelijk (zie bijlage 6.8.1). Hieronder geef ik een beschrijving van de vijf typen 
stuurmanskunst die ik uiteindelijk heb onderscheiden:

52 Dit is de richting waarin de stuurman zou moeten sturen als hij geen rekening met mee- 
en tegenwerkende krachten zou hoeven te houden. Het is dus niet per se gelijk aan de rich-
ting waarin de stuurman moet sturen om bij zijn doel uit te komen. De passagier die naast 
de stuurman staat en zich niet realiseert dat de stuurman rekening moet houden met wind en 
stroming zou in sommige gevallen kunnen denken dat de stuurman de verkeerde kant op stuurt. 
De lezer zij gewaarschuwd niet op grond van sommige van de hierna getekende �guren alleen te 
concluderen dat de pastor in de betre]ende casus van de saillante goederen weg stuurt. Dat hoe� 
namelijk niet het geval te zijn en is het meestal ook niet.
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Type 1: ‘behouden koers’–koersvast sturend

Tot dit type behoren casus 033 Eelco, 121 Patrick en 116 Jolanda. Het is als volgt te 
beschrijven: de saillante goederen — die zich ofwel in het geheel van het verloop 
van de casus ofwel enkel in een bepaalde episode tonen — tonen zich van begin 
tot eind. Er is een duidelijke, eenduidige koersrichting die consequent wordt 
gevolgd. De pastor beweegt daarbij bewust weg van iets buiten de pastorale 
betrekking zelf. De begeleiding, inclusief de betrekking, wordt in die zin geheel 
beheerd. Zie �guur 6.5.2. Ik noem dit type ‘behouden koers–koersvast sturend’. 
‘Behouden koers’ is een scheepvaartterm die betrekking hee� op de koers die 
een schip daadwerkelijk gaat, te onderscheiden van de ‘gestuurde koers’, die de 
koers is waarin de stuurman het schip stuurt. De behouden koers is de resul-
tante van de gestuurde koers plus de invloed van de wind en de stroming van 
het water.

Figuur 6.5.2 Figuur 6.5.3

Type 2: ‘gestuurde koers’–koersvast sturend

Tot dit type behoren casus 081 Mevrouw E en 034 Marie Bouman. Het is als volgt 
te beschrijven: de saillante goederen die zich in het geheel van het verloop van 
de casus tonen, tonen zich van begin tot eind. Er is dus een duidelijke, eendui-
dige koersrichting die consequent wordt gevolgd. De pastor beweegt daarbij 
onbewust weg van iets buiten de pastorale betrekking zelf, mogelijk omdat dat 
in deze combinatie van pastor en pastorant niet realiseerbaar is. De begeleiding 
wordt in die zin gedeeltelijk niet beheerd. Zie �guur 6.5.3. Ik noem dit type 
‘gestuurde koers–koersvast sturend’. ‘Gestuurde koers’ is een scheepvaartterm 
die betrekking hee� op de koers waarin de stuurman het schip stuurt, maar 
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waarin het schip niet per se gaat, omdat er ook nog de invloed van de wind en 
de stroming van het water is.

Type 3: bewaakt responsief bijsturend (op grond van 
terugkoppelingsinformatie)

Tot dit type behoren casus 043 Fleur en 131 Anita. Het is als volgt te beschrijven: 
in het verloop van het pastoraal proces tonen zich in verschillende episodes 
verschillende saillante goederen al naar gelang van wat zich aandient. In die 
zin is er weliswaar een duidelijke koersrichting, maar zijn er ook diverse terug-
voedingsmomenten waarop de pastor de koers verlegt naar aanleiding van hoe 
het proces zich ontwikkelt. De pastor probeert daarbij vanaf het begin bewust 
weg te bewegen van iets binnen de pastorale betrekking zelf, omdat hij of zij 
daar geen heil van verwacht. De begeleiding, en in het bijzonder de betrekking, 
wordt in die zin geheel beheerd. Zie �guur 6.5.4. Ik noem dit type ‘bewaakt 
responsief bijsturend’.

Figuur 6.5.4 Figuur 6.5.5

Type 4: idiosyncratisch responsief bijsturend

Tot dit type behoort casus 052 Mevrouw S. Het is als volgt te beschrijven: vanaf 
het begin tonen zich bepaalde saillante goederen, maar in bepaalde episodes 
kunnen zich plots andere saillante goederen tonen, of andere gedaantes van de 
zich al eerder tonende saillante goederen. Er is in die zin een zekere, zelfs sterke 
koersrichting, maar die stuit als het ware op weerstanden (of de pastorant 
gaat ermee aan de haal) en moet door de pastor telkens weer scherp worden 
hernomen of bijgesteld. In het verloop van het pastoraal proces wordt weg 
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bewogen van iets binnen de pastorale betrekking zelf, maar de pastor lijkt het 
niet goed waar te nemen. In die zin is de begeleiding, en dan in het bijzonder de 
betrekking, niet geheel beheerd. Zie �guur 6.5.5 (waarin de stippellijn ontbreekt 
omdat dit type beheer goed kan uitpakken, maar ook verkeerd). Ik noem dit 
type ‘idiosyncratisch responsief bijsturend’. ‘Idiosyncratisch’ betekent hier 
zoiets als eigenzinnig, met daarbij de connotatie van ‘een sterke reactie verto-
nend’. Wat bij de ene pastor misschien vreemd, tegenstrijdig en inauthentiek is, 
kan bij een andere pastor juist heel authentiek — hoewel voor buitenstaanders 
nog steeds vreemd — zijn.

Type 5: onbewaakt responsief bijsturend

Tot dit type behoren casus 061 Pauline en 094 Mevrouw V. Het is als volgt te 
beschrijven: in het verloop van het pastoraal proces tonen zich in verschillende 
episodes verschillende saillante goederen al naar gelang van wat zich aandient. 
In die zin is er weliswaar een duidelijke koersrichting, maar zijn er ook diverse 
terugvoedingsmomenten waarop de pastor de koers verlegt naar aanleiding 
van hoe de dingen zich ontwikkelen. De pastor beweegt daarbij onbewust weg 
van iets buiten de pastorale betrekking zelf. De begeleiding wordt in die zin 
gedeeltelijk niet beheerd. Zie �guur 6.5.6. Ik noem dit type ‘onbewaakt respon-
sief bijsturend’.

Figuur 6.5.6 Figuur 6.5.7

6.5.3.2. Typologie van stuurmanskunst

De bovengenoemde vijf typen stuurmanskunst verschillen van elkaar op 
drie dimensies. De eerste dimensie betre� het globale beheer van het verloop 
van het pastoraal proces, de tweede dimensie het momentane beheer van het 



455hoofdstuk zes

pastoraal proces en de derde dimensie de vraag of datgene waarvan wordt 
wegbewogen de pastorale betrekking betre� of het leven van de pastorant. Deze 
drie dimensies spannen samen een driedimensionale eigenschappenruimte op, 
waarin acht cellen passen (zie bijlage 6.8.1). Vijf van deze cellen worden door de 
gevonden vijf typen gevuld, dus er blijven nog drie cellen leeg. Mijn vermoeden 
is dat twee van die cellen (de gearceerde cellen in de bijlage) leeg zullen blijven. 
In een casus die hier in zou passen, moet de pastor koersvast zijn, terwijl hij of 
zij bewust of onbewust wegbeweegt van iets dat betrekking hee� op de pasto-
rale betrekking zelf. Dat zou het geval zijn als hij of zij koerst op iets dat betrek-
king hee� op de pastorale betrekking zelf, bijvoorbeeld een pastor die koersvast 
koerst op een intieme vriendschap met zijn of haar pastoranten. Ik verwacht 
dat ik zo’n casus in mijn materiaal niet snel zal aantre]en. Een ander geval is 
dat van een pastor die koersvast is, maar waarbij op het eind toch iets opspeelt. 
Daar zou naar gezocht kunnen worden, maar daar heb ik met het oog op de 
beschikbare tijd vanaf gezien.

De overgebleven lege cel zou een zesde type kunnen zijn, dat ik ‘beheerst 
responsief bijsturend’ heb genoemd. In dit type passen casussen waarin 
verschillende saillante goederen zich tonen in verschillende episodes in het 
verloop van het pastoraal proces al naar gelang van wat zich aandient. In die 
zin is er weliswaar een meer of minder duidelijke koersrichting, maar zijn er 
ook diverse terugvoedingsmomenten waarop de pastor de koers verlegt naar 
aanleiding van hoe het verloop is. De pastor probeert daarbij bewust ergens van 
weg te bewegen dat geen betrekking hee� op de pastorale betrekking zelf. De 
begeleiding wordt in die zin geheel beheerd. Zie �guur 6.5.7. Naar casussen die 
in dit type passen, zou kunnen worden gezocht, maar ook daarvan heb ik met 
het oog op de beschikbare tijd afgezien.

6.5.4. Op zoek naar de interne samenhang tussen stuurmanskunst en 
autonomie & authenticiteit

Na het vinden van de vijf typen stuurmanskunst als karakterisering van het 
beheer van een pastoraal proces in een casus heb ik gezocht naar de interne 
samenhang tussen deze typen enerzijds en autonomie & authenticiteit ander-
zijds. De eerste stap daartoe was het tekenen van wat er in het proces gebeurde 
in termen van ruimte, beweeglijkheid en zel`oers van de pastorant en de 
pastor. De tweede stap was het ontwikkelen van een nieuwe gegevensmatrix, 
waarin ik een aantal factoren op elkaar betrok. Voordat ik daarmee verder ga, 
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las ik opnieuw een theoretische verdieping in, namelijk over ruimte en beweeg-
lijkheid, onder andere ingegeven door de metafoor van stuurmanskunst.

* * *

2eoretische verdieping 3: Ruimte en beweeglijkheid

De metafoor van stuurmanskunst roept vanzelf het thema op van ruimte en 
beweeglijkheid. In de theoretische verdieping betre]ende stuurmanskunst (in 
subparagraaf 6.5.3) heb ik al iets daarover geschreven. In het pastoraat is immers 
de ruimte van belang die er is om samen een weg te gaan. Daarbij is de inner-
lijke ruimte die de pastorant hee� en voor zichzelf opent een belangrijke factor. 
De pastor neemt de beschikbare ruimte waar en de ruimte die de pastorant 
daarbinnen met zijn of haar beweeglijkheid inneemt. De laatste kan kleiner zijn 
dan de eerste. De pastor kan zich dan neerleggen bij die kleinere ruimte, maar 
ook proberen er iets aan te doen: openen, vergroten, verruimen. Als de ruimte 
die de pastorant (in)neemt juist groter is, kan de pastor eveneens proberen daar 
iets aan te doen: (af)sluiten, inperken, versmallen. Hij of zij neemt waar hoeveel 
ruimte er is, hoe de pastorant daarin beweegt — zichzelf beknellend, de eigen 
ruimte kleiner makend of juist groter, breder, zichzelf de ruimte gevend — en 
wat dat met de pastorant doet. Op basis van die waarneming handelt de pastor, 
al dan niet sturend of bijsturend.

Om te verduidelijken over welke ruimte ik het hier heb, onderscheid ik deze 
van twee andere soorten ruimtes, namelijk fysieke ruimte en innerlijke ruimte. 
De pastor en de pastorant bevinden zich binnen een fysieke ruimte en vertonen 
daarbinnen een bepaalde beweeglijkheid. Deze ruimte en beweeglijkheid zijn 
binnen het pastoraat veelbetekenend en van belang. Zij kunnen uitdrukking, 
teken of aanwijzing zijn voor hoe het is gesteld met de innerlijke ruimte van 
beiden en met de ruimte die er in en vanuit de betrekking tussen hen is.

Er is ook een innerlijke ruimte en beweeglijkheid van de pastorant. Innerlijke 
ruimte is een van de zes door mij geïdenti�ceerde gecon�gureerde goederen53. 
De ontdekking dat het zelf van de mens kan worden opgevat als een inner-
lijke ruimte wordt toegeschreven aan Augustinus. Augustinus ontwikkelde dit 
concept in reactie op het probleem hoe God in de menselijke ziel is te localiseren, 
zonder die ziel daarmee ook als goddelijk op te hoeven vatten. Hij lostte dit op 
door God niet alleen in de ziel te plaatsen, maar ook erboven. Als wij onze 

53 Zie bijlage 6.5.2, hfst. 7, sectie 7.2.1.1, en hfst. 7, voetnoot 4.
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innerlijke ruimte binnen gaan, en zolang we nog niet omhoog hebben gekeken, 
bevinden we ons in onze eigen ruimte, die verschilt van de ruimte van God54. 
Met deze ontdekking van de innerlijke ruimte door Augustinus worden de 
kenmerken van de fysieke ruimte — grootte, hoogte, diepte, engte, wijdte — en 
van beweeglijkheid — verruimen, verengen — naar binnen verplaatst.

Frans Vosman neemt de fenomenologie van de ruimte als startpunt om het 
werk van de geestelijk verzorger te verkennen. Hij wijst erop dat de fenome-
noloog Jean–Louis Chrétien nog eens duidelijk hee� gemaakt dat innerlijke 
ruimte bij Augustinus van doen hee� met verlangen, dat wil zeggen, met 
een beweging naar ruimte, met verruiming55. Augustinus neemt daarbij niet 
de positie in van een waarnemer die op een buitenpositie gaat staan en dan 
over de eigen innerlijke ruimte gaat spreken als over die van een vreemde. Hij 
beschrij� daarentegen de menselijke gemoedsbewegingen, terwijl die mens 
tegelijkertijd die van zichzelf en van anderen behoedzaam volgt. Chrétien laat 
zien dat Augustinus bese� dat ruimte maken slechts kan bij de gratie van de 
herinnering aan benauwdheid en benauwd worden. Er is pas ruimte mogelijk 
door zich te verhouden tot benauwdheid, tot engte. Dit is volgens Vosman van 
belang voor het werk van de geestelijk verzorger: ‘De arbeid van het ruimte 
maken gebeurt niet door vreugde na te streven, maar begint bij het begin, bij 
hoe het is’56. Daarbij moet bedacht worden dat niet alleen engte het leven kan 
bedreigen, maar dat ruimte ook te groot kan zijn. Zoals ruimte tegengesteld is 
aan benauwdheid, zo is beweeglijkheid overigens tegengesteld aan vastzitten, 
aan niet kunnen, niet durven bewegen.

In het pastorale contact hebben we niet alleen te maken met de fysieke ruimte 
waarbinnen de pastorant en de pastor zich bewegen, en de innerlijke ruimte van 
de pastorant en die van de pastor, maar ook met een overdrachtelijke ruimte 
waarin ze zich bevinden en die er tussen hen is. Deze ruimte is een ruimte 
die voor de pastor en de pastorant wordt opengelegd in en vanuit de betrek-
king tussen hen. Hoewel onderscheiden van de andere twee soorten ruimtes 
staat deze overdrachtelijke ruimte niet geheel los van de ruimte en beweeglijk-
heid die de pastor en de pastorant binnen de fysieke ruimte innemen en van de 
innerlijke ruimte van de pastorant, en van die van de pastor. De eerste is er veel-
betekenend voor en de andere is erin verdisconteerd. Volgens Vosman maakt 

54 Phillip Cary, Augustine’s invention of the inner self, Oxford 2000, 140.
55 Vosman 2008b, 15, met verwijzing naar Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse: Essai sur la 
dilatation, Paris 2006.
56 Vosman 2008b, 16-17.
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Chrétien duidelijk dat het volgen van de eigen gewaarwording een weg kan zijn 
naar innerlijke ruimte, maar ook een ruimte kan aanbieden die een ander kan 
binnentreden. Een ander begroeten als iemand die er mag zijn, hem of haar 
prijzen om het feit dat hij of zij er is, kan ruimte brengen, zowel bij degene die 
prijst als bij degene die wordt geprezen57. En, voeg ik eraan toe: daarmee de 
overdrachtelijke ruimte tussen beide verruimen of, anders gezegd: de beweeg-
lijkheid in die ruimte vergroten.

We kunnen binnen dit bestek volstaan met deze kleine fenomenologische 
verkenning van soorten ruimte. Strikt genomen betekent dit voor de pastor dat 
hij of zij zich niet als veroorzaker van een gewenst e]ect boven de betrekking 
stelt. Overeenkomstig de kritische houding van de fenomenologie ten aanzien 
van het bewerken, fabriceren en interveniëren weet de pastor dat hij juist de 
oorzakelijkheid — iets doen zodat een gewenst e]ect aan ruimte wordt bewerk-
stelligd — moet opschorten58. De pastor weet zich in de ruimte van de betrek-
king, weet deze door innerlijke gewaarwording waar te nemen, beweegt zich 
vrij en bewust in die ruimte en handelt, waarbij hij afziet van de zekerheid van 
een gewenst e]ect in meer of minder ruimte bij de pastorant59.

* * *

6.5.4.1. In termen van ruimte, beweeglijkheid en zel;oers

Bij elk type heb ik onderzocht wat er in de betre]ende casussen te zien is wat 
betre� ruimte, beweeglijkheid en zel`oers van pastor en pastorant. Daarvan 
maakte ik opnieuw een tekening. Het bleek dat elk type een eigen plaatje te 
zien gee�. De onderbroken lijnen geven de ruimte, beweeglijkheid en zel`oers 
van de pastor weer en de ononderbroken lijnen die van de pastorant. De veron-
derstelling was dat het antwoord op de vraag waarom de pastor stuurt zoals 
hij of zij stuurt, is gelegen in hoe de pastor de ruimte, de beweeglijkheid en de 
zel`oers van de pastorant waarneemt, zich ertoe verhoudt en er eventueel mee 
aan de slag gaat. Zowel voor de pastorant als voor de pastor is er een bepaalde 
ruimte waarbinnen hij of zij beweegt en een zel`oers bepaalt. Deze ruimte 
kan er zijn als een onveranderlijk gegeven, maar kan ook worden verruimd of 

57 Vosman 2008b, 17.
58 Gaston Bachelard, La dialectique de la durée, Paris 21963, 45: ‘di"érer une action, c’est en 
suspendre la causalité…’.
59 Zie ook het onderscheid tussen bewerkende en benaderende kundes waarvan in de tweede 
theoretische verdieping, in subpar. 6.5.3, sprake was.
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verengd, worden afgeknepen of opengebroken, zowel door het subject zelf als 
door de ander. Binnen die ruimte wordt bewogen, op een grillige, onbereken-
bare manier of op een bedachtzame, goed te voorziene manier, en die beweging 
kan het resultaat van zijn van een bepaalde zel`oers of het ontbreken ervan. De 
ruimte voor de ander en de eigen ruimte, hun beider beweeglijkheid en de zelf-
koers van de pastorant, of het ontbreken ervan, worden door de pastor waarge-
nomen en op basis daarvan handelt hij of zij, al dan niet sturend of bijsturend. 
Hieronder geef ik per type de tekening.

Figuur 6.5.8 Figuur 6.5.9

Type 1: ‘behouden koers’–koersvast sturend: gekanaliseerde ruimte bieden

Tot dit type behoren dus casus 033 Eelco, 121 Patrick en 116 Jolanda. Op basis 
van vooral casus 116 Jolanda kunnen de casussen van dit type in termen van 
ruimte, beweeglijkheid en zel`oers als volgt worden beschreven: de pastor 
biedt de pastorant een welbepaalde, gekanaliseerde ruimte waarin deze een plek 
kan innemen, kan bewegen en een zel`oers kan uitzetten. Zie �guur 6.5.8. We 
hebben dus in deze casussen een koersvast sturende pastor die door het bieden 
van een gekanaliseerde ruimte voor de pastorant in staat is de begeleiding te 
beheren.

Type 2: ‘gestuurde koers’–koersvast sturend: beperkte ruimte 
maximaliseren

Tot dit type behoren dus casus 081 Mevrouw E en 034 Marie Bouman. Op 
basis van vooral casus 034 Marie Bouman kunnen de casussen van dit type in 
termen van ruimte, beweeglijkheid en zel`oers als volgt worden beschreven: 
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de pastorant neemt veel ruimte in en laat de pastor weinig ruimte. De pastor 
probeert voor wat hij belangrijk vindt, meer ruimte te maken, maar schikt zich 
uiteindelijk in de ruimte die hem wordt gelaten. Zie �guur 6.5.9. We hebben dus 
in deze casussen weliswaar een koersvast sturende pastor, maar wiens ruimte 
door de pastorant ernstig wordt beperkt, waardoor er iets buiten zijn bereik 
blij�. De pastorant, die voor zichzelf de ruimte net zo goed beperkt, krijgt daar-
door niet de vrijheid die hem toekomt.

Figuur 6.5.10 Figuur 6.5.11

Type 3: bewaakt responsief bijsturend: verengende ruimte openen

Tot dit type behoren dus casus 043 Fleur en 131 Anita. Op basis van vooral casus 
043 Fleur kunnen de casussen van dit type in termen van ruimte, beweeglijk-
heid en zel`oers als volgt worden beschreven: de pastorant verengt de eigen 
ruimte en de pastor spant zich in die ruimte open te maken. Zie �guur 6.5.10. 
We hebben dus in deze casussen een pastor die responsief, op basis van ‘terug-
koppelingsinformatie’, bijstuurt, waardoor hij kan reageren op hoe de pastorant 
zijn innerlijke ruimte steeds meer verengt.

Type 4: idiosyncratisch responsief bijsturend: uitdijende ruimte inperken

Tot dit type behoort casus 052 Mevrouw S. In termen van ruimte, beweeglijk-
heid en zel`oers kan deze casus als volgt worden beschreven: de pastor stimu-
leert de pastorant ruimte in te nemen, waarop de pastorant zoveel ruimte in 
gaat nemen dat de pastor zich genoodzaakt ziet die ruimte weer in te perken. 
Zie �guur 6.5.11. We hebben in deze casus dus een sterk sturende pastor en 
een pastorant die dat oppakt maar op een manier die de pastor niet zint. Hij 



461hoofdstuk zes

begint daarop de andere kant op te sturen. Zoals de pastor over het proces en de 
uitkomsten ervan vertelt, is de pastorant bij zijn aanpak gebaat. Er blij� echter 
wel iets liggen.

Type 5: onbewaakt responsief bijsturend: beperkte ruimte openen.

Tot dit type behoren casus 061 Pauline en 094 Mevrouw V. Op basis van vooral 
casus 061 Pauline kunnen casussen van dit type in termen van ruimte, beweeg-
lijkheid en zel`oers als volgt worden beschreven: de pastorant bevindt zich in 
een volgens de pastor te beperkte ruimte die hij daarom probeert te openen. Zie 
�guur 6.5.12. We hebben dus casussen waarin de pastor responsief, op basis van 
terugkoppelingsinformatie, bijstuurt en wel gericht op iets anders dan datgene 
waarover de pastorant oorspronkelijk met de pastor in gesprek wilde. Er wordt 
ook ergens van wegbewogen.

Figuur 6.5.12

We zien dat voor elk van de vijf typen stuurmanskunst een eigen �guur is te 
tekenen. Ook hier zijn er twee hoofdtypen: de eerste betre� de ruimte die de 
pastor de pastorant biedt (type 1) of de pastorant de pastor (type 2); de tweede 
betre� dat wat de pastor doet met de ruimte die de pastorant voor zichzelf 
beschikbaar hee� (type 3, 4 en 5). De twee hoofdtypen in termen van ruimte, 
beweeglijkheid en zel`oers lopen dus parallel aan de twee hoofdtypen stuur-
manskunst. De vraag is welke de innerlijke samenhang is tussen de twee 
reeksen typen. Is het zo dat de pastor op een bepaalde manier stuurt en dat 
dat een bepaald plaatje met betrekking tot ruimte, beweeglijkheid en zel`oers 
laat zien? Of is het zo dat de pastor op een bepaalde manier gaat sturen naar 
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aanleiding van zijn of haar waarneming van de ruimte, beweeglijkheid en 
zel`oers van de pastorant? Of is de samenhang toeval en zal het verdwijnen 
naarmate er meer casussen worden toegevoegd? Het blijkt lastig hierover iets te 
zeggen dat hout snijdt.

6.5.4.2. Gegevensmatrix Stuurmanskunst en Autonomie & authenticiteit

In een laatste poging iets van de samenhang tussen het type stuurmanskunst 
waarmee een casus is te typeren enerzijds en de manier waarop de pastor 
reageert of afstemt op de autonomie & authenticiteit van de pastorant anderzijds 
op het spoor te komen, heb ik een �nale gegevensmatrix gemaakt met daarin 
de vier factoren A tot en met D die er volgens mij toe doen (zie bijlage 6.9). In 
deze gegevensmatrix heb ik de tien uitvoerig geanalyseerde casussen ingevoerd.

Factor A betre� de vijf typen stuurmanskunst. De gegevens daarvoor nam 
ik wat betre� de eerste zeven casussen over van de regels III, IV en V van de 
verdichte matrix en voor wat de laatste drie casussen betre� van de rijen 3, 6 en 
7 van de uitgebreide matrix, aangevuld met de eerste reeks tekeningen. Factor 
B betre� de ruimte, beweeglijkheid en zel`oers van de pastorant en bevat 
de tweede reeks tekeningen. Factor C betre� de combinatie van déze pastor 
met déze pastorant, onder het opzicht van ieders vrijheid–in–betrekking. Per 
casus inventariseerde ik wat er aan eigen vrijheid van deze pastorant, zoals 
die zich in deze betrekking toont, in beeld komt. Welke, voor deze persoon 
in deze betrekking, eigen vrijheden worden gevonden, tonen zich, verdwijnen, 
komen op maar komen niet helemaal tot hun recht, enzovoort? Hier ging alles 
meeresoneren wat ik in de literatuur over autonomie en authenticiteit was 
tegenkomen. Vervolgens vroeg ik me af hoe de pastor zich tot deze vrijheid 
verhoudt. Omdat het bij autonomie & authenticiteit altijd (ook) gaat om zicht 
te krijgen op goederen die iemand nastree�, heb ik ook geïnventariseerd welke 
goederen de pastorant ontdekt en hoe de pastor daaraan bijdraagt. Vervolgens 
ging ik per casus na op welke grenzen de pastor stuit en hoe hij of zij daarmee 
omgaat. Tot slot noteerde ik per casus hoe de pastor afstemt op de autonomie 
& authenticiteit van de pastorant. Factor D, ten slotte, betre� de gedaantes van 
autonomie & authenticiteit die zich in de betre]ende casus tonen of juist niet 
tonen (cursief gedrukt). De gegevens daarvoor nam ik in eerste instantie over 
van rij 11 van de uitgebreide gegevensmatrix, maar heb ik vervolgens nog iets 
meer gespeci�ceerd.

Als we kijken naar factor A en dan in het bijzonder (de gedaantes van) de 
saillante samengestelde of gecon�gureerde goederen die ik in elke casus heb 
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geïdenti�ceerd, in relatie tot de vijf typen stuurmanskunst, dan zien we het 
volgende: in geen van de casussen tonen zich op een saillant niveau alle drie 
door mij geïdenti�ceerde saillante samengestelde of gecon�gureerde goederen 
met betrekking tot het leven van de pastorant. Er is geen verband tussen de 
vijf typen stuurmanskunst en het aan de orde zijn van bepaalde (combinaties 
van) saillante gecon�gureerde goederen. Eén van de saillante gecon�gureerde 
goederen is ‘innerlijke ruimte’, dat kan worden opgevat als een gedaante van 
‘autonomie & authenticiteit’. Deze is kennelijk niet aan de orde in casus 094, 
034 en 121. Kijkend naar de groundedness (= aantal citaten dat ermee is geco-
deerd) is deze gedaante twee keer vaker aan de orde in casus 033, 043, 052 en 
131, dan in casus 061, 081 en 116. Dat dat in casus 043, 131 en 052 het geval is, 
is niet verwonderlijk aangezien het daar immers gaat over het verruimen van 
een eng geworden of enger gemaakte innerlijke ruimte. Maar waarom dat niet 
ook geldt voor casus 061 en 094 is onduidelijk. Ook onduidelijk is waarom die 
groundedness in casus 033 juist weer groot is. Het saillante gecon�gureerde 
goed ‘erkenning als persoon’ kan worden opgevat als een gedaante van ‘respect 
voor autonomie & authenticiteit’. Deze is kennelijk aan de orde in casus 034, 
043, 081, 121 en 131. We zien nu dat ‘innerlijke ruimte’ en ‘erkenning als persoon’ 
allebei aan de orde zijn in de twee casussen die tot het type ‘bewaakt responsief 
bijsturend’ behoren.

Wat betre� factor B verwijs ik naar hierboven (6.5.4.1).
Als we kijken naar factor C, de combinatie van deze pastorant met deze 

pastor, in relatie tot de vijf typen stuurmanskunst, dan valt op dat het in ieder 
geval niet zo is dat de pastor met de keuze van zijn stijl afstemt op de autonomie 
& authenticiteit van de pastorant. Uit de casussen 033 en 034, twee casussen 
van dezelfde pastor, blijkt dat hoe een stijl precies uitvalt, wel te maken hee� 
met de persoon van de pastorant. Eigenlijk zijn er twee hoofdtypen (‘koers-
vast sturend’ en ‘responsief (bij)sturend’), waarbij het in beide gevallen kan 
voorkomen dat ergens van weg bewogen wordt, terwijl de pastor zich daar niet 
van bewust is (‘gestuurde koers–koersvast sturend’, respectievelijk ‘onbewaakt 
responsief bijsturend’). Overigens kan in alle gevallen een pastorant er wel bij 
varen. Het lijkt er echter op dat in casussen van het hoofdtype ‘responsief bijstu-
rend’ de autonomie & authenticiteit van de pastorant beter in beeld komt en 
meer bevorderd wordt, dan bij pastoraat van het hoofdtype ‘koersvast sturend’. 
Verder lijkt het erop dat in pastoraat van het hoofdtype ‘responsief bijsturend’ 
met de morele grens die te maken hee� met wie de pastorant is, creatiever wordt 
omgegaan. We zien dat vooral in casus 043 Fleur.
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Als we kijken naar factor D, de gedaantes van autonomie & authenticiteit, 
in relatie tot de vijf typen stuurmanskunst, dan zien we het volgende: bij het 
type ‘behouden koers–koersvast sturend’ (type 1: casus 033, 121 en 116) zijn ‘zicht 
hebben op de goederen die ik nastreef en de kwaden die ik tracht te vermijden’ 
en ‘aan anderen voorhouden wat mij ook lukt’ duidelijk aan de orde. Kennelijk 
helpt een pastor in een casus waarin het hem of haar lukt om de pastorant een 
gekanaliseerde ruimte te bieden, daarbinnen koersvast te sturen en de pasto-
rant voor te houden wat hem– of haarzelf ook lukt, de pastorant om zicht te 
krijgen op goederen die hij of zij nastree� en kwaden die hij of zij probeert te 
vermijden. Hiermee helpt de pastor de pastorant om de basis te leggen voor een 
autonomer en authentieker in het leven staan. Bij het type ‘gestuurde koers–
koersvast sturend’ (type 2: casus 081 en 034) is ‘zelf bepalen contact met werker’ 
duidelijk aan de orde, terwijl ‘zicht hebben op de goederen die ik nastreef en de 
kwaden die ik tracht te vermijden’ dat duidelijk niet is. Dat het eerste het geval 
is, is evident omdat karakteristiek voor deze casussen is dat de pastorant de 
pastor een beperkte ruimte laat. Kennelijk maakt dit het de pastor onmogelijk 
om in dit geval de pastorant te helpen beter zicht te krijgen op de goederen 
die hij of zij nastree� en de kwaden die hij of zij probeert te vermijden. Bij het 
type ‘bewaakt responsief bijsturend’ (type 3: casus 043 en 131) is ‘me inlaten op 
m’n eigen leven’ duidelijk aan de orde, terwijl ‘zelf bepalen contact met werker’ 
ook aan de orde is, maar de werker daar grenzen aan stelt. Kennelijk helpt 
een pastor in een casus waarin het hem of haar lukt om responsief bijsturend 
de ruimte voor de pastorant die deze zelf heel eng houdt of zelfs steeds enger 
maakt, te openen, de pastorant om zich in te laten op haar eigen leven en weder-
varen. Daarvoor is kennelijk nodig de pastorant niet alleen te laten bepalen of 
en hoe deze contact met de pastor hee�. Bij het type ‘idiosyncratisch responsief 
bijsturend’ (type 4: casus 052) zien we met betrekking tot de vijf gedaantes van 
autonomie & authenticiteit een gemengd beeld. Alleen ‘aan pastoranten voor-
houden wat mij ook lukt’ is duidelijk in positieve zin aan de orde. Bij het type 
‘onbewaakt responsief bijsturend’ (type 5: casus 061 en 094) is geen van de vijf 
gedaantes van autonomie & authenticiteit heel duidelijk aan de orde. Kenne-
lijk helpt een pastor in een casus waarin het hem of haar lukt om responsief 
bijsturend de beperkte ruimte voor de pastorant te openen, de pastorant niet 
(per se) om zicht te krijgen op de goederen die de pastorant nastree� en de 
kwaden die hij of zij probeert te vermijden, terwijl ook het bevorderen van het 
inlaten op het eigen leven en wedervaren niet altijd lukt. Factor D overziend is 
er kennelijk enig verband tussen de typen stuurmanskunst 1, 2 en 3 en het zich 
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tonen van een bepaalde gedaante van autonomie & authenticiteit. Bij het type 
‘behouden koers–koersvast sturend’ realiseert zich ‘zicht hebben op de goederen 
die ik nastreef en de kwaden die ik probeer te vermijden’, bij het type ‘gestuurde 
koers–koersvast sturend’ realiseert zich juist deze gedaante juist niet. Bij het 
type ‘bewaakt responsief bijsturend’ realiseert zich ‘me inlaten op mijn eigen 
leven’. Dus in een pastorale begeleiding waarin het wegbewegen van bepaalde 
goederen gecontroleerd gebeurt, worden belangrijke gedaantes van autonomie 
& authenticiteit bevorderd.

Alle vier factoren overziend is het verband tussen de typen stuurmanskunst 
en autonomie & authenticiteit niet duidelijk. Er lijkt enig verband tussen stuur-
manskunst en het zich tonen van het saillante goed ‘innerlijke ruimte’, maar dit 
verband is fragiel.

Paragraaf 6.6: 2eoriegerichte steekproe*rekking

In deze paragraaf licht ik uit het feitelijke proces de momenten van “theoriege-
richte steekproe�rekking” eruit. In alle vier fases die Fred Wester en Vincent 
Peters onderscheiden (zie hoofdstuk 2), vindt ‘theoriegerichte steekproe�rek-
king’ (theoretical sampling) plaats, maar met verschillende theoretische doelen60. 
In de exploratiefase, die is gericht op het ontdekken van zoveel mogelijk rele-
vante begrippen met betrekking tot het onderwerp dat men wil onderzoeken 
en waarover men een theorie wil ontwikkelen, wordt een strategische keuze 
gemaakt uit het tot dan toe verzamelde onderzoeksmateriaal voor die docu-
menten, verslagen of interviews waarin het onderzoeksonderwerp het meest 
divers aan de orde komt (‘open steekproe�rekking’). In de speci�catiefase, die 
is gericht op het ontwikkelen van centrale begrippen, wordt uit het onderzoeks-
materiaal een keuze gemaakt voor die teksten die een aanvulling betekenen op 
de onderzoeksgroep in de vorige fase (‘relationele en variationele steekproef-
trekking’). In de reductiefase, die is gericht op het bepalen en uitwerken van 
het kernbegrip, veelal een typologie, en van de relaties van dat kernbegrip met 
andere begrippen, worden uit het onderzoeksmateriaal die teksten gekozen 
waarin de samenhang tussen de onderzochte verschijnselen goed aan de orde 
komt (‘onderscheidende steekproe�rekking’). Ook in de integratiefase, die is 
gericht op het uitwerken en toetsen van de in de vorige fase voorlopig geformu-
leerde theorie, vindt steekproe�rekking plaats.

60 Wester & Peters 2006. De termen ‘open sampling’, ‘relational and variational sampling’ en 
‘discriminate sampling’ zijn van Corbin & Strauss 1990.
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Bij elke gegevensverzameling worden keuzes gemaakt, al was het alleen al 
vanwege de beperkte tijd en middelen. In mijn onderzoek waren de belang-
rijkste keuzemomenten de volgende: (1) de keuze voor parochiepastoraat en niet 
voor bijvoorbeeld geestelijke verzorging; (2) de keuze uit de aangereikte namen 
van degenen die ik benaderde; (3) de keuze uit de beknopt beschreven casussen 
van die casussen die ik uitgebreid beschreven wilde hebben; (4) de poging om er 
deelnemers bij te krijgen; (5) de keuze uit de uitgebreid beschreven casussen van 
de uitvoerig te analyseren casussen. De keuze voor parochiepastoraat en niet 
voor bijvoorbeeld geestelijke verzorging, werd ingegeven door het gegeven dat 
autonomie en respect voor autonomie al veel is onderzocht in de gezondheids-
zorg en de parochie dus een nieuwe institutionele context zou opleveren, en door 
het gegeven dat de beoogde onderzoeker ervaring hee� met parochiepastoraat 
en nauwelijks met geestelijke verzorging. De keuze uit de aangereikte namen van 
parochiepastores van degenen die ik vroeg aan mijn onderzoek deel te nemen, 
werd bepaald door de wens een qua lee�ijd, sekse en wijding gemengd gezel-
schap van deelnemers te hebben. De keuze uit de beknopt beschreven casussen 
van die casussen die ik uitgebreid beschreven wilde hebben, werd ingegeven 
door verschillende wensen die ik groepeerde in een vij�al criteria (zie paragraaf 
5.3). Ik wilde alle deelnemers honoreren. Ik wilde een zekere spreiding van de, 
in de beschreven pastorale contacten aan de orde zijnde thematieken. De casus 
moest niet te complex zijn en het handelen van de pastor moest goed zichtbaar 
zijn of kunnen worden. Bovendien moest ik minstens het vermoeden hebben 
dat er moreel relevante aspecten aan de casus zaten en dat de casus interes-
sant zou kunnen zijn met het oog op (respect voor) autonomie en authenticiteit. 
De poging om er deelnemers bij te krijgen, werd ingegeven door de wens de 
variatie in de gevalsbeschrijvingen te vergroten. Ik wilde in het bijzonder meer 
sacramenteel ingestelde pastores en als psycholoog geschoolde pastores erbij 
hebben. In de tot dan toe verzamelde casussen vervulde sacramentenbediening 
op een enkele uitzondering na nauwelijks een rol en bleken pastores vaak wel 
gebruik te maken van psychologische inzichten, maar zonder blijk te geven van 
een inbedding van die inzichten in een bredere psychologische kennis en kunde. 
Deze poging tot het erbij krijgen van deelnemers met de genoemde speci�eke 
kenmerken hee� overigens geen nieuwe deelnemers opgeleverd.

De keuze uit de uitgebreid beschreven casussen van die casussen die ik uitein-
delijk uitvoerig heb geanalyseerd, werd ingegeven door de verwachting dat de 
analyse ervan veel zou opleveren met het oog op mijn onderzoeksvraag. Deze 
uitvoerige analyse heb ik in vier stappen gedaan, waarna ik achtereenvolgens 
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drie, vijf, zeven en uiteindelijk tien casussen had geanalyseerd. Na de eerste twee 
stappen, dus na analyse van vijf casussen, had ik de clustering van de goederen 
op orde (zie bijlage 6.1.5). Na de eerste drie stappen, dus na de analyse van zeven 
casussen, had ik de vierentwintig (deel)ingangen van de uitgebreide gegevens-
matrix op orde (zie bijlage 6.7.1). Ook de verdichte en de nog–verder–verdichte 
matrix waren toen gemaakt (zie bijlage 6.7.2 en 6.7.3). Op basis van deze matrices, 
dus na analyse van zeven casussen, kwam ik tot vier typen van stuurmanskunst. 
Het toevoegen van nog drie casussen aan de analyse maakte een vijfde type 
noodzakelijk, waarna het mogelijk was de dimensies van de onder deze typen 
liggende eigenschappenruimte te reconstrueren. In deze eigenschappenruimte, 
discreet gemaakt, is ruimte voor acht typen (zie bijlage 6.8). Een volgende stap 
zou zijn om op zoek te gaan naar casussen die in de nog lege cellen zouden 
passen. Een van de kwesties is dan of twee van de acht cellen leeg zullen blijven. 
Met het oog op de beschikbare tijd is hiervan afgezien.

Is hier nu sprake geweest van “theoriegerichte steekproe�rekking”? Niet in 
de robuuste zin dat er na het zichtbaar worden van enkele contouren van een 
nieuwe theorie is teruggekeerd naar het onderzoeksveld van het parochiepasto-
raat om volledig nieuwe casussen te verzamelen en er nu een uitgewerkte theorie 
ligt. Er ligt hooguit een aanzet tot een typologie. Er is wel sprake van steekproef-
trekking in een meer di]use zin geweest. Aan het eind van mijn onderzoek 
bestaat mijn gegevensbank uit negentien casussen van tien pastores. Daaruit 
heb ik uiteindelijk een steekproef van tien casussen genomen. In die steekproef 
zijn negen van de tien pastores vertegenwoordigd. In de eerste twee stappen 
van de uitvoerige analyse hee� ‘open steekproe�rekking’ plaatsgevonden, 
gericht op diversiteit, in het bijzonder de diversiteit in de goederenkaarten. In 
de derde en vierde stap hee� een ‘relationele en variationele steekproe�rekking’ 
plaatsgevonden, gericht op het vinden van relaties tussen en de variatie binnen 
concepten, in het bijzonder de relaties en variaties in de gegevensmatrices. Met 
‘onderscheidende steekproe�rekking’, gericht op het vinden van samenhangen, 
in het bijzonder de samenhang tussen de gevonden typologie van stuurmans-
kunst en het samengestelde of gecon�gureerde goed autonomie & authenticiteit, 
is hooguit een begin gemaakt. Wel is duidelijk geworden wat de volgende stap 
zou kunnen zijn, namelijk het zoeken naar een casus van het type ‘beheerst 
responsief bijsturend’ en het zoeken naar casussen voor de andere twee lege 
cellen. Naar verwachting zou de eerste zoektocht een positief resultaat en de 
tweede zoektocht een negatief resultaat moeten opleveren (zie 6.5.3.2).
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Paragraaf 6.7: Integratie: Persoonlijk pastoraat inhoudelijk bezien

In deze paragraaf rapporteer ik beknopt de uiteindelijke integratie. In twee 
volgende hoofdstukken kom ik daarop uitvoerig terug. De uiteindelijke beant-
woording van de vraagstelling van mijn onderzoek vindt plaats in hoofdstuk 8. 
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidde, zoals geformuleerd in de inleiding:

Wat valt er te leren uit de praktijken van een beperkt aantal parochiepas-
tores ten aanzien van autonomie en authenticiteit als morele goederen?

Deze vraag heb ik, eveneens in de inleiding, uiteen gelegd in vijf empirische 
subvragen die op elkaar voortbouwen. De vijfde en laatste vraag neemt de 
voorgaande samen. In het inleiding heb ik, gebruikmakend van termen uit de 
onderwijsevaluatie, gesproken van vier formatief–evaluatieve subvragen en 
een summatief–evaluatieve subvraag. Ik bespreek hieronder in hoeverre deze 
subvragen zijn beantwoord en hoe aannemelijk en verreikend deze antwoorden 
volgens mij zijn.

De eerste subvraag luidde: welke morele goederen zijn voor de betre"ende 
pastores voor hun pastoraal handelen kennelijk van belang? De bevindingen van 
mijn onderzoek maken duidelijk dat het hier niet kan gaan om een eenvoudige 
lijst van achter elkaar opgesomde afzonderlijke goederen. Het gaat meer om een 
continue ruimte, waarin situationeel sommige goederen naar voren komen en 
anderen op de achtergrond blijven. Uit mijn onderzoek komt als antwoord op 
deze vraag een goederenkaart, waarin ik zes clusters van goederen, door reac-
ties van de pastor onthuld, heb onderscheiden (zie subparagraaf 6.4.2): (1) Op 
zich nemen door de pastor van de pastorale betrekking, (2) Menselijke waar-
digheid, (3) Je verhouden tot en handelen jegens de wereld om je heen, (4) Je 
verhouden tot jezelf als een levend, ervarend, denkend, handelend en sprekend 
wezen, (5) Je verhouden tot wat ons overstijgt en (6) Als gelovigen verkeren met 
elkaar, samen reikend naar heil. Deze zes clusters bleken na het uitvoerig analy-
seren van vijf casussen verzadigd, dat wil zeggen, dat het toevoegen van nieuwe 
casussen geen verandering opleverde. Het lijkt dus aannemelijk dat deze zes 
clusters voor persoonlijk pastoraat in de onderzochte casussen gelden en dat 
ze ook gelden voor persoonlijk pastoraat in andere, niet onderzochte casussen. 
Tenminste voor vergelijkbare pastores. Met name kan uit mijn onderzoek niet 
worden geconcludeerd of ook voor pastores uit de categorie van jonge, sacra-
menteel ingestelde priesters deze clusters gelden.

De tweede subvraag luidde: welk doel of welke doelen streven zij in hun 
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pastoraal handelen kennelijk na? In het volgende hoofdstuk, in paragraaf 7.2, 
zal ik aannemelijk maken dat de door mij geïdenti�ceerde saillante samenge-
stelde of gecon�gureerde goederen kunnen worden opgevat als de doelen van 
pastoraat. Daarop vooruitlopend, kan ik concluderen dat de bevindingen van 
mijn onderzoek duidelijk maken dat het bij de beantwoording van deze tweede 
subvraag niet kan gaan om één enkel doel dat voor alle pastorale casussen 
geldt, een doel dat enkel betrekking hee� op het leven van de pastorant. Het 
gaat meer om een aantal clusters van doelen, die betrekking kunnen hebben 
op het leven van de pastorant of op de pastorale betrekking zelf, en die a�an-
kelijk van de situatie aan de orde kunnen zijn. Uit mijn onderzoek komen als 
algemeen antwoord op deze vraag de zes saillante samengestelde of gecon�gu-
reerde goederen (zie subparagraaf 6.4.4): het doel van persoonlijk pastoraat is 
het bevorderen van innerlijke ruimte, een betekenisvolle plek tussen mensen 
en de ervaring van Gods liefde door het zorgvuldig erkennen van de pastorant 
als persoon, door beschikbaar te zijn op een heldere en duurzame manier en 
door een gezamenlijke zoektocht naar God aan te gaan. Waarop de praktijk 
van persoonlijk pastoraat is gericht in het leven van de pastorant, daarop wordt 
door de pastor in diens praktijkbeoefening als het ware vooruit gelopen. Niet 
het bereiken van doelen, maar het zich richten op de interne goederen van een 
praktijk is wat mag worden verwacht van een deugdzame praktijkbeoefenaar. 
Interessant zal zijn de vergelijking van de in mijn onderzoek gevonden doelen 
en de doelen die in de praktisch–theologische literatuur aan persoonlijk pasto-
raat worden toegekend.

De derde subvraag luidde: hoe verhouden zich de geïdenti%ceerde morele 
goederen kennelijk tot elkaar en tot wat de betre"ende pastores kennelijk als 
doel(en) van hun handelen nastreven? Met andere woorden, welke concrete 
morele afwegingen maken de betre"ende pastores en hoe vallen die uit? De 
bevindingen van mijn onderzoek maken duidelijk dat het hier niet kan gaan 
om twee aparte, eventueel hiërarchisch geordende lijsten met een eenduidige 
relatie tussen beide lijsten. Het gaat meer om één continue ruimte, waarin situ-
ationeel sommige doelen naar voren komen, die op hun beurt vergezeld gaan 
van allerlei andere, situationeel bepaalde goederen De relatie tussen doelen en 
goederen is complex. Doelen zijn als het ware geanticipeerde goederen. Het 
werken aan een bepaald doel kan leiden tot het realiseren van de, in dat doel 
geanticipeerde goederen, maar er kunnen zich ook heel andere goederen tonen.

De vierde subvraag luidde: welke van de geïdenti%ceerde morele goederen zijn, 
in kritische dialoog met de literatuur, in verband te brengen met de concepten 
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autonomie en authenticiteit en welke inhoud krijgen deze concepten dan? Ook 
hier geldt weer dat de bevindingen van mijn onderzoek duidelijk maken dat 
het hier niet kan gaan om een eenvoudige lijst van achter elkaar opgesomde 
goederen. Het gaat meer om een continue ruimte waarin verschillende goederen 
oplichten al naar gelang de conceptuele kaart die wordt ingezet (zie subpara-
graaf 6.4.3).

De vijfde, door mij ‘summatief–evaluatief ’ genoemde subvraag luidde: hoe 
draagt de pastor op basis van de gevonden inhoud van autonomie en authenti-
citeit bij aan de morele kracht van de pastorant en wel op een wijze die past bij 
de geïdenti%ceerde doelen van pastoraat? De beantwoording van deze vraag zal 
moeten wachten tot in hoofdstuk 8.

* * *

In het volgende hoofdstuk beschrijf ik de uiteindelijke opbrengst van mijn 
onderzoek, zowel de inhoudelijke opbrengst van het empirische onderzoek naar 
autonomie en authenticiteit in het pastoraat als de methodologische opbrengst 
van het kwalitatief–empirische onderzoek naar een bepaalde praktijk, de doelen 
van die praktijk en de goederen die daarin aan de orde zijn.

 
 



HOOFDSTUK ZEVEN: DE OPBRENGST VAN HET EMPIRISCHE 

ONDERZOEK

Na in de vorige hoofdstukken de gegevensverwerving en de gegevensverwerking 
te hebben beschreven, beschrijf ik in dit hoofdstuk de uiteindelijke opbrengst 
van mijn onderzoek, zowel de inhoudelijke als de methodologische opbrengst. 
In dit hoofdstuk wordt veel toegelicht en geïllustreerd aan de hand van citaten 
uit de casussen. Om die in hun context te kunnen plaatsen, verdient het aanbe-
veling de samenvattingen van de casussen in bijlage 5.6 erbij te houden.

* * *

De uiteindelijke opbrengst van mijn onderzoek bestaat uit een inhoudelijke en 
een methodologische opbrengst. Als inhoudelijke opbrengst van het empirische 
onderzoek naar autonomie en authenticiteit in het pastoraat presenteer ik een 
goederenkaart bestaande uit een zevental clusters van goederen in persoonlijk 
pastoraat (paragraaf 7.1), de geïdenti�ceerde doelen van persoonlijk pastoraat 
(7.2), de gevonden typen van pastorale processen opgevat als vormen van stuur-
manskunst (7.3) en de gevonden gedaantes van autonomie en authenticiteit (7.4). 
Als methodologische opbrengst van het kwalitatief–empirische onderzoek naar 
een bepaalde praktijk, de doelen van die praktijk en de goederen die daarin aan 
de orde zijn, beschrijf ik de wijze waarop ik de instrumenten van conceptuele 
kaarten, goederen, episodisch verloop en gegevensmatrices in mijn empirische 
onderzoek heb ontwikkeld en gebruikt (7.4).

DEEL A: DE INHOUDELIJKE OPBRENGST

Paragraaf 7.1: Goederen en hiërarchiën van goederen in het pastoraat

In het verloop van een pastoraal proces — een weg die een pastorant en een 
pastor, in het kader van een pastorale betrekking, met elkaar gaan — kan een 
veelheid van goederen aan de orde zijn. Sommige van deze goederen staan van 
begin tot eind op de voorgrond, andere komen op een gegeven moment naar 
voren of verdwijnen juist weer naar de achtergrond. Er zijn er die de pastorale 
betrekking zelf betre]en, andere betre]en het leven van de pastorant buiten 
die betrekking. Onder de goederen die de pastorale betrekking zelf betre]en 
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(zie 7.1.1), zijn er die te maken hebben met het op zich nemen door de pastor 
van de pastorale betrekking, andere hebben te maken met het op zich nemen 
door de pastorant van de pastorale betrekking en nog weer andere hebben te 
maken met het als gelovigen verkeren met elkaar, samen reikend naar heil. 
Onder de goederen die het leven van de pastorant betre]en (7.1.2), zijn er die 
te maken hebben met het je verhouden tot jezelf, andere hebben te maken met 
het je verhouden tot de wereld om je heen en nog weer andere hebben te maken 
met het je verhouden tot wat ons overstijgt. Een apart cluster van goederen die 
het leven van de pastorant betre]en, hee� te maken met menselijke waardig-
heid. Hieronder beschrijf ik in meer detail deze zeven gevonden clusters van 
goederen en hun deelclusters1.

7.1.1. Goederen betre"ende de pastorale betrekking

Pastoraat geschiedt in het kader van een pastorale betrekking, een betrekking 
tussen een pastor en een pastorant, soms meerdere pastoranten. Deze pasto-
rale betrekking doet wezenlijk mee in de pastorale begeleiding. Wil de pasto-
rale begeleiding op de een of andere manier slagen, dan moeten beide partners 
deze betrekking ook op zich nemen, dat wil zeggen, onderkennen dat ze in die 
bepaalde betrekking staan, zichzelf en de eigen positie in die betrekking serieus 
nemen, de partner en diens, van de eigen positie onderscheiden positie serieus 
nemen, en voor het beheer van de betrekking verantwoordelijkheid nemen. In 
het verloop van het pastoraal begeleidingsproces zijn er, naast goederen die het 
leven van de pastorant betre]en, ook goederen aan de orde die de pastorale 
betrekking zelf betre]en. In deze tweede categorie zijn er die te maken hebben 
met het op zich nemen door de pastor van de pastorale betrekking, andere 
hebben te maken met het op zich nemen door de pastorant van de pastorale 
betrekking en nog weer andere hebben te maken met het als gelovigen verkeren 
met elkaar, samen reikend naar heil.

7.1.1.1. Op zich nemen door de pastor van de pastorale betrekking

Onder de goederen die het op zich nemen door de pastor van de pastorale 
betrekking betre]en, zijn er die de re^ectieve aansturing betre]en, andere die 
het goede beheer betre]en en nog weer andere die de aandachtige en trouwe 

1 Hoe ik tot deze clusters en deelclusters ben gekomen, is na te lezen in hfst. 6. Lees daarvoor 
subpar. 6.2.1, 6.3.1 en 6.4.2. Zie ook bijlage 6.1.5. Bij het clusteren zijn de geïdenti�ceerde goederen 
genomen los van de precieze rol die ze in de betre]ende casus vervullen en los van de andere, in 
de betre]ende casus aan de orde zijnde goederen.
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omgang met de pastorant betre]en. Er zijn er ook die te maken hebben met 
persoonlijke waarden van de pastor, met wat voor de pastor een actief op zich 
nemen door de pastorant van de pastorale betrekking inhoudt, of met een 
oriëntatie die van buiten de betrekking zelf komt. Ik licht deze deelclusters 
hieronder toe.

I. Re^ectieve aansturing van de pastorale betrekking: In dit deelcluster gaat het 
om goederen die de pastor als pastor betre]en. Ze hebben te maken met het 
re^ectief zichzelf zijn, met innerlijke motivatie of met re^ectieve professionali-
teit. Bij het re^ectief zichzelf zijn gaat het om kennis van de eigen grootheid en 
zwakheid als mens en besef van wat je wel en niet op eigen kracht kunt bereiken, 
om voortgaande re^ectie op het eigen werk en om waar maken wat je uitdraagt, 
congruent zijn in wat je denkt en zegt en werken met een eigen geleefde theo-
logie. Bij innerlijke motivatie gaat het erom of je persoonlijk pastoraat als een 
onontbeerlijke bron van vreugde kunt zien. Bij re^ectieve professionaliteit gaat 
het om het hebben van een duidelijk idee van de eigen verantwoordelijkheid en 
de eigen professionele grenzen, om collegialiteit naar collega–pastores toe en 
de bereidheid zelf ook geestelijke begeleiding te ontvangen en, in ieder geval in 
beginsel, mee te doen aan onderzoek naar het eigen werk.

II. Goed beheer van de pastorale betrekking: In dit deelcluster gaat het om 
goederen die het ‘zekeren’ van de pastorale betrekking betre]en, waarbij de 
pastor rekening houdt met de eigen draagkracht en van daaruit waar nodig 
grenzen stelt aan de pastorant. Er zijn er die te maken hebben met een veilige 
ruimte, andere met professioneel beheer en nog weer andere met waarborging. 
Bij een veilige ruimte gaat het om een rustige, naar buiten afgeschermde en 
veilige ruimte voor en bij jezelf. Bij professioneel beheer gaat het om zorg voor 
de eigen conditie en beschikbaar zijn op een manier die ook op de lange duur 
is vol te houden, om duidelijkheid over de eigen rol, om een geordende bege-
leiding en een goede omgang met de verschillende communicatiemedia en om 
een goede afronding van het pastoraal proces. Bij waarborging gaat het om 
een verantwoord en verantwoordingsbereid omgaan met vertrouwelijkheid en 
privacy.

III. Aandachtige en trouwe omgang met pastoranten: In dit deelcluster gaat het 
om goederen die de pastorale betrekking betre]en nadat de context is ‘geze-
kerd’. Er zijn er die te maken hebben met aandachtig aanwezig zijn, andere 
met professionele betrouwbaarheid of met zorgvuldige en barmhartige afstem-
ming, en nog weer andere met mensen recht doen of met innerlijke klankkast 
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zijn. Bij aandachtig aanwezig zijn gaat het om fysiek aanwezig zijn daar waar 
de pastorant is en met hem of haar de weg mee te gaan, om het zich richten op 
de pastorant en niet voortijdig met eigen gevoelens en gedachtes te komen, en 
om het aandachtig luisteren om te begrijpen en niet om te oordelen. Bij profes-
sionele betrouwbaarheid gaat het om bereikbaar zijn en ingaan op het beroep 
dat op je wordt gedaan en om trouw zijn, het waarborgen van continuïteit en 
het nemen van verantwoordelijkheid. Bij zorgvuldige en barmhartige afstem-
ming gaat het om zorgvuldig, barmhartig en — waar dat kan — vrijmoedig en 
lijfelijk zich afstemmen op de pastorant, om hem of haar proberen te begrijpen 
en zoeken naar een passende respons op wat de pastorant te berde brengt of 
verlangt. Bij mensen recht doen gaat het om het serieus nemen van mensen, om 
het bevorderen van de onderlinge communicatie en om mensen helpen en niet 
zomaar loslaten. Bij innerlijke klankkast gaat het om inzicht hebben in wat er is 
gebeurd, alles wat ter sprake komt oppakken en mee laten resoneren en op het 
juiste moment de inspiratie krijgen om precies het goede te doen.

IV. Persoonlijke waarden van de pastor: In dit deelcluster gaat het om goederen 
die datgene betre]en dat voor de pastor zelf of voor zijn of haar eigen leven van 
waarde is: gemeenschap, vertrouwen in God en mensen, hoe haar of zijn eigen 
kinderen er aan toe zijn.

V. Actief op zich nemen door de pastorant van de pastorale betrekking: In dit 
deelcluster gaat het om goederen die datgene betre]en dat de pastor nodig 
vindt van de kant van de pastorant: het hebben van zuivere motieven voor het 
aanspreken van de pastor, het aangaan van het innerlijk proces, het tonen van 
inzet of het instemmen met het handelen van de pastor.

VI. Oriëntatie van buiten de betrekking: In dit deelcluster gaat het om goederen 
die buiten de pastorale betrekking zelf liggen. Ze hebben te maken met het 
als geloofsgemeenschap gastvrij zijn of met wat voor de lastgever of voor de 
opvoeder van de pastorant van belang is.

7.1.1.2. Op zich nemen door de pastorant van de pastorale betrekking

Onder de goederen die het op zich nemen door de pastorant van de pastorale 
betrekking betre]en, zijn er die het zich toevertrouwen aan de pastor betre]en, 
andere die een zorgzame betrokkenheid op de pastor betre]en die eigenlijk de 
pastorale betrekking te boven gaat, en nog weer andere die datgene betre]en 
wat voor de pastorant een actief op zich nemen door de pastor van de pasto-
rale betrekking inhoudt. Tot dit laatste deelcluster behoren de geschiktheid en 
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bereikbaarheid van de pastor, de aandacht, erkenning en ondersteuning door 
de pastor en de veiligheid bij de pastor.

7.1.1.3. Als gelovigen verkeren met elkaar, samen reikend naar heil

Onder de goederen die het als gelovigen verkeren met elkaar, samen reikend 
naar heil, betre]en, zijn er die datgene betre]en waarin pastorale begeleiding 
zich onderscheidt van hulpverlening, andere die de relatie tussen pastor en 
pastorant als gelovigen betre]en, en nog weer andere die het samen zoeken 
naar God of de innerlijke ruimte bij de pastorant betre]en. In het eerste deel-
cluster — datgene waarin pastorale begeleiding zich van hulpverlening onder-
scheidt — gaat het om goederen die een soort formele bepaling geven van de 
pastorale betrekking en het pastoraal proces. Ze hebben te maken met inbed-
ding in stilte en gebed, het gebruik van de Schri� en sacramentaliteit. In 
het tweede deelcluster — de betrekking tussen pastor en pastorant als gelo-
vigen — gaat het om goederen die de symmetrie in de broeder– en zusterrelatie 
tussen pastor en pastorant als gelovigen betre]en. In het derde deelcluster — het 
samen zoeken naar God — gaat het om goederen die de betrekking tot God 
als de derde gesprekspartner in het pastorale gesprek betre]en. In het vierde 
deelcluster — de innerlijke ruimte bij de pastor — gaat het om goederen die de 
betrekking van de pastorant als pastorant tot zichzelf betre]en. Ze hebben te 
maken met innerlijk rust en vertrouwen.

7.1.2. Goederen betre"ende het leven van de pastorant

Pastoranten stappen over het algemeen niet op een pastor af om met deze pastor 
een betrekking aan te gaan, maar om met hem of haar over iets uit hun leven 
in gesprek te gaan. In het pastoraal proces zijn daarmee niet alleen goederen 
die de pastorale betrekking zelf betre]en aan de orde, maar ook goederen die 
het leven van de pastorant betre]en. In deze categorie goederen zijn er die te 
maken hebben met het je verhouden tot jezelf, andere hebben te maken met het 
je verhouden tot de wereld om je heen en nog weer andere hebben te maken met 
het je verhouden tot wat ons overstijgt. Een aparte cluster hee� te maken met 
menselijke waardigheid.
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7.1.2.1. Je verhouden tot jezelf als een levend, ervarend, denkend, handelend 
en sprekend wezen

Onder de goederen die het je verhouden tot jezelf als een levend, ervarend, 
denkend, handelend en sprekend wezen betre]en, zijn er die het in eigen handen 
nemen van de eigen levensvoering betre]en, andere die het competente drager 
zijn van het eigen leven betre]en en nog weer andere die het je verhouden tot wie 
je bent geworden betre]en. In het eerste deelcluster — in eigen handen nemen 
van de eigen levensvoering — gaat het om goederen die te maken hebben met op 
zichzelf en op anderen gerichte soevereiniteit en met zelfdiscipline. Bij op zich-
zelf gerichte soevereiniteit gaat het om je eigen leven leiden, om anderen niet tot 
last zijn en mogelijkheden aangrijpen. Bij op anderen gerichte soevereiniteit gaat 
het om het tonen van initiatief naar anderen toe en het weten te vragen om hulp. 
Bij zelfdiscipline gaat het om matigheid en zel~eperking, orde en regelmaat, 
trouw. In het tweede deelcluster — competente drager zijn van het eigen leven 
en jezelf ook als zodanig zien — gaat het om goederen die de manier betre]en 
waarop je met jezelf omgaat. Ze hebben te maken met re^ectieve subjectiviteit 
of met zelfwaardering. Bij re^ectieve subjectiviteit gaat het om het, door zelfre-
^ectie opbouwen van evenwichtige zel`ennis en het uitzuiveren van de eigen 
motieven. Bij zelfwaardering gaat het om zelfaanvaarding en zelfvertrouwen, 
om een positief zel~eeld en een gevoel van eigenwaarde en om vertrouwen in 
de toekomst. In het derde deelcluster — je verhouden tot, kunnen tonen van en 
handelen overeenkomstig wie je bent geworden, in alle gebrokenheid — gaat het 
om waarachtigheid, om omgaan met het contingente en om innerlijke ruimte.

7.1.2.2. Je verhouden tot en handelen jegens de wereld om je heen

Onder de goederen die het je verhouden tot en handelen jegens de wereld om 
je heen betre]en, zijn er die het betrokkenheid zijn van en op de mensen om je 
heen, al dan niet wederkerig, inclusief de geloofsgemeenschap, betre]en, andere 
die het betrokken zijn van en bij de partner, de kinderen en andere familieleden 
betre]en, nog weer andere die het dragen en waar maken van verantwoordelijk-
heid betre]en en ten slotte goederen die de betrokkenheid van hulpverleners op 
de pastorant betre]en. Bij het op een na laatste deelcluster — verantwoordelijk-
heid dragen en waar maken — kan het gaan om om iets voor anderen doen en 
omgaan met andersdenkenden, om betrouwbaarheid, in de betekenis van je aan 
afspraken houden en aan mensen trouw zijn, of om het op een verantwoorde 
manier je werk doen. Bij het laatste deelcluster — betrokkenheid van hulpverle-
ners — kan het gaan om respectvolle omgang, duidelijkheid of snel verleende hulp.
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7.1.2.3. Je verhouden tot wat ons overstijgt

Onder de goederen die het je verhouden tot wat ons overstijgt betre]en, zijn er 
die God die op ons toekomt betre]en, andere die vertrouwen in en openheid 
voor God betre]en en nog weer andere die ontvankelijkheid en het gaan van 
een weg naar binnen betre]en die niet per se op God betrokken zijn. In het 
eerste deelcluster — God die op ons toekomt — kan het gaan om het gedragen, 
aanvaard en vergeven worden door God, om het uitgedaagd worden door God, 
om kracht van Godswege, om het aan elkaar gegeven worden door God of om 
God als bestemming. In het tweede deelcluster — vertrouwen in en openheid 
voor Gods betrokkenheid op ons — kan het gaan om het naar God uitstaan, om 
het ervaren van en antwoorden op God en om een kerkbetrokken geloven. Bij 
naar God uitstaan gaat het om vertrouwen in God en om contact zoeken met 
en bidden tot God. Bij het antwoorden op God gaat het om bekering, zelfgave, 
het eerbiedigen van de zondagsrust. Bij kerkbetrokken geloven gaat het om de 
geloofsinitiatie van de eigen kinderen, om vertrouwen in de Kerk en in pastores 
in het bijzonder en om vroomheid. Bij het derde deelcluster — niet per se op 
God betrokken ontvankelijkheid en weg naar binnen — gaat het om goederen 
die betrekking hebben op algemene transcendentiecategorieën, zoals stilte, de 
vertrouwvolle weg naar binnen, de verbinding met het gewone leven, het thuis 
zijn bij elkaar en de hoop.

7.1.2.4. Menselijke waardigheid

Onder de goederen die menselijke waardigheid betre]en, zijn er die het licha-
melijk leven en overleven ten overstaan van anderen betre]en, andere die licha-
melijke en geestelijke veiligheid bij zichzelf betre]en en nog weer andere die een 
veilig, fatsoenlijk en maatschappelijk gewaardeerd leven betre]en.

7.1.3. Onderlinge verhouding

Over de onderlinge verhouding valt niet veel meer te zeggen dan dat er twee 
categorieën clusters zijn. Hoe ze zich precies tot elkaar verhouden valt niet te 
zeggen, temeer daar bij de clustering de te clusteren goederen zijn opgevat los 
van de precieze rol die ze in de betre]ende casus vervullen en los van de andere, 
in de betre]ende casus aan de orde zijnde goederen. Om die reden zijn er in dit 
stadium ook nog geen hiërarchieën van goederen aan te wijzen.
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Paragraaf 7.2: Doelen van pastoraat

Met ‘doelen’ bedoel ik hier niet de doelen die de pastor zichzelf stelt, diens 
intenties of bedoelingen, maar de doelen die bij een bepaalde praktijk horen. 
In hoofdstuk 1 ben ik daar, naar aanleiding van MacIntyre’s omschrijving van 
‘praktijk’, op ingegaan. De doelen van een praktijk worden ontdekt door de 
praktijkbeoefenaren in het beoefenen van de praktijk zelf. Ze worden dan door 
de gemeenschap van praktijkbeoefenaren, in samenspraak met de samenleving, 
bevestigd en vervolgens door de praktijkbeoefenaren als leidraad genomen, 
totdat ze niet meer helemaal voldoen en worden bijgesteld. In mijn casussen 
lijken de pastores zich niet erg te bekommeren om de doelen van pastoraat. 
Mijn onderzoek legt echter bloot waarop ze in feite anticiperen. De relatie 
tussen doelen en goederen is complex. Doelen zijn als het ware geanticipeerde 
goederen. Het werken aan een bepaalde doel kan leiden tot het realiseren van 
de, in dat doel geanticipeerde goederen, maar er kunnen zich ook heel andere 
goederen tonen. Tegen de achtergrond van de, in de vorige paragraaf beschreven 
kaart van goederen die in het verloop van een pastoraal proces aan de orde 
kunnen zijn, was het mogelijk een bepaling van de doelen van de praktijk van 
persoonlijk pastoraat te geven. Daartoe identi�ceerde ik de (clusters van) sail-
lante samengestelde of gecon�gureerde goederen als de doelen van pastoraat2. 
Op basis van de bevindingen van mijn onderzoek concludeer ik dat het doel 
van persoonlijk pastoraat is: het bevorderen van (1) innerlijke ruimte, (2) een 
betekenisvolle plek tussen mensen en (3) de ervaring van Gods liefde, door als 
pastor (4) beschikbaar te zijn op een heldere en duurzame manier, (5) zorg-
vuldig de pastorant te erkennen als persoon en (6) een gezamenlijke zoektocht 
naar God aan te gaan. Hieronder bespreek ik de zes onderscheiden elementen 
één voor één en geef ik telkens een paar voorbeelden3.

7.2.1. Doelen betre"ende het leven van de pastorant

7.2.1.1. Het bevorderen van innerlijke ruimte

Het eerste doel is het bevorderen door de pastor van innerlijke ruimte bij de 
pastorant. Iemand beschikt over (een grote) innerlijke ruimte als hij of zij 
nuchter, zel`ritisch en beweeglijk in het leven en in zijn of haar geloof staat, 

2 Hoe ik tot deze saillante gecon�gureerde goederen ben gekomen, is na te lezen in hfst. 6. 
Lees daarvoor subpar. 6.2.1, 6.2.5, 6.3.3 en 6.4.4. Zie ook bijlage 6.3, 6.4 en 6.5. Voor het begrip 

‘samengesteld of gecon�gureerd goed’: zie de theoretische verdieping in subpar. 6.4.4.
3 Voor alle tien uitvoerig geanalyseerde casussen, zie bijlage 6.5.2.
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zich op een ontspannen manier verhoudt tot wat er in hem of haar omgaat, 
inclusief de eigen angsten, niet bang is voor het oordeel van anderen en zijn 
of haar emoties dur� te laten zien, zichzelf en de eigen geschiedenis, inclusief 
de duistere kant ervan, aanvaardt en positief naar zichzelf kijkt, los van de 
eigen prestaties, en zijn of haar eigen weg gaat rekening houdend met zijn of 
haar rechten en plichten. ‘Innerlijke ruimte’ gebruik ik hier dus in een bete-
kenis die ruimer is dan ‘innerlijke ruimte’ als aanduiding van een bepaalde 
gemoedstoestand4. 

In casus 043 bevordert de pastor innerlijke ruimte wanneer zij de pastorante 
helpt zich nieuw te verhouden tot wat er in haar leven is gebeurd en haar 
ogen te openen voor wat er in haar leven positief is, haar aanmoedigt een 
psychiatrische behandeling te ondergaan, en aan de pastorante het eigen 
vertrouwen in de mogelijkheid van verbetering overbrengt.

In casus 081 bevordert de pastor innerlijke ruimte wanneer hij de pastorante 
helpt haar angst te hanteren, en aanmoedigt de weg naar binnen te gaan 
en onder ogen te zien wat ze fout hee� gedaan en wat haar daartoe hee� 
gebracht.

In casus 052 bevordert de pastor innerlijke ruimte wanneer hij de pastorante 
helpt onderscheid te maken tussen enerzijds activiteiten die ooit goed voor 
haar waren maar dat nu niet meer zijn en anderzijds activiteiten die haar 
ook nu nog goed doen en plezier geven, aanmoedigt vij�ig positieve eigen-
schappen van zichzelf op te schrijven en voorstelt een verstandelijk beperkte 
vrouw te begeleiden naar de vieringen.

7.2.1.2. Het bevorderen van een betekenisvolle plek tussen mensen

Het tweede doel is het bevorderen door de pastor van het innemen door de 
pastorant van een betekenisvolle plek tussen mensen die elkaar als een waar-
devolle mens erkennen en waarderen en elkaars gebrokenheid verdragen. Dat 
kunnen de leden van het eigen gezin zijn, de geloofsgemeenschap of de mensen 
voor wie de pastorant vrijwilligerswerk doet. Die plek kan betekenisvol zijn in 
de zin van een plek om thuis en tot rust te komen, of in de zin van dat de pasto-
rant iets doet dat door anderen wordt gewaardeerd.

4 Ik gebruik hier ‘innerlijke ruimte’ dus in een ruimere betekenis dan Carlo Leget in Leget 
2003 die ‘innerlijke ruimte’ gebruikt als een metafoor voor ‘een stil worden, waardoor een mens 
in staat is om alle bewegingen in het innerlijk waar te nemen’ (12) en ‘een gemoedstoestand 
waarin iemand in staat is om zich in alle vrijheid en rust te verhouden tot directe emoties en 
houdingen die door een situatie opgeroepen worden’ (44). Zie voor ‘innerlijke ruimte’ ook de 
theoretische verdieping in subpar. 6.5.4.



480 gezien de ander

In casus 131 bevordert de pastor het innemen van een betekenisvolle plek 
tussen mensen wanneer hij, na meer dan een jaar de tijd te hebben genomen 
om haar haar verhaal van levenslang misbruik in alle details te laten vertellen, 
de pastorante tot kosteres voor doordeweekse vieringen maakt.

In casus 034 bevordert de pastor het innemen van een betekenisvolle plek 
tussen mensen wanneer zij de pastorante blij� bezoeken ook al erkent deze 
haar niet als pastor, maar installeert ze haar als een vrijwilliger die haar 
namens de parochie bezoekt omdat ze zoveel voor die parochie hee� gedaan.

In casus 094 bevordert de pastor het innemen van een betekenisvolle plek 
tussen mensen wanneer hij de pastorante bezoekt om na te gaan of ze niet 
vereenzaamt en zó naar haar luistert dat ze haar verhaal over haar trouw aan 
haar inmiddels overleden man kan vertellen.

7.2.1.3. Het bevorderen van de ervaring van Gods liefde

Het derde doel is het bevorderen door de pastor van het ervaren door de pasto-
rant van Gods liefde, nabijheid, steun, zegen, meegaan, bescherming, trouw, 
vergeving, aanvaarding, kracht, wijsheid enzovoort. Dit kan de pastorant 
ervaren in zichzelf, in de natuur of in de betrekking met mensen om hem of 
haar heen.

In casus 043 bevordert de pastor het ervaren van Gods liefde waneer zij 
weigert haar handen van een pastorante af te trekken als deze haar daar 
om vraagt, omdat ze geloo� in Gods belo�e dat Hij ons niet zal laten vallen, 
en bidt om Gods zegen over de pastorante voordat deze voor behandeling 
wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek.

In casus 121 bevordert de pastor het ervaren van Gods liefde wanneer hij 
de pastorant en een groepje van (voormalige) dak– of thuisloze mannen uit 
zijn parochie begeleidt op hun bedevaart naar Lourdes, omdat hij hun de 
ervaring toewenst door God erkend en aanvaard te zijn.

7.2.2. Doelen betre"ende de pastorale betrekking

7.2.2.1. Het beschikbaar zijn op een heldere en duurzame manier

Het vierde doel is het bereikbaar en beschikbaar zijn van de pastor voor de 
pastorant op een manier die voor de pastorant duidelijk is en voor de pastor vol 
te houden is. 
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In casus 043 verwezenlijkt de pastor een duidelijke en duurzame beschik-
baarheid wanneer zij de pastorante duidelijk maakt dat ze niet een vriendin 
is, niet gebeld kan worden tijdens haar vakantie en dat ze haar eigen 
momenten van stilte en meditatie hee�, terwijl ze wel op allerlei momenten 
en gedurende een lange tijd voor de pastorante beschikbaar is.

In casus 131 verwezenlijkt de pastor een duidelijke en duurzame beschikbaar-
heid wanneer hij duidelijke afspraken maakt over wanneer de pastorante, die 
met borderline is gediagnosticeerd, hem kan spreken, naar haar levensver-
haal blij� luisteren ook al hee� hij moeite haar te geloven, en voor hemzelf 
veiligheid regelt met het oog op eventuele toekomstige beschuldigingen. 

In casus 116 verwezenlijkt de pastor een duidelijke en duurzame beschik-
baarheid wanneer zij een ritueel hee� om haar hoofd leeg te maken voordat 
ze met de pastorante in gesprek gaat, opent met het aansteken van een kaars 
en na a^oop tijd neemt om wat is gezegd in de handen van God te leggen.

In casus 061 verwezenlijkt de pastor een duidelijke en duurzame beschik-
baarheid wanneer hij beschikbaar is voor een gesprek met het hele gezin 
van de pastorante, daarbij gespitst is op ‘wat er is’ en voor de gezinsleden 
een veilige ruimte biedt om zich, eventueel via de pastor, naar elkaar toe uit 
te spreken.

7.2.2.2. Het zorgvuldig erkennen van de pastorant als persoon

Het vijfde doel is het zorgvuldig erkennen door de pastor van de pastorant als 
persoon. De pastor gaat niet boven de pastorant staan, overstemt hem of haar 
niet door in een bepaalde richting te sturen, laat zich niet bepalen door ener-
zijds ideaalbeelden en anderzijds vooroordelen. De pastor hee� in het bijzonder 
zorg voor mensen die machteloos en kwetsbaar zijn.

In casus 121 verwezenlijkt de pastor de zorgvuldige erkenning van de pasto-
rant als persoon wanneer hij zich voortdurend inspant om barmhartig te 
zijn ook al is hij vaak geïrriteerd door het gedrag van de pastorant en andere 
dak– of thuisloze mannen en elke keer dat hij een veto uitspreekt over een 
idee van de pastorant met een suggestie komt die beter past bij de mogelijk-
heden en beperkingen van de pastorant.

In casus 034 verwezenlijkt de pastor de zorgvuldige erkenning van de pasto-
rante als persoon wanneer zij de pastorante, ook al erkent deze de pastor 
niet als pastor, blij� bezoeken, naar haar verhalen luistert en bevestigt dat de 
pastorante iemand is die veel voor anderen hee� gedaan.



482 gezien de ander

7.2.2.3. Het aangaan van een gezamenlijke zoektocht naar God

Het zesde doel is het aangaan door de pastor van een met de pastorant geza-
menlijke zoektocht naar God. Het gaat om drie wezenlijke elementen: (1) ‘Zoek-
tocht’: er wordt gezocht. Het is niet zo dat de pastor het al gevonden hee� en 
de pastorant bij de hand neemt en hem of haar brengt bij wat de pastor zelf al 
gevonden hee�. (2) ‘Gezamenlijk’: de pastor en de pastorant doen het zoeken 
gezamenlijk. Niet alleen de pastor zoekt, ook de pastorant zoekt. Niet alleen 
de pastorant zoekt, ook de pastor zoekt. En ze zoeken gezamenlijk, niet ieder 
apart. (3) ‘Naar God’: terwijl er misschien ook naar inzicht wordt gezocht, of 
rust, of herstel van contact met anderen, wordt er vooral naar God gezocht. Als 
hulpmiddelen daarbij dienen Schri�verhalen, momenten van stilte en kleine 
rituelen zoals het aansteken van kaarsen.

In casus 081 gaat de pastor een gezamenlijke zoektocht naar God aan 
wanneer een pastor in zijn ontmoetingen met (en zijn afsluitende brief 
aan) de pastorante benadrukt dat zij broeder en zuster in geloof zijn, dat ze 
tot dezelfde kerk behoren en dat er tussen hen, als consequentie daarvan, 
verbondenheid, vertrouwdheid, gelijkwaardigheid en wederzijdse verant-
woordelijkheid is.

In casus 131 gaat de pastor een gezamenlijk zoektocht naar God aan wanneer 
hij moeite doet een zekere gelijkheid in het zoeken naar God tussen hem en 
de pastorante overeind te houden, ook al is er een grote emotionele en intel-
lectuele ongelijkheid tussen hen.

In casus 033 gaat de pastor een gezamenlijk zoektocht naar God aan wanneer 
ze met de pastorant op zoek gaat naar wat God met zijn levensbestemming 
van doen hee� en hoe bijbelverhalen daar een licht op kunnen laten schijnen.

7.2.3. Emergentie

De hierboven besproken doelen zijn geen doelen die de pastor zichzelf aan het 
begin van een pastoraal proces stelt, eventueel na een voorafgaande diagnose. 
Ze ontvouwen zich gedurende het episodisch verloop van het pastoraal proces. 
Sommige tonen zich van begin tot eind in hun volle omvang, andere tonen 
zich in verschillende episodes in verschillende gedaantes, en weer andere tonen 
zich hoofdzakelijk in één episode. De technische term daarvoor is ‘emergentie’: 
goederen komen onder een complexe invloed van onoverzichtelijke krachten 
op een onnaspeurbare manier op en verdwijnen soms ook weer naar de achter-
grond; een volgende keer gebeurt het niet. 
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In casus 131 maakt de pastor vanaf het begin duidelijk onder welke voor-
waarden hij voor de pastorante beschikbaar is en houdt hij daaraan vast 
gedurende het gehele proces. Na meer dan een jaar luisteren naar haar 
levensverhaal opent zich een nieuw perspectief: het organiseren van een 
betekenisvolle plek tussen mensen door haar tot kosteres voor doorde-
weekse vieringen te maken. 

In casus 034 hee� de pastor tot doel van haar pastoraat in het algemeen 
de pastorant, door diens levensverhaal te verbinden met Gods heilsge-
schiedenis, te helpen om te ervaren dat er ook in haar leven redding is. In 
deze casus echter is de pastorant daar reeds van overtuigd. Waarschijnlijk 
doordat er in het verleden iets tussen hen is voorgevallen, erkent de pasto-
rante de pastor niet als pastor en beperkt ze haar tot het vertegenwoordigen 
van de parochie, die een verplichting ten aanzien van haar hee�, omdat ze 
vroeger zoveel voor de parochie hee� gedaan. In feite oefent de pastorante 
een zeker geweld uit op de pastor. De pastor blij� echter haar bezoeken, naar 
haar luisteren en haar bevestigen totdat de pastorante overlijdt. Uiteindelijk 
blijkt de casus om trouw en loyaliteit te gaan.

In casus 052 hecht de pastor groot belang aan vriendelijkheid en gastvrij-
heid. Hij begin te luisteren naar wat de pastorante hee� te vertellen, maar 
besluit al gauw te gaan sturen in de richting van een positieve houding ten 
aanzien van het leven en zichzelf. Hij moedigt de pastorante aan verbinte-
nissen die haar geen vreugde meer bezorgen, los te laten en verbintenissen 
die wel vreugde schenken, aan te gaan. De pastorante van haar kant begint 
de pastor te benaderen als een vriend. Op een gegeven moment gee� ze de 
pastor als verjaarscadeau een bezoek aan een theater. Dit brengt de pastor 
ertoe haar duidelijk te maken dat hij geen vriend is. Zijn vriendschappelijk-
heid moet niet misverstaan worden als vriendschap. 

7.2.4. Onderlinge verhouding

Zoals er op de algemene goederenkaart twee categorieën goederen zijn, zo zijn 
er ook twee categorieën doelen: die met betrekking tot het leven van de pasto-
rant en die met betrekking tot de pastorale betrekking. De verschillende doelen 
hangen ook samen met de verschillende clusters op de goederenkaart. Bij het 
bevorderen van innerlijke ruimte horen goederen uit het cluster ‘Je verhouden 
tot jezelf ’. Bij het bevorderen van een betekenisvolle plek tussen mensen horen 
goederen uit het cluster ‘Je verhouden tot de wereld’. Bij het bevorderen van 
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de ervaring van God horen goederen uit het cluster ‘Je verhouden tot wat 
ons overstijgt’. Bij het beschikbaar zijn op een heldere en duurzame manier 
horen goederen uit het cluster ‘Op zich nemen door de pastor van de pastorale 
betrekking’. Bij het zorgvuldig erkennen van de pastorant als persoon horen 
goederen uit het deelcluster ‘Aandachtige en trouwe omgang met pastoranten’. 
Bij het aangaan van een gezamenlijke zoektocht naar God horen goederen uit 
het cluster ‘Als gelovigen verkeren met elkaar’. In zekere zin bevestigen de zes 
doelen de clustering van de goederen, maar laten ook zien dat het clusteren van 
goederen los van de precieze rol die ze in een concrete situatie vervullen, ook 
zijn beperkingen kent.

Op grond van de inhoudelijke vulling van de zes doelen zou je een samen-
hang verwachten tussen, in afnemende plausibiliteit: (a) het aangaan van een 
gezamenlijke zoektocht naar God en het bevorderen van de ervaring van Gods 
liefde, (b) het zorgvuldig erkennen van de pastorant als persoon en het bevor-
deren van een betekenisvolle plek tussen mensen en (c) het beschikbaar zijn 
op een heldere en duurzame manier en het bevorderen van innerlijke ruimte. 
Hoewel deze samenhang er één–op–één in de geanalyseerde casussen niet heel 
duidelijk is, lijkt er wel een verband te zijn tussen de ene categorie doelen en de 
andere categorie doelen. In de formulering van het doel van persoonlijk pasto-
raat aan het begin van deze paragraaf heb ik dat tot uitdrukking gebracht in het 
voegwoordje ‘door’. Waarop de praktijk van persoonlijk pastoraat in het leven 
van de pastorant is gericht, daarop wordt door de pastor in diens praktijkbeoe-
fening als het ware vooruit gelopen5. Door heldere en duurzame beschikbaar-
heid, door aandachtige en trouwe omgang en door een gezamenlijke zoektocht 
naar God kan de pastor naderen, legt hij of zij een bedding aan, toont hij of 
zij zich betrouwbaar, bouwt hij of zij krediet op, enzovoort. Hoe deze uitings-
vormen van een pastorale praktijkaanpak er vervolgens toe leiden dat inner-
lijke ruimte, een betekenisvolle plek tussen mensen en de ervaring van Gods 
liefde worden bevorderd, onttrekt zich aan wat moraal–theologisch onderzoek 
kan blootleggen. Dat vraagt om een praktisch–theologisch, in het bijzonder 
pastoraal–psychologisch, of gedragswetenschappelijk, in het bijzonder psycho-
logisch, onderzoek. Op grond van mijn onderzoek kan ik geen uitspraken 
doen over oorzakelijkheid, maar wel over passendheid of gerichtheid, niet over 
veroorzaken, maar wel over uitnodigen, verzoeken, verlokken, overhalen. Door 

5 Dit bevestigt de idee dat van een praktijkbeoefenaar niet het bereiken van doelen buiten 
de praktijk zelf, maar het zich richten op de interne goederen van een praktijk mag worden 
verwacht.
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heldere en duurzame beschikbaarheid, door aandachtige en trouwe omgang 
en door een gezamenlijke zoektocht naar God beweegt de pastor de pastorant 
ertoe innerlijke ruimte te vergroten, een betekenisvolle plek tussen mensen te 
vinden en zich voor de ervaring van Gods liefde open te stellen. Mijn onderzoek 
leidt tot de conclusie dat er lichte aanwijzingen zijn voor de veronderstelling dat 
een bepaald patroon van uitnodigen een bepaald patroon oproept van op die 
uitnodiging ingaan, met dien verstande dat dat met de context van de speci�eke 
pastorale betrekking varieert. In deze zin zou je misschien kunnen zeggen dat 
de pastorale betrekking een kleine, veilige ruimte biedt om het leven te oefenen.

Ik geef drie voorbeelden van casussen waarin het zorgdragen voor doelen 
betre]ende de pastorale betrekking als het ware voorbereidend, voorwaarden 
scheppend, uitlokkend is voor het realiseren van doelen betre]ende het leven 
van de pastorant:

In casus 121 zet de pastor wat de pastorale betrekking betre� in op het zorg-
vuldig erkennen van de pastorant als persoon. Hij spant zich voortdurend 
in om barmhartig te zijn ook al is hij vaak geïrriteerd door het gedrag van 
de pastorant en andere dak– of thuisloze mannen. Elke keer dat hij een veto 
uitspreekt over een idee van de pastorant komt hij met een suggestie die beter 
past bij de mogelijkheden en beperkingen van de pastorant. Hij bevordert 
een betekenisvolle plek tussen mensen voor pastoranten in het algemeen 
door hen — en ook zichzelf — eraan te herinneren dat ze allen ‘etterbakken 
en parels’ zijn en dat ze elkaar moeten ‘dragen en verdragen’. Voor deze 
speci�eke pastorant in het bijzonder bevordert de pastor een betekenisvolle 
plek tussen mensen door hem te helpen bij het succesvol volgen van een 
dekenale cursus en bij het doorvoeren van zijn diaconale maaltijdproject 
binnen de parochie.

In casus 131 draagt de pastor zorg voor een heldere en duurzame beschikbaar-
heid, het zorgvuldig erkennen van de pastorant als persoon en het aangaan 
van een gezamenlijk zoektocht naar God. Hij is bereid om over langere 
tijd zeer frequent naar het levensverhaal van de pastorante te luisteren en 
neemt tegelijkertijd maatregelen die hem moeten beschermen tegen moge-
lijke toekomstige beschuldingen van haar. Hij besluit hetgeen de pastorante 
hem vertelt serieus te nemen en op een echte manier uit te gaan van gelijk-
waardigheid. Ten slotte gaat hij samen met de pastorante en ondanks het 
grote niveauverschil tussen hen een gezamenlijke zoektocht naar God aan. 
Aan het eind rapporteert de pastor een toename van innerlijke ruimte bij de 
pastorante in die zin dat ze beter met haar angsten om kan gaan en echtere 
emoties kan laten zien. Bovendien hee� de pastorante een betekenisvolle 
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plek tussen mensen gekregen doordat de pastor haar tot kosteres voor de 
doordeweekse vieringen hee� gemaakt.

Figuur 7.3.1

In casus 116 draagt de pastor zorg voor een duidelijke en duurzame beschik-
baarheid en voor het aangaan van een gezamenlijke zoektocht naar God. 
Zij hee� een ritueel om haar hoofd leeg te maken voordat ze met de pasto-
rante in gesprek gaat, opent met het aansteken van een kaars en neemt na 
a^oop tijd om wat is gezegd en gebeurd in de handen van God te leggen. Ze 
brengt het gesprek op God van Wie iedere mens een geliefde zoon of dochter 
is en brengt daarbij haar eigen geloof in. Ze noemt dat het inbrengen van 
haar eigen ‘lijntje met God’. Naarmate het pastoraal proces vordert, krijgt 
de pastorante meer innerlijke ruimte en gaat ze meer Gods liefde ervaren. 
Ze gaat, vanuit innerlijke rust en een positieve kijk op zichzelf, meer rechtop 
staan en haar eigen weg gaan, en ze voelt zich meer Gods geliefde kind en 
door God gedragen.

7.2.5. Verdere conclusies

De analyse van de casussen bevestigt de cruciale betekenis van de pastorale 
betrekking voor de praktijk van persoonlijk pastoraat. 

Interessant is de vergelijking van de in mijn onderzoek gevonden doelen en 
de doelen die in de praktisch–theologische literatuur aan persoonlijk pastoraat 
worden toegeschreven. Zo vind ik bijvoorbeeld niet terug het bevorderen van 
het besef van zondigheid of van de bereidheid Jezus Christus na te volgen en de 
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eigen levensvoering daarmee in overeenstemming te brengen6. Ik kom daarop 
terug in het volgende hoofdstuk.

Paragraaf 7.3: Pastoraat als stuurmanskunst

Hieronder beschrijf ik de gevonden zes typen stuurmanskunst. De eerste vijf 
heb ik gevonden in de tien uitvoerig geanalyseerde casussen. De zesde is een 
constructie op grond van de eigenschappenruimte7. Bij elk type geef ik eerst 
een beknopte algemene beschrijving en vervolgens een analytische beschrij-
ving van elk van de bijbehorende casussen. Voor een samenvatting van de 
casussen, in de volgorde waarin ze zijn geanalyseerd, zij verwezen naar bijlage 
5.6. Bij elk van de zes ‘typen’ heb ik twee tekeningen gemaakt. In tekening 1 
teken ik schematisch het verloop van het pastorale proces en het sturen van 
de pastor. De ononderbroken (kromme) lijn met open pijlpunt gee� de bewe-
ging weer die in het verloop van het proces wordt gemaakt. De stippellijn met 
dichte pijlpunt gee� daarvan de globale richting aan. De onderbroken lijn 
zonder pijlpunt representeert de richting van de saillante goederen8. De korte, 
dikke, rechte pijlen geven de (bij)sturingen van de pastor aan. Deze tekening 
karakteriseert het type. In tekening 2 teken ik schematisch wat er in het pasto-
raal proces gebeurt in termen van ruimte, beweging en zel`oers van pastor en 
pastorant. De onderbroken lijnen geven de ruimte, beweging en zel`oers van 
de pastor weer en de ononderbroken lijnen die van de pastorant. Deze teke-
ning gee� een karakterisering van de in dit onderzoek bij het betre]ende type 
behorende casussen. De ene casus wordt er meer door gekarakteriseerd dan de 
andere. Of deze karakterisering van het proces ook onlosmakelijk met dit type 
is verbonden, kan ik op grond van dit onderzoek niet concluderen.

Er zijn twee hoofdtypen: koersvast sturend beheer en responsief bijsturend 
beheer. In het eerste hoofdtype is er een duidelijke, eenduidige koersrichting die 
consequent wordt gevolgd. De saillante goederen tonen zich in het verloop van 
het pastoraal proces dan ook van begin tot eind. In het tweede hoofdtype is er 
weliswaar een koersrichting, maar zijn er ook diverse terugvoedingsmomenten 
waarop de pastor de koers verlegt naar aanleiding van hoe het proces verloopt. 

6 Dit zijn doelen van het kerugmatische, resp. het ethische concept van pastoraat die de prak-
tisch-theoloog Doris Nauer — onder vele andere concepten — onderscheidt, zie hfst. 3, sectie 
3.3.1.1.
7 Hoe ik precies tot deze typen ben gekomen, is na te lezen in hfst. 6. Lees daarvoor subpar. 
6.5.2 en 6.5.3. Zie ook bijlage 6.8.
8 Zie voor een verdere uitleg van deze laatste lijn plus een waarschuwing hfst. 6, voetnoot 52.
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De verschillende saillante goederen tonen zich in het verloop van het pasto-
raal proces dan ook in verschillende episodes. Deze twee hoofdtypen hebben 
overigens betrekking op de casus en niet per se op de stijl van de betre]ende 
pastor. Of de pastores beschikken over meerdere stijlen die ze, al naar gelang de 
pastorant of het verloop van het proces, kunnen inzetten, kan ik op grond van 
dit onderzoek niet concluderen.

7.3.1. ‘Behouden koers’–koersvast sturend

De saillante goederen — die zich ofwel in het geheel van het verloop van de casus 
ofwel enkel in een bepaalde episode tonen — tonen zich van begin tot eind. Er 
is een duidelijke, eenduidige koersrichting die consequent wordt gevolgd. De 
pastor beweegt daarbij bewust weg van iets buiten de pastorale betrekking zelf. 
De begeleiding, inclusief de betrekking, wordt in die zin geheel beheerd9. In 
termen van ruimte, beweging en zel`oers kan het pastoraal proces als volgt 
worden beschreven: de pastor biedt de pastorant een welbepaalde, gekanali-
seerde ruimte waarin deze een plek kan innemen, kan bewegen en een zel`oers 
kan uitzetten. Onder dit type vallen casus 121, 116 en 033.

In casus 121 laat de pastor zich wat de pastorale betrekking betre�, van begin 
tot eind leiden door de gecon�gureerde goederen ‘aanwezige beschikbaar-
heid’ en ‘erkenning schenken’. Met betrekking tot het leven van de pastorant 
draagt hij bij aan het bevorderen van de gecon�gureerde goederen ‘weder-
kerige erkenning’ en ‘erkenning door God’. Deze vier goederen hangen 
samen met een duidelijke, eenduidige koersrichting die consequent wordt 
gevolgd. De pastor probeert aanwezig te zijn als er gevierd, ko�e gedronken 
en gegeten wordt, en tochtgenoot te zijn, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij 
spant zich in om barmhartig te zijn ook al is hij vaak geïrriteerd door het 
gedrag van de dak– en thuislozen met wie hij contact hee�. Elke keer dat hij 
een veto uitspreekt over een voorstel van de pastorant komt hij met een alter-
natief dat beter aansluit bij diens mogelijkheden en beperkingen. De pastor 
houdt de Lourdesgangers voor dat zij allen, inclusief hijzelf, ‘etterbakken en 
parels’ zijn en dat ze elkaar moeten ‘dragen en verdragen’. De pastorant helpt 
hij bij het succesvol volgen van een dekenale cursus en bij het doorvoeren 
van zijn diaconale maaltijdproject binnen de parochie. De pastor gaat met 
de pastorant en een groepje dak– en thuislozen op bedevaart naar Lourdes 

9 ‘Behouden koers’ is een scheepvaartterm die betrekking hee� op de koers die een schip daad-
werkelijk gaat, te onderscheiden van de ‘gestuurde koers’, die de koers is waarin de stuurman het 
schip stuurt. De behouden koers is de resultante van de gestuurde koers plus de invloed van de 
wind en de stroming van het water.
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om hen de ervaring mee te geven door God aanvaard te worden als mens, als 
gelovige en als zichzelf. In de pastorale begeleiding van de pastorant houdt 
de pastor de pastorant bewust ervan af actief te worden op het gebied van 
de liturgie. Op die manier zal de pastorant namelijk toch niet de erkenning 
krijgen die hij zoekt. De begeleiding, inclusief de betrekking, wordt in die 
zin geheel beheerd. Door de pastorant voor te stellen en te helpen een diaco-
naal maaltijdproject in het kerkgebouw op te zetten en uit te voeren, en door 
met hem en een paar anderen naar Lourdes te reizen, biedt de pastor de 
pastorant een welbepaalde, gekanaliseerde ruimte waarin deze een plek kan 
innemen, kan bewegen en een zel`oers kan uitzetten.

In casus 116 laat de pastor zich voor wat de pastorale betrekking betre�, van 
begin tot eind leiden door de gecon�gureerde goederen ‘methodisch gecon-
troleerde beschikbaarheid’ en ‘biddend samen zoeken naar de bijbelse God’. 
Met betrekking tot het leven van de pastorante draagt zij bij aan het bevor-
deren van de gecon�gureerde goederen ‘zelfzorg’ en ‘Gods liefde ervaren’. 
Deze vier goederen hangen samen met een duidelijke, eenduidige koersrich-
ting die consequent wordt gevolgd. De pastor voltrekt, voordat ze met de 
pastorante in gesprek gaat, een ritueel om haar hoofd leeg te maken, opent 
het gesprek met het aansteken van een kaars en neemt na a^oop tijd om 
wat is gezegd en gebeurd in Gods handen te leggen. Ze brengt het gesprek 
op God van Wie iedere mens een geliefde zoon of dochter is, grijpt daarbij 
terug op wat in een catechesegroep waaraan de pastorante deelneemt, aan 
de orde is gekomen en brengt ook haar eigen geloof in. Ze noemt dat het 
inbrengen van haar eigen ‘lijntje met God’. Naarmate het pastoraal proces 
vordert, vindt de pastorante meer innerlijke rust en een positieve kijk op 
zichzelf en gaat ze meer rechtop staan en haar eigen weg gaan. Ze voelt zich 
meer Gods geliefde kind en door God gedragen. In de pastorale begeleiding 
beweegt de pastor, ingegeven door haar ignatiaanse opleiding, bewust weg 
van onderwerpen die de pastorante onrust geven. De begeleiding, inclusief 
de betrekking, wordt in die zin geheel beheerd. Door heel duidelijk aan te 
geven en te bewaken wat tot de pastorale begeleiding en wat tot bijvoorbeeld 
werkbegeleiding behoort, biedt de pastor de pastorante een welbepaalde, 
gekanaliseerde ruimte waarin deze een plek kan innemen, kan bewegen en 
een zel`oers kan uitzetten.

In casus 033 laat de pastor zich voor wat de pastorale betrekking betre�, 
van begin tot eind leiden door de gecon�gureerde goederen ‘verantwoorde 
beschikbaarheid’ en ‘verbinding met de heilsgeschiedenis’. Met betrek-
king tot het leven van de pastorant draagt ze bij aan het bevorderen van 
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het gecon�gureerde goed ‘op een volwassen manier geloven’. Deze drie 
goederen hangen samen met een duidelijke, eenduidige koersrichting die 
consequent wordt gevolgd. De pastor wil beschikbaar zijn voor ieder die een 
beroep op haar doet — in dit geval de oma en opvoedster van de pastorant. 
Ze wil wel dat de pastorant ermee instemt door haar begeleid te worden. De 
pastor voelt tegelijk een verantwoordelijkheid naar die oma toe en naar de 
pastorant toe die nog minderjarig is. Ze wil haar eigen handelen toetsen aan 
de verhalen van de heilsgeschiedenis en mensen laten zien dat God ook met 
hun geschiedenis van doen hee�. De pastorant probeert ze een zel`ritisch, 
beweeglijk en nuchter geloven voor te houden en duidelijk te maken dat hij 
kennis van zaken dient te hebben voordat hij handelend optreedt. In de 
pastorale begeleiding probeert de pastor bewust weg te bewegen van een al 
te onbemiddelde relatie met God. De pastorant is er namelijk van overtuigd 
dat hij door God is opgedragen mensen te helpen en dat hij de daarvoor 
benodigde kennis dan ook rechtstreeks van God zal krijgen. De begeleiding, 
inclusief de betrekking, wordt door de pastor geheel beheerd. Door met de 
pastorant in gesprek te blijven, hem serieus te nemen in zijn roeping, ook 
als hij zegt priester te willen worden zonder een idee te hebben van wat dat 
precies inhoudt, en tegelijk te corrigeren biedt de pastor de pastorant een 
welbepaalde, gekanaliseerde ruimte waarin deze een plek kan innemen, kan 

bewegen en een zel`oers kan uitzetten. 

7.3.2. ‘Gestuurde koers’–koersvast sturend

De saillante goederen die zich in het geheel van het verloop van de casus tonen, 
tonen zich van begin tot eind. Er is dus een duidelijke, eenduidige koersrichting 
die consequent wordt gevolgd. De pastor beweegt daarbij onbewust weg van 
iets buiten de pastorale betrekking zelf, mogelijk omdat dat in deze combinatie 
van pastor en pastorant niet realiseerbaar is. De begeleiding wordt in die zin 
gedeeltelijk niet beheerd10. In termen van ruimte, beweging en zel`oers kan het 
pastoraal proces als volgt worden beschreven: de pastorant neemt veel ruimte 
in en laat de pastor weinig ruimte. De pastor probeert voor wat hij of zij belang-
rijk vindt, meer ruimte te maken, maar schikt zich uiteindelijk in de ruimte die 
hem of haar wordt gelaten. Onder dit type vallen casus 081 en 034. Merk op dat 
casus 034, die onder dit type valt, van dezelfde pastor is als casus 033, die onder 
het vorige type valt.

10 ‘Gestuurde koers’ is een scheepvaartterm die betrekking hee� op de koers waarin de 
stuurman het schip stuurt, maar waarin het schip niet per se gaat, omdat er ook nog de invloed 
van de wind en de stroming van het water is.
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In casus 081 laat de pastor zich wat de pastorale betrekking betre�, van begin 
tot eind leiden door de gecon�gureerde goederen ‘afstemming op de ander’ 
en ‘broer in geloof ’. Met betrekking tot het leven van de pastorant draagt 
de pastor bij aan het bevorderen van het gecon�gureerde goed ‘zelfaanvaar-
ding’. Deze drie goederen hangen samen met een eenduidige koersrichting 
die consequent wordt gevolgd. De pastor gaat in op het beroep dat op hem 
wordt gedaan op een manier die is afgestemd op de pastorant, op wat er 
bij haar lee� en op het proces dat wordt opgestart of gaande gehouden. Hij 
benoemt de pastorale betrekking als een relatie tussen broeders en zusters in 
het geloof, waarin hijzelf als pastor ook wordt gevoed en waarin sacramenten 
een rol kunnen vervullen. In de loop van de pastorale begeleiding gaat de 
pastorante de eigen persoon en de eigen geschiedenis meer onder ogen zien, 
de duistere kanten ervan aanvaarden, zichzelf positiever waarderen en dat 
alles opdragen aan God. In de pastorale begeleiding wordt onbewust wegbe-
wogen van helderheid over wat is stukgemaakt. De begeleiding wordt in die 
zin gedeeltelijk niet beheerd. De pastorante klopt bij de pastor aan hoewel 
zij niet tot zijn parochie behoort, omdat ze zich niet kan toevertrouwen aan 
de pastor van haar parochie. Ze vraagt de pastor om haar broer die gaat 
sterven, te begeleiden en om een ziekenzalving. De pastor hee� vragen bij 
haar wens van hem de ziekenzalving te ontvangen, maar ze weet de twijfels 
bij de pastor weg te nemen. De pastor komt tegemoet aan haar wens.

Figuur 7.3.2
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In casus 034 laat de pastor zich voor wat de pastorale betrekking betre�, van 
begin tot eind leiden door de gecon�gureerde goederen ‘trouwe beschik-
baarheid’ en ‘zorg voor kleine mensen’. Met betrekking tot het leven van de 
pastorante draagt de pastor bij aan het bevorderen van het gecon�gureerde 
goed ‘een betekenisvolle plek tussen mensen’. Deze drie goederen hangen 
samen met een duidelijke, eenduidige koersrichting die consequent wordt 
gevolgd. De pastor wil bereikbaar en beschikbaar zijn voor wie een beroep 
op haar doen en is daarin bijzonder trouw. Ze wil vooral bereikbaar zijn 
voor mensen uit lager opgeleide en maatschappelijk zwakkere milieus en 
mensen onbevangen tegemoet treden. Ook als de pastorante de pastor eigen-
lijk niet erkent als pastor, blij� de pastor trouw bij haar op bezoek gaan en 
haar bevestigen als volwaardig lid van de geloofsgemeenschap en als iemand 
die iets betekent voor medemensen. De pastorante is actief geweest binnen 
de parochie en nog steeds actief voor gehandicapten, vooral in relatie met 
de burgerlijke gemeente. In de pastorale begeleiding beweegt de pastor min 
of meer onbewust weg van een mogelijke verzoening van de pastorante met 
haar eigen leven en met anderen, waaronder haar ex–man, mogelijk omdat 
dat in deze combinatie van pastor en pastorant niet bespreekbaar is. De bege-
leiding wordt in die zin gedeeltelijk niet beheerd. Doordat de pastorante de 
pastor niet als pastor erkent, maar haar wel blij� ontvangen en haar daarbij 
behandelt als ware de pastor een parochiane die op bezoek komt omdat de 
pastorante in het verleden zoveel voor de parochie hee� gedaan, neemt de 
pastorante heel veel ruimte in en laat ze de pastor heel weinig ruimte. De 
pastor doet pogingen om de pastorante bij te sturen in haar waardering voor 
hulpverleners, maar dat lukt alleen door de pastorante te herinneren aan wat 
zij eerder zelf hee� gezegd.

7.3.3. Bewaakt responsief bijsturend

In het verloop van het pastoraal proces tonen zich in verschillende episodes 
verschillende saillante goederen al naar gelang van wat zich aandient. In die zin 
is er weliswaar een duidelijke koersrichting, maar zijn er ook diverse terugvoe-
dingsmomenten waarop de pastor de koers iets verlegt naar aanleiding van hoe 
het proces zich ontwikkelt. De pastor probeert daarbij vanaf het begin bewust 
weg te bewegen van iets binnen de pastorale betrekking zelf, omdat hij of zij 
daar geen heil van verwacht. De begeleiding, en in het bijzonder de betrekking, 
wordt in die zin geheel beheerd. In termen van ruimte, beweging en zel`oers 
kan het pastoraal proces als volgt worden beschreven: de pastorant verengt 
de eigen ruimte en de pastor spant zich in die ruimte open te houden en te 
verruimen. Onder dit type vallen casus 043 en 131.
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Figuur 7.3.3

In casus 043 laat de pastor zich, al naar gelang van wat zich aandient, met 
betrekking tot de pastorale betrekking leiden door de gecon�gureerde 
goederen ‘duurzame beschikbaarheid’ en ‘mensen serieus nemen’. Met 
betrekking tot het leven van de pastorante draagt ze, eveneens al naar 
gelang van wat zich aandient, bij aan het bevorderen van de gecon�gu-
reerde goederen ‘innerlijke ruimte’ en ‘Gods liefde ervaren’. Er is in die zin 
weliswaar een duidelijke koersrichting, maar er zijn ook diverse terugvoe-
dingsmomenten waarop de pastor de koers iets verlegt naar aanleiding van 
hoe het proces zich ontwikkelt. Aan het begin is de pastor erg bezig met 
een vorm van beschikbaarheid te vinden die ze ook op den duur vol kan 
houden. De pastorante doet namelijk nogal een groot beroep op haar. Naar 
de pastorante toe probeert ze te bevorderen dat deze zich op een meer reële 
en ontspannen manier gaat verhouden tot wat er in haar leven is gebeurd 
en ook wat meer voor zichzelf gaat zorgen. Ze moet oog hebben voor het 
goede en vertrouwen in dat het beter met haar kan gaan. Dit laatste komt 
bij de pastorante echter niet aan. Als de pastorante de indruk wekt aan 
zelfdoding te denken en, later, de pastor vraagt haar los te laten, gaat een 
ander gecon�gureerd goed opspelen, namelijk ‘mensen serieus nemen’. De 
pastor probeert zorgvuldig met de pastorante om te gaan zonder te sturen, 
maar haar ook niet zomaar los te laten. Als de pastor de pastorante zegt 
dat ze als het ware ziek is, maar dat daarvoor genezing mogelijk is, kan de 
pastorante haar om de ziekenzegen vragen. Dan komt wel bij de pastorante 
aan wat de pastor haar eerder voorhield, namelijk dat ze vertrouwen mag 
hebben in de mogelijkheid van verbetering. De pastorante ervaart in de 
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ziekenzegen Gods liefde en kracht van Godswege. In de pastorale begelei-
ding doet de pastor haar best om vanaf het begin bewust weg te bewegen 
van iets dat betrekking hee� op de pastorale betrekking zelf, namelijk dat 
de pastorante de pastor als vriendin ziet, omdat de pastor daar geen heil van 
verwacht. De begeleiding, en in het bijzonder de betrekking, wordt in die 
zin geheel beheerd. Door zichzelf klein te maken en voortdurend te denken 
dat anderen haar wel niet zullen zien zitten en zullen ervaren als een blok 
aan hun been, verengt de pastorante de eigen ruimte. Met de gedachte aan 
zelfdoding, doet ze daar nog een schepje boven op. De pastor spant zich in 
die ruimte open te houden en te verruimen. Dat lijkt ook te lukken.

In casus 131 laat de pastor zich, al naar gelang van wat zich aandient, met 
betrekking tot de pastorale betrekking leiden door de gecon�gureerde 
goederen ‘bewaakte beschikbaarheid’, ‘mensen serieus nemen’ en ‘samen op 
zoek naar God’. Met betrekking tot het leven van de pastorante draagt de 
pastor, eveneens al naar gelang van wat zich aandient, bij aan het bevorderen 
van de gecon�gureerde goederen ‘innerlijke ruimte’ en ‘betekenisvolle plek 
tussen mensen’. In die zin is er weliswaar een duidelijke koersrichting, maar 
zijn er ook diverse terugvoedingsmomenten waarop de pastor de koers iets 
verlegt naar aanleiding van hoe het proces zich ontwikkelt. De pastor is 
vanaf het begin bereid om over langere tijd zeer frequent naar het levensver-
haal van de pastorante te luisteren en neemt maatregelen die hem moeten 
beschermen tegen mogelijke toekomstige beschuldingen van haar. Hij besluit 
hetgeen de pastorante hem vertelt serieus te nemen en uit te gaan van echte 
gelijkwaardigheid. Hij gaat ook samen met de pastorante en ondanks het 
grote niveauverschil tussen hen een gezamenlijke zoektocht naar God aan. 
Eveneens vanaf het begin probeert de pastor te bevorderen dat de pastorante 
zich gaat verhouden tot wat er is gebeurd en beter met haar angst om gaat. 
Op een gegeven moment maakt de pastor de pastorante tot kosteres voor de 
doordeweekse vieringen zodat ook zij het gevoel kan hebben nodig te zijn. 
Aan het eind bemerkt de pastor meer ontspanning en zel`ennis bij de pasto-
rante, wat zich vooral uit in dat ze tegenover de pastor echtere emoties kan 
laten zien. In de pastorale begeleiding probeert de pastor vanaf het begin 
bewust weg te bewegen van iets dat betrekking hee� op de pastorale betrek-
king zelf, namelijk erkenning ontvangen door zich aan de pastor onder te 
schikken, omdat hij daar geen heil van verwacht. De begeleiding, en in het 
bijzonder de betrekking, wordt in die zin geheel beheerd. Door zo bezig te 
zijn met wat haar is overkomen, dat uit te spelen naar hulpverleners en de 
pastor toe en zichzelf onmogelijk te maken bij andere mensen, verengt de 
pastorante haar eigen ruimte. Door zichzelf als onfatsoenlijk te kenschetsen 
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en telkens over zelfdoding te spreken, verergert ze dat nog. De pastor spant 
zich in die eigen ruimte open te houden en te verruimen.

7.3.4. Idiosyncratisch responsief bijsturend

Vanaf het begin tonen zich bepaalde saillante goederen, maar in bepaalde 
episodes kunnen zich plots andere saillante goederen tonen, of andere 
gedaantes van de zich al eerder tonende saillante goederen. Er is in die zin een 
zekere, zelfs sterke koersrichting, maar die stuit als het ware op weerstanden 
(of de pastorant gaat ermee aan de haal) en moet door de pastor telkens weer 
scherp worden hernomen of bijgesteld. In het verloop van het pastoraal proces 
wordt weg bewogen van iets binnen de pastorale betrekking zelf, maar de pastor 
lijkt het niet goed waar te nemen. In die zin is de begeleiding, en dan in het 
bijzonder de betrekking, niet geheel beheerd11. In termen van ruimte, beweging 
en zel`oers kan dit pastoraal proces als volgt worden beschreven: de pastor 
stimuleert de pastorant ruimte in te nemen, waarop de pastorant zoveel ruimte 
in gaat nemen dat de pastor zich genoodzaakt ziet die ruimte weer in te perken. 
Onder dit type valt casus 052.

In casus 052 laat de pastor zich met betrekking tot de pastorale betrekking 
vanaf het begin leiden door het gecon�gureerde goed ‘vriendschappelijke 
maar functionele beschikbaarheid’ en draagt hij met betrekking tot het leven 
van de pastorante vanaf het begin bij aan het bevorderen van het gecon-
�gureerde goed ‘innerlijke ruimte’. Er is in die zin een zekere, zelfs sterk 
aanwezige koersrichting. Vanaf het begin wil de pastor beschikbaar zijn op 
een manier die vriendschappelijkheid en gastvrijheid uitstraalt, maar ook 
ruimte voor zichzelf houden. Hij gaat de pastorante al snel bijsturen omdat 
hij vindt dat ze te negatief over zichzelf en haar leven is. Hij stimuleert haar 
om met zelfvertrouwen en daadkracht in haar leven te staan en zelf aan dat 
leven richting te geven. Een van de keuzes waartoe hij de pastorante uitno-
digt, is te stoppen met zaken die haar geen vreugde meer geven en te kiezen 
voor zaken die haar wel vreugde geven. De pastorante lijkt daarmee echter 
aan de haal te gaan. Ze kiest ervoor om meer energie te steken in de relatie 
met de pastor. Daarop reageert de pastor met een scherpe koersbijstelling. 
Hij maakt de pastorante duidelijk dat hij niet gediend is van cadeaus voor 

11 ‘Idiosyncratisch’ betekent hier zoiets als eigenzinnig, met daarbij de connotatie van ‘een 
sterke reactie vertonend’. Wat bij de ene pastor misschien vreemd, tegenstrijdig en inauthentiek 
is, kan bij een andere pastor juist heel authentiek — hoewel voor buitenstaanders nog steeds 
vreemd — zijn.
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zijn verjaardag en uitnodigingen om samen met de pastorante gezellige 
dingen te gaan doen. Als de pastorante hem vertelt over de relatie met haar 
zoon, grijpt hij dat aan om haar duidelijk te maken dat ze zich te a�ankelijk 
van hem, de pastor, opstelt. In het verloop van het pastoraal proces is kenne-
lijk weg bewogen van helderheid over de betrekking tussen de pastor en de 
pastorant, zonder dat de pastor dat meteen lijkt waar te nemen. In die zin is 
de begeleiding, en dan in het bijzonder de betrekking, niet geheel beheerd. 
In termen van ruimte, beweging en zel`oers stimuleert de pastor de pasto-
rante om ruimte in te nemen en een eigen koers uit te zetten, namelijk door 
te kiezen voor wat haar vreugde schenkt, waarop zij zoveel ruimte gaat 
innemen dat de pastor zich genoodzaakt ziet die ruimte weer in te perken.

Figuur 7.3.4

7.3.5. Onbewaakt responsief bijsturend

In het verloop van het pastoraal proces tonen zich in verschillende episodes 
verschillende saillante goederen al naar gelang van wat zich aandient. In die zin 
is er weliswaar een duidelijke koersrichting, maar zijn er ook diverse terugvoe-
dingsmomenten waarop de pastor de koers bijstuurt naar aanleiding van hoe 
het proces zich ontwikkelt. De pastor beweegt daarbij onbewust weg van iets 
buiten de pastorale betrekking zelf. De begeleiding wordt in die zin gedeeltelijk 
niet beheerd. In termen van ruimte, beweging en zel`oers kan het pastoraal 
proces als volgt worden beschreven: de pastorant bevindt zich in een volgens de 
pastor te beperkte ruimte, die hij of zij daarom probeert te openen. Onder dit 
type vallen casus 061 en 094.
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In casus 061 laat de pastor zich, al naar gelang van wat zich aandient, met 
betrekking tot de pastorale betrekking leiden door de gecon�gureerde 
goederen ‘beschikbaarheid voor gesprek’ en ‘gezamenlijk bijbelverstaan’. 
Met betrekking tot het leven van de pastorante draagt hij, eveneens al naar 
gelang van wat zich aandient, bij aan het bevorderen van de gecon�gureerde 
goederen ‘innerlijke ruimte’ en ‘communicatie binnen het gezin’. Er is in die 
zin weliswaar een duidelijke koersrichting, maar zijn er ook diverse terug-
voedingsmomenten waarop de pastor de koers iets verlegt naar aanleiding 
van hoe de dingen zich ontwikkelen. Vanaf het begin is de pastor beschik-
baar voor gesprek: met de pastorante alleen, met de pastorante en haar 
dochter als de gelegenheid daarvoor zich voordoet en, later in het pastoraal 
proces en wanneer de pastorante dat aangee� te willen, met het hele gezin. 
In het gesprek met de pastorante probeert hij tot een gezamenlijk verstaan 
te komen van bijbelverhalen als beelden van een perspectief dat mensen 
teruggee� aan zichzelf en daarmee aan elkaar. Daarmee probeert hij te 
bevorderen dat de pastorante op een meer bij–de–tijdse, open en beweeg-
lijke manier in leven en geloven komt te staan, en meer inzet op het in stand 
houden van verbindingen, in dit geval met haar dochter. In de pastorale 
begeleiding beweegt de pastor onbewust weg van de mogelijkheid de pasto-
rante te helpen te komen tot meer helderheid over de betekenis van (de 
eigen) seksualiteit. De begeleiding wordt in die zin gedeeltelijk niet beheerd. 
In termen van ruimte, beweging en zel`oers bevindt de pastorante zich in 
een volgens de pastor te beperkte ruimte, vooral door de manier waarop ze 
de bijbel hanteert, die hij daarom probeert te openen.

Figuur 7.3.5
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In casus 094 laat de pastor zich, al naar gelang van wat zich aandient, met 
betrekking tot de pastorale betrekking leiden door het gecon�gureerde 
goed ‘terughoudende beschikbaarheid’. Met betrekking tot het leven van 
de pastorante draagt hij, eveneens al naar gelang van wat zich aandient, bij 
aan het bevorderen van de gecon�gureerde goederen ‘sociale inbedding’ 
en ‘Gods liefde ervaren’. Er is daarmee weliswaar een duidelijke koersrich-
ting, maar er zijn ook diverse terugvoedingsmomenten waarop de pastor de 
koers iets verlegt naar aanleiding van hoe de dingen zich ontwikkelen. De 
pastor gaat bij de pastorante op bezoek om na te gaan of ze niet vereenzaamt 
nadat haar man is overleden. Hij doet dat onaangekondigd opdat hij haar 
kan waarnemen zoals ze op dat moment is. Aan het begin van het gesprek 
vraagt de pastor de pastorante herhaalderlijk expliciet naar haar contacten 
met haar kinderen en met anderen. Ook als ze begint te vertellen over haar 
mans ontrouw blij� de pastor de sociale inbedding thematiseren. Terwijl 
zij haar verhaal vertelt, blij� de pastor vanaf een bepaald moment dicht 
bij haar verhaal en terughoudend in zijn oordelen, zowel over de man als 
over de betrokken vrouw. Terwijl de pastorante al vanaf het begin met de 
pastor probeert te praten over haar relatie met God, in het bijzonder haar 
relatie met Jezus en haar interesse in zuster Faustina, gaat de pastor pas aan 
het eind de ervaring van Gods liefde thematiseren. In de pastorale begelei-
ding beweegt de pastor onbewust weg van de mogelijkheid de pastorante te 
helpen te komen tot een uitgezuiverde religieuze werkelijkheidservaring. De 
begeleiding wordt in die zin gedeeltelijk niet beheerd. In termen van ruimte, 
beweging en zel`oers bevindt de pastorante zich in een volgens de pastor 
te beperkte ruimte, vooral doordat ze zo met Jezus en zuster Faustina bezig 
is, die hij daarom probeert te openen. Achteraf concludeert hij dat de pasto-
rante toch wel degelijk contacten met andere mensen onderhoudt.

7.3.6. Beheerst responsief bijsturend

In het verloop van het pastoraal proces tonen zich in verschillende episodes 
verschillende saillante goederen naar gelang van wat zich aandient. In die zin 
is er weliswaar een meer of minder duidelijke koersrichting, maar zijn er ook 
diverse terugvoedingsmomenten waarop de pastor de koers verlegt naar aanlei-
ding van hoe het proces verloopt. De pastor probeert daarbij bewust weg te 
bewegen van iets dat geen betrekking hee� op de pastorale betrekking zelf. De 
begeleiding wordt in die zin geheel beheerd. Dit type is gereconstrueerd op 
grond van de eigenschappenruimte. Geen van de tien uitvoerig geanalyseerde 
casussen valt onder dit type. Vandaar dat er ook geen tekening 2 is.
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7.3.7. Samenhang met (waarneming van) ruimte?

Het blijkt lastig te zijn om iets zinvols te zeggen over de innerlijke samenhang 
tussen stuurmanskunst en (de waarneming van) ruimte, beweeglijkheid en 
zel`oers. In de onderzochte casussen is het zo dat waar responsief wordt bijge-
stuurd, met ruimte wordt ‘gespeeld’ (geopend of juist beperkt), terwijl waar 
koersvast wordt gestuurd, de beschikbare ruimte (voor de pastorant of voor 
de pastor) min of meer vast ligt. Of het een gebeurt omdat het ander het geval 
is of andersom, is op grond van het empirisch materiaal moeilijk te zeggen. 
Mogelijk was daar meer over te zeggen geweest als de deelnemende pastores 
erop waren bevraagd.

Figuur 7.3.6

Paragraaf 7.4: Autonomie & authenticiteit in het pastoraat

De analyse van de afzonderlijke casussen leverde verschillende gedaantes van 
autonomie & authenticiteit op12. De meest voorkomende gedaantes waren:

1. betre]ende de pastorant: zicht hebben op de goederen die ik nastreef en 
kwaden die ik probeer te vermijden;

2. betre]ende de pastor: tot m’n beschikking hebben waar ik in m’n eigen 
leven en wedervaren tegenaan loop en mee worstel: er weet van hebben, er 

12 Hoe ik tot deze gedaantes ben gekomen, is na te lezen in hfst. 5 en 6. Lees daarvoor: par. 5.5, 
sectie (ad i), en subpar. 6.2.6 en 6.4.5. Zie ook bijlage 6.6.
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woorden voor hebben, mee om kunnen gaan, vruchtbaar kunnen maken 
naar pastoranten toe; 

3. betre]ende de pastorant: me inlaten op mijn eigen leven en wedervaren: 
beamen dat het míjn leven en wedervaren is, vrijheid opzoeken in het me 
verhouden tot wat de�nitief lijkt, onder ogen zien dat anderen er op hun 
manier tegenaan kijken, er een positieve draai aan weten te geven;

4. betre]ende de pastorant: zelf bepalen van het contact met de werker: start, 
aard, vervolg, beëindiging;

5. betre]ende de pastor: aan pastoranten voorhouden wat mijzelf (ook) lukt.

De geïdenti�ceerde gedaantes bleken in een tweedimensionale ruimte te 
ordenen met op de verticale as autonomie, in de betekenis van mezelf besturen, 
mijn eigen keuzes maken, versus authenticiteit, in de betekenis van mezelf zijn, 
trouw zijn aan wie ik ben, en op de horizontale as elementair / algemeen versus 
uitgewerkt / speci�ek. De �guur die zo ontstaat (zie bijlage 6.6 en �guur 7.4), 
gee� als het ware een kaart van het samengestelde of gecon�gureerde goed 
‘autonomie & authenticiteit’13. In deze kaart valt op dat de gedaantes betre]ende 
de pastorant meer aan de autonomiekant liggen en die betre]ende de pastor 
meer aan de authenticiteitskant14.

De kaart laat de complexiteit van het samengestelde of gecon�gureerde goed 
‘autonomie & authenticiteit’ goed zien. De coherentie ervan bestaat eruit dat 
al deze gedaantes gaan over de menselijke actor, die ‘ik’ kan zeggen, zichzelf 
betrekt op zichzelf en anderen, handelt en rekenschap a^egt. In de meeste van 
de geïdenti�ceerde gedaantes zijn andere mensen aanwezig: familie en vrienden 
van de pastorant, de pastor, andere pastores. Sommige van deze gedaantes 
zijn gradueel: een persoon kan meer of minder gevorderd zijn in ‘autonomie 
& authenticiteit’. De meest elementaire gedaante is ‘een idee hebben van de 
goederen die ik najaag en de kwaden die ik probeer te vermijden’. Deze gedaante 
moet niet te rationalistisch worden opgevat, alsof iemand in staat moet zijn 
talig uit te leggen welke goederen zij nastree� en welke kwaden ze probeert te 
vermijden. Sommige gedaantes zijn typisch voor persoonlijk pastoraat. Van de 
kant van de werker zal men in andere praktijken niet snel ‘trouw blijven aan wat 
ik als werker van belang vind, ondanks dat de ander weigert mij te erkennen 

13 Zie voor het begrip ‘samengesteld of gecon�gureerd goed’ subpar. 6.4.4.
14 Het mag verrassend zijn om ‘me laten inschakelen in Gods heilshandelen’ te zien opgevat 
als een gedaante van ‘autonomie & authenticiteit’. Het is echter een consequentie van een diepe 
overtuiging in de christelijke traditie, namelijk dat echte vrijheid wordt gevonden in een verbin-
tenis met Christus en een beslistheid voor het goede, zie hfst. 4, subpar. 4.5.2.
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als werker’. Van de kant van de cliënt zal men in andere praktijken niet snel ‘me 
inlaten op mijn eigen leven en wedervaren’ tegen komen, ten minste niet in de 
mate waarin men het vindt in pastoraat.

Figuur 7.4: Autonomie & authenticiteit in het pastoraat

De kaart laat een innige verbinding zien tussen de ‘autonomie & authenticiteit’ 
van de pastorant en dat van de pastor. Een van de conclusies van mijn onderzoek 
is dat de ‘autonomie & authenticiteit’ van de pastorant wordt bevorderd in wissel-
werking met de ‘autonomie & authenticiteit’ van de pastor. Preciezer gezegd, de 
‘autonomie & authenticiteit’ van de pastorant, in de gedaante van ‘me inlaten 
op mijn eigen leven en wedervaren’ wordt bevorderd in wisselwerking met de 
‘autonomie & authenticiteit’ van de pastor, in de gedaante van ‘voorhouden aan 
de pastorant wat mijzelf ook lukt’. Losser gezegd, de autonomie van de pastorant 
wordt bevorderd in wisselwerking met de authenticiteit van de werker. Opnieuw 
maakt dat de pastorale betrekking tot aandachtspunt wanneer we zijn geïnteres-
seerd in de bevordering van persoonlijk autonomie en authenticiteit.

Ten slotte, zoekend naar de samenhang tussen stuurmanskunst en het eerbie-
digen en bevorderen van persoonlijk autonomie en authenticiteit in de door mij 
onderzochte casussen is het volgende, tastenderwijs, te zeggen. In casussen van 
het hoofdtype ‘responsief bijsturend’ wordt het gecon�gureerd goed ‘autonomie 
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& authenticiteit’ van de pastorant, in zijn gesitueerde gedaantes, beter waar-
genomen, creatiever ‘bespeeld’ en meer bevorderd dan in casussen van het 
hoofdtype ‘koersvast sturend’. In casussen van het type ‘bewaakt responsief 
bijsturend’ worden doelen van pastoraat nagestreefd die nauw verbonden zijn 
met de autonomie en authenticiteit van de pastorant, namelijk het bevorderen 
van innerlijke ruimte en het zorgvuldig als persoon erkennen van de pasto-
rant. Waar het de pastor lukt om de pastorant een gekanaliseerde ruimte aan te 
bieden, daarbinnen koersvast te sturen en de pastorant voor te houden wat de 
pastor zelf ook lukt, krijgt de pastorant beter zicht op de goederen die hij of zij 
nastree� en de kwaden die hij of zij probeert te vermijden. Waar het de pastor 
lukt om responsief bijsturend de ruimte voor de pastorant die deze zelf heel eng 
houdt of zelfs steeds enger maakt, te openen, kan de pastorant zich beter inlaten 
op haar eigen leven en wedervaren. In beide gevallen stelt dat de pastorant in 
staat autonomer en authentieker door het leven te gaan. Waar in een pasto-
rale begeleiding het wegbewegen van bepaalde goederen gecontroleerd gebeurt, 
worden belangrijke gedaantes van het gecon�gureerde goed ‘autonomie & 
authenticiteit’ bevorderd.

DEEL B: DE METHODOLOGISCHE OPBRENGST

Paragraaf 7.5: De methodologische opbrengst van het empirische 
onderzoek

In de eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk heb ik de inhoudelijke opbrengst 
beschreven van het empirische onderzoek naar autonomie en authenticiteit in 
het pastoraat. In deze paragraaf presenteer ik de methodologische opbrengst 
van dit kwalitatief–empirische onderzoek naar een bepaalde praktijk, de doelen 
van die praktijk en de goederen die daarin aan de orde zijn. De methodologi-
sche opbrengst bestaat uit een evaluatie van de door mij gebruikte instrumenten, 
instrumenten die voor een deel voor dit onderzoek zijn ontwikkeld. Ik bespreek 
achtereenvolgens de door mij geoperationaliseerde opvattingen van een goed 
en van een praktijk (7.5.1), het instrument van de gegevensmatrix (7.5.2), de idee 
van een episodisch verloop van een pastoraal proces (7.5.3) en de conceptuele 
kaart als attenderend begrip (7.5.4).
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7.5.1. Goederen en de doelen van een praktijk

Hier gaat het om hoe ik ‘(een) goed’ opvat, hoe ik in de casussen goederen iden-
ti�ceer en benoem, hoe ik goederen cluster en hoe ik saillante gecon�gureerde 
goederen identi�ceer15. Met andere woorden: van het operationaliseren van het 
begrip ‘goed’ via het ontwikkelen van een syntaxis, het clusteren van goederen 
en het identi�ceren van de con�guratie van de meest saillante goederen tot het 
vaststellen van de doelen van een praktijk16.

In een eerste stap heb ik, op geleide van Charles Taylor, goederen opgevat als 
in de werkelijkheid aan te tre]en. Goederen worden onthuld door de a]ectieve, 
conatieve en cognitieve reacties van mensen. Ik ben dus in de casussen op zoek 
gegaan naar de reacties van de pastor en van de pastorant, tot uiting komend 
in hun spreken en handelen. In die reacties heb ik het goed geïdenti�ceerd dat 
in de betre]ende reactie aan de orde is — omdat het aanwezig is of juist afwezig, 
omdat ernaar wordt gestreefd of juist er vanaf gewend, enzovoort. Het was een 
heel uitzoekwerk om een syntaxis te ontwikkelen voor het adequaat en precies 
benoemen van de gevonden goederen. In een tweede stap heb ik alle gevonden 
goederen bij elkaar gelegd en ze vervolgens geclusterd. Dat resulteerde in een 
zevental clusters, ieder nog weer onderverdeeld in deelclusters, die onderge-
bracht kunnen worden in twee categorieën. Drie clusters vallen in de categorie 
betre]ende de pastorale betrekking en vier clusters vallen in de categorie betref-
fende het leven van de pastorant. In een derde stap ben ik nagegaan welke 
van alle geïdenti�ceerde goederen in de betre]ende casus op saillante wijze 
van belang zijn. Deze heb ik samengenomen in een beperkt aantal saillante 
gecon�gureerde goederen. Deze saillante gecon�gureerde goederen konden op 
hun beurt, op boven–casus–niveau, ook geclusterd worden tot een zestal sail-
lante gecon�gureerde goederen die konden worden ondergebracht in dezelfde 
twee categorieën van goederen. In een vierde en laatste stap heb ik vervolgens 
het zestal saillante goederen geïdenti�ceerd als de doelen van de praktijk van 
persoonlijk pastoraat.

In feite leverde dit de volgende instrumenten op: (a) een geoperationaliseerd 
begrip van ‘(een) goed’; (b) een syntaxis voor het benoemen van goederen; (c) 
een kaart van goederen, onderverdeeld in twee categorieën, zeven clusters 
en ruim twintig deelclusters; (d) een geoperationaliseerd begrip van ‘(een) 

15 Over goederen: zie par. 1.3, subpar. 6.2.1, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.4 en 6.5.1 en bijlagen 6.1.5, 
6.3, 6.4 en 6.5.
16 Over praktijken: zie par. 1.4, 3.6 en 5.6 en subpar. 6.2.1, 6.3.1 en 6.4.1.



504 gezien de ander

gecon�gureerd goed’17 en (e) een methode om de saillante goederen behorende 
bij een praktijk te identi�ceren. Samen levert dit een methode op om de doelen 
van een praktijk vast te stellen.

De werking van deze instrumenten evaluerend, kom ik tot de volgende 
conclusies: Het identi�ceren van goederen is onproblematisch. Wel moet 
opgemerkt worden dat het de onderzoeker is die de goederen identi�ceert en 
benoemt. Op grond van mijn onderzoek kan ik niet zeggen wat er zou gebeuren 
als het perspectief van alle betrokkenen bij een praktijk wordt meegenomen en 
de bevindingen ook aan hen worden voorgelegd. Het clusteren van de goederen 
is ook onproblematisch, maar dat komt ook door de nogal formele bepaling 
van de clusters. Het feit dat de saillante gecon�gureerde goederen de grenzen 
tussen de clusters overschrijden, hoewel niet die tussen de categorieën, doet 
vermoeden dat deze clustering nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Het 
identi�ceren van de clusters van saillante gecon�gureerde goederen als de 
doelen van de praktijk lijkt voor de hand te liggen. Of dat inderdaad zo kan, 
is niet helemaal duidelijk. Opvallend is in ieder geval dat de hier ontwikkelde 
methode twee categorieën doelen laat zien. Men zou immers, los van de hier 
ontwikkelde methode, alleen doelen van de categorie betre]ende het leven van 
de pastorant verwachten.

7.5.2. Gegevensmatrices en een typologie

Hier gaat het om hoe ik gegevensmatrices samenstel, hoe ik ze vul en hoe ik ze 
verdicht en herorden zo, dat ik typen en uiteindelijk een typologie kan identi�-
ceren18. Met andere woorden: van het analyseren van casussen via het opstellen, 
vullen, verdichten en herordenen van gegevensmatrices naar het opstellen van 
een typologie.

In een eerste stap heb ik, op basis van het analyseren van de casussen, de 
kenmerken geïdenti�ceerd die met het oog op mijn onderzoeksvraag rele-
vant zijn en waarop de casussen onderling kunnen worden vergeleken. In 
een uitgebreide gegevensmatrix heb ik uiteindelijk voor elk van de (uiteinde-
lijk tien) uitvoerig geanalyseerde casussen deze kenmerken gespeci�ceerd. In 
een tweede stap heb ik de casussen onderzocht op de variatie in de geïden-
ti�ceerde kenmerken. Dit heb ik gedaan in een verdichte gegevensmatrix en 

17 Voor het begrip ‘samengesteld of gecon�gureerd goed’: zie subpar. 6.4.4.
18 Over gegevensmatrices en typologieën: zie subpar. 2.6.1 (2.6.1.3), 6.2.3, 6.2.7, 6.5.2, 6.5.3 en 6.5.4 
en bijlagen 6.1.4, 6.7, 6.8 en 6.9.
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een nog verder verdichte gegevensmatrix. Daarbij werden de 24 rijen van de 
eerste, uitgebreide matrix herordend en samengenomen tot elf regels in de 
tweede, verdichte matrix en vervolgens tot drie soorten ‘typen’ in de derde, nog 
verder verdichte matrix. Dit heb ik gedaan voor de eerste zeven van de (uitein-
delijk tien) uitvoerig geanalyseerde casussen. In een derde stap ben ik nagegaan 
welke van de gevonden soorten ‘typen’ plausibel zijn en relevant met het oog op 
mijn onderzoeksvraag. Dat bleek de soort te zijn die kan worden getypeerd met 
de term ‘stuurmanskunst’. Bij elk van de vier gevonden typen maakte ik een 
tekening van het sturen door de pastor. Van deze soort heb ik de zogenaamde 
eigenschappenruimte bepaald, die door drie dimensies bleek te worden opge-
spannen, en op grond daarvan nog minstens twee typen voorspeld. Een van 
deze twee typen werd ook gevuld toen ik drie nieuwe casussen uitvoerig analy-
seerde. In een vierde stap heb ik gezocht naar een verband tussen de gevonden 
typen stuurmanskunst enerzijds en autonomie en authenticiteit anderzijds. 
Daartoe maakte ik eerst bij elk type een tweede tekening van de ruimte, bewe-
ging en zel`oers van pastorant en pastor. Vervolgens ontwikkelde ik een vierde 
gegevensmatrix en vulde die met de tien uitvoerig geanalyseerde casussen. Met 
behulp van deze matrix kon ik een aantal factoren op elkaar betrekken op zoek 
naar bovengenoemd verband.

In feite leverde dit de volgende instrumenten op: (a) de kenmerken die met 
het oog op mijn onderzoeksvraag relevant zijn; (b) een procedure om de vari-
atie in de casussen te onderzoeken; (c) een eigenschappenruimte van drie 
dimensies; (d) een typologie van casussen van pastoraat als stuurmanskunst; 
(e) twee soorten tekeningen per gevonden type en (f) een gegevensmatrix over 
stuurmanskunst en autonomie en authenticiteit.

De werking van deze instrumenten evaluerend, kom ik tot de volgende 
conclusies: Tot de kenmerken die ik heb geïdenti�ceerd, behoren in ieder geval 
de voor mijn onderzoeksvraag relevante kenmerken. Uiteindelijk blijken van de 
24 rijen in de uitgebreide matrix er zes aanleiding zijn tot de gezochte typologie. 
Ik heb niet onderzocht of met die zes vragen de in de gegevensbank overgebleven 
casussen snel kunnen worden ondergebracht bij een van de typen. Ook heb ik 
niet onderzocht of ik de lege cellen in de eigenschappenruimte kan vullen met 
casussen uit de gegevensbank. De twee soorten tekeningen zijn erg verhelde-
rend en tot de verbeelding sprekend. De gegevensmatrix over stuurmanskunst 
en autonomie en authenticiteit hee� niet geleid tot het gehoopte resultaat.
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7.5.3. Episodisch verloop van een proces

Hier gaat het om het reconstrueren van het pastoraal proces en het identi�ceren 
van de episodes die, achter elkaar gezet, het episodisch verloop van een proces 
in een casus laten zien19.

In een eerste stap heb ik de handelingen van de pastor geïnventariseerd en 
de belangrijkste daarvan in min of meer chronologische volgorde achter elkaar 
gezet in een reconstructie van het pastoraal proces. Om die reconstructie heen 
zette ik de goederen die met die handelingen samenhangen. In een tweede stap 
deelde ik de reconstructie van het proces op in zogenaamde ‘episodes’: themati-
sche, meestal ook in de tijd afgebakende, eenheden binnen het verloop van het 
proces. Een enkele keer heb ik in een episode een aantal terugkerende gebeurte-
nissen samengenomen. Ik gebruik het woord ‘verloop’ omdat niet in elke casus 
er sprake is van ‘ontwikkeling’, een begrip dat minstens de connotatie hee� 
van verandering, groei, verbetering. In een derde stap deelde ik ook de tekst 
van de gevalsbeschrijving en het interview, voor zover mogelijk, op in episodes. 
Daardoor kon ik ook aan episodes goederen toewijzen. Dit maakte het mogelijk 
om ook voor goederen, en vervolgens dus ook voor saillante gecon�gureerde 
goederen, een episodisch verloop vast te stellen.

Bovengenoemde stappen leverden de volgende instrumenten op: (a) een wijze 
van gra�sch representeren van de reconstructie van het pastoraal proces in een 
casus; (b) geoperationaliseerd begrippen ‘episode’ en ‘episodisch verloop’; (c) een 
manier om het episodisch verloop van gecon�gureerde goederen vast te stellen.

De werking van deze instrumenten evaluerend, kom ik tot de volgende 
conclusies: het reconstrueren van het pastoraal proces en het gra�sch represen-
teren ervan is onproblematisch. De begrippen ‘episode’ en ‘episodisch verloop’ 
zijn voldoende geoperationaliseerd. Door het invoeren van het begrip ‘episode’ 
wordt de analyse gedynamiseerd. Het vaststellen van het episodisch verloop 
van gecon�gureerde goederen zou robuuster zijn wanneer het zou lukken al 
tijdens het interviewen elke episode apart aan de orde te stellen.

7.5.4. Conceptuele kaarten

Hier gaat het om het maken en toepassen van conceptuele kaarten opdat er, 
theoretisch geïnformeerd en gesensibiliseerd, gefocust én tegelijk open, open en 
tegelijk gefocust naar het empirische materiaal kan worden gekeken20.

19 Over episodes: zie subpar. 6.2.2, 6.3.2 en 6.3.3 en bijlage 6.3.
20 Over conceptuele kaarten: zie subpar. 2.6.1 (2.6.1.3), de conclusie van hfst. 4, subpar. 6.2.1 
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In een eerste stap heb ik de literatuur die ik had gelezen over persoonlijk auto-
nomie en authenticiteit als het ware samengevat in een conceptuele kaart. Omdat 
veel van die literatuur uit het moderniteitsvertoog stamde, werd het een kaart 
die wordt beheersd door de moderne tegenover–elkaar–stelling van vrijheid en 
bepaaldheid. Om hierdoor niet helemaal gebonden te raken aan het moderne 
en in het bijzonder liberale vertoog heb ik twee andere kaarten gemaakt. Een 
kaart die het personalistische gedachtegoed samenvat en een kaart die de theo-
logische cultuurkritiek van Josef Römelt samenvat. In een tweede stap heb ik, 
in de eerste twee rondes, deze drie kaarten en de casussen op elkaar betrokken. 
Na twee rondes heb ik een vierde kaart gemaakt, die de gedachtegang van de 
deconstructivisten, en in het bijzonder Foucault, samenvat. Ook deze kaart heb 
ik op de casussen betrokken. Dit op–elkaar–betrekken leidde tot een aantal 
zogenaamde CK–codes. In een derde stap heb ik deze CK–codes verwerkt in 
de reconstructies van het pastoraal proces in de casussen en ze verbonden met 
goederen. In een vierde stap heb ik de opbrengst van deze stappen geëvalueerd.

De conceptuele kaarten hebben in mijn onderzoek drie functies, namelijk 
sensibiliseren, situeren en heuristiek mogelijk maken: (i) sensibiliseren: de 
conceptuele kaarten hebben in dit onderzoek de functie die in de methodologi-
sche literatuur aan ‘attenderende begrippen’ is toegewezen: voortkomend uit de 
literatuur hielpen ze het empirische materiaal verder open te leggen met het oog 
op het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag. Ze stelden me als het ware in 
staat om op een gerichte en tegelijk open manier naar het materiaal te kijken. 
Daartoe maakte ik ze omvattend genoeg om zoveel mogelijk zaken een plek te 
kunnen geven, en tegelijkertijd speci�ek genoeg om wel iets te kunnen zien. De 
openheid werd verder vergroot door verschillende kaarten te gebruiken. Door 
hun speci�citeit gaven de vier verschillende conceptuele kaarten verschillende 
zaken te zien. Deze functie vervulden de conceptuele kaarten in wat Wester en 
Peters de ‘exploratiefase’ noemen: in deze eerste fase van gevensverzameling 
en gegevensanalyse probeert de onderzoeker zo goed mogelijk de verzamelde 
gegevens te begrijpen en zoveel mogelijk relevante begrippen te ontdekken21. 
(ii) Situeren: de conceptuele kaarten lieten zich vertalen in zogenaamde concep-
tuele kaart–codes waarmee het materiaal kon worden gecodeerd. Dit coderen 
ging als het ware twee kanten op: (a) de conceptuele kaarten brachten me op 
ideeën om bepaalde CK–codes als het ware in het materiaal terug te vinden 
(‘coderen vanuit een lijst’) (b) het materiaal bracht me op ideeën om bepaalde 

(6.2.1.2) en 6.4.3 en bijlagen 6.1.6 en 6.2.
21 Wester & Peters 2004. Zie hfst. 2, subpar. 2.5.3.
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CK–codes te introduceren (‘open coderen’). Bovendien nam ik de CK–codes 
in een bredere betekenis dan ze in het kader van de betre]ende conceptuele 
kaart hadden22. De CK–codes kregen ook een plek in de reconstructie van het 
pastoraal proces in zogenaamde pastoraal proces–netwerkzichten (zie subpara-
graaf 6.3.2). Ook deze functie vervulden de conceptuele kaarten in de explora-
tiefase. (iii) Heuristiek mogelijk maken: de conceptuele kaarten functioneerden 
in mijn onderzoek ten slotte bij het terugkoppelen naar de onderzoeksvraag. 
Deze functie vervulden ze in wat Wester en Peters de ‘integratiefase’ noemen: in 
deze laatste fase van gegevensverzameling en analyse word het in de fase ervoor 
gevonden kernbegrip met de relaties ervan met de andere begrippen verder 
uitgewerkt en getoetst, onder andere in confrontatie met het theoretisch kader.

In feite leverde dit de volgende instrumenten op: (a) een viertal conceptuele 
kaarten; (b) een ^ink aantal CK–codes.

De werking van deze instrumenten evaluerend, kom ik tot de volgende 
conclusies: De vier conceptuele kaarten blijken nuttig voor het open leggen van 
het materiaal. Ze helpen ook om het pastoraal proces mee te karakteriseren. 
Op zichzelf leiden ze niet tot heldere inzichten, maar opgenomen in het geheel 
van de analyse dragen ze zeker bij. Achteraf kan de vraag worden gesteld of het 
ontwikkelen en werken met conceptuele kaarten in deze vorm wel in verhou-
ding staat tot wat het hee� opgebracht. In ieder geval hee� het ontwikkelen 
van de kaarten geholpen om de literatuur samen te nemen en de verschillende 
vertogen op het spoor te komen waarin het, direct of indirect, over persoonlijke 
autonomie en authenticiteit gaat. In het volgende hoofdstuk zal ik nagaan of de 
bevindingen van mijn onderzoek ook nog iets terug te zeggen hebben aan deze, 
op basis van de literatuur ontwikkelde conceptuele kaarten.

* * *

In het volgende hoofdstuk herneem ik de, in dit hoofdstuk gepresenteerde 
opbrengsten van het empirische deel van mijn onderzoek en breng die in 
verband met de moraaltheologische, ethische, onderzoeksmethodologische en 
praktisch–theologische literatuur, zoals die is besproken in het eerste deel van 
dit proefschri�. In dat hoofdstuk kom ik dan ook tot de uiteindelijke beant-
woording van de vraagstelling van mijn onderzoek.

22 Een voorbeeld daarvan is de CK3-code ‘roeping door God’. Voor Josef Römelt, op wiens 
gedachtegang de theologische-cultuurkritiek-kaart is gebaseerd, is ‘roeping door God’ een 
constituerend begrip voor echte vrijheid en echte authenticiteit, maar in de codering is het 
verbonden met allerlei citaten over levensrichting, levensdoel, enzovoort. Deze CK-code hee� 
dan ook in het materiaal niet alleen een andere lading, maar ook een andere status dan in de 
conceptuele kaart.



DEEL III

TERUGKOPPELEN: DE CONCLUSIES

HOOFDSTUK ACHT: EERBIED VOOR AUTONOMIE EN 

AUTHENTICITEIT IN HET PASTORAAT

In dit hoofdstuk herneem ik de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde opbreng-
sten van het empirische deel van mijn onderzoek, breng die in verband met de 
in het eerste deel van dit proefschri� besproken moraaltheologische, ethische, 
onderzoeksmethodologische en praktisch–theologische literatuur en benoem 
ik mijn bijdrage aan discussies binnen deze verschillende disciplines. In dit 
hoofdstuk kom ik tot de uiteindelijke beantwoording van de vraagstelling van 
mijn onderzoek, in het bijzonder van de vijfde, door mij summatief–evaluatief 
genoemde subvraag: hoe draagt de pastor op basis van de gevonden inhoud 
van autonomie en authenticiteit bij aan de morele kracht van de pastorant en 
wel op een wijze die past bij de geïdenti�ceerde doelen van pastoraat? In para-
graaf 8.1 bespreek ik mijn bijdrage aan de ontwikkeling van een kwalitatief–
empirisch gegronde moraaltheologische onderzoeksbenadering van de praktijk 
van persoonlijk pastoraat. In paragraaf 8.2 bespreek ik mijn bijdrage aan de 
ontwikkeling van een moraaltheologische opvatting van persoonlijk pastoraat. 
Deze bijdrage bestaat vooral uit een inhoudelijke bepaling van de doelen van 
pastoraat en een metafoor voor een bepaald aspect van persoonlijk pastoraat, 
namelijk het beheer ervan. In paragraaf 8.3 bespreek ik mijn bijdrage aan een 
moraaltheologische theorie betre]ende eerbied voor autonomie en authentici-
teit in het pastoraat. Deze bestaat vooral uit een inhoudelijke bepaling van het 
gecon�gureerde goed autonomie & authenticiteit.

Paragraaf 8.1: Een kwalitatief–empirisch gegronde moraaltheologische 
benadering van de praktijk van persoonlijk pastoraat

Het blijkt mogelijk te zijn casussen uit de praktijk van persoonlijk pastoraat te 
analyseren op het verloop van het pastorale proces en de goederen die daarmee 
samenhangen. Het ontdekken van wat er moreel toe doet, hee� een loop, een 
Werdegang. Dit is een van de waardevolle inzichten uit mijn onderzoek. Het 
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gaat niet om het ‘hebben van normen en waarden’, maar om het gaandeweg 
ontdekken van wat er, moreel gesproken, toe doet. Dan zie je ook discrepanties 
tussen wat pastores als waarden opgeven en wat er kennelijk echt toe blijkt te 
doen. Op deze manier wordt uitgehard wat het betekent dat iets goed is gebleken.

In dit onderzoek heb ik een moraaltheologische benadering van pastoraat 
ontwikkeld die een precieze, methodologisch verantwoorde manier van kijken 
combineert met conceptuele opheldering. Ik laat daarmee het belang zien van 
empirisch onderzoek naar wat kennelijk moreel relevant is — en niet alleen 
maar op het eerste gezicht moreel relevant lijkt — en dat een bevoorrechte rol 
toekent aan praktijken en het taciet weten van gevorderde, re^ectieve en beraad-
slagende praktijkbeoefenaren. Een van de conceptuele uitdagingen die uit dit 
onderzoek voortkomen is het opnieuw doordenken van de concepten van een 
praktijk en de interne doelen van een praktijk, de concepten van persoonlijke 
autonomie en authenticiteit, als ook van de idee dat mensen ‘waarden hebben’. 
Mensen ontdekken gaandeweg, in het leven van hun leven, wat voor hen van 
belang is. En zo ontdekken praktijkbeoefenaren gaandeweg, in het praktiseren 
van hun praktijk, wat de doelen van die praktijk zijn. Mijn onderzoek levert een 
dynamisch, empirisch gegrond beeld op van de emergente aspecten, goederen 
en doelen van de praktijk van persoonlijk pastoraat.

Het empirisch onderzoek waarvan ik hier verslag doe, positioneer ik in wat 
ik de ‘ontdekkingsplek’ van moreel relevante inzichten noem. Deze gevonden 
moreel relevante inzichten hebben een eerste aannemelijkheid op grond van de 
methodische wijze waarop ze zijn ontdekt en van hun oorsprong in de prak-
tische wijsheid van gevorderde praktijkbeoefenaren. De draagkracht en de 
reikwijdte van die aannemelijkheid moet vervolgens nog worden vastgesteld 
in de hieropvolgende discussies met andere onderzoekers, praktijkbeoefenaren 
en andere deelnemers aan de betre]ende praktijk. Deze discussies vormen 
de ‘onderbouwingsplek’. De ontdekkingsplek heb ik nader ingevuld door de 
onderzoeksvraag uiteen te leggen in vijf subvragen: vier formatief–evaluatieve 
subvragen die op elkaar voortbouwen plus een summatief–evaluatieve subvraag 
waarin de eerste vier uitmonden.

In het theoretisch en methodologisch voorwerk heb ik twee dingen gedaan. 
Ten eerste heb ik mijn onderzoek gepositioneerd en wel als een kritische, 
niet–consequentialistische, heuristisch–teleologische, kwalitatief–empirisch 
gegronde normatieve moraaltheologie, geïnteresseerd in moreel relevante erva-
ringen, cultureel–moreelrealistisch opgevatte goederen en situationele prakti-
sche wijsheid van parochiepastores opgedaan in hun verkeren met pastoranten, 
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te onderzoeken met gebruikmaking van kwalitatief–empirische onderzoeks-
methodes. Ten tweede heb ik gesensibileerd, zowel met het oog op (persoonlijk) 
pastoraat als met het oog op autonomie en authenticiteit. Deze sensibilisering 
was gericht op het gevoelig maken voor mogelijke bijdragen aan theorievor-
ming, maar ook op het verdiepen van het probleembesef. Beide voorbereidende 
bewegingen, positionering en sensibilisering, heb ik voltrokken om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat ik met een verkokerde blik kijk, het onderzoek laat 
sturen door onbere^ecteerde vooronderstellingen, lichtzinnige oplossingen 
construeer voor gaandeweg opduikende problemen en uiteindelijk vertekende 
en vertekenende inzichten formuleer of inzichten met onvoldoende draag-
kracht en reikwijdte.

In kwalitatief–empirisch onderzoek vervullen attenderende begrippen een 
essentiële rol. Omdat in mijn onderzoek twee concepten centraal staan die zeer 
veel verschillende betekenissen als het ware naar zich toetrekken, heb ik gebruik 
gemaakt, niet van attenderende begrippen, maar van attenderende conceptuele 
kaarten. Een van de uitkomsten van mijn onderzoek is een metafoor die ik 
analytisch heb proberen uit te werken op zijn theoretische implicaties, daarmee 
nog een stap verder gaand in de theorievorming dan veel kwalitatief–empirisch 
onderzoek doet. Mijn op basis van MacIntyre’s praktijkconcept ontwikkelde 
opvatting van pastoraat en mijn aan Laitinens lezing van Taylor ontleende opvat-
ting van goederen blijken in de praktijk te werken. De laatste opvatting moet 
worden aangevuld met het concept van een gecon�gureerde goed: een situatio-
neel uit verschillende goederen samengesteld goed dat in verschillende situaties 
verschillende situationele gedaantes toont, en toch een zekere samenhang hee�.

Paragraaf 8.2: Stuurmanskunst in het pastoraat

De dragende veronderstelling onder dit onderzoek is dat pastores, zoals andere 
praktijkbeoefenaren in hun praktijk, gaandeweg ontdekken, in het prakti-
seren van hun praktijk, wat de doelen van hun praktijk zijn. Mijn onderzoek 
levert een dynamisch, empirisch gegrond beeld op van de emergente aspecten, 
goederen en doelen van de praktijk van persoonlijk pastoraat. Het confronteren 
van dit beeld met de theoretische opvattingen die in de praktisch–theologische 
literatuur kunnen worden gevonden, kan helpen deze praktijk beter te door-
gronden. De rol van de andere leden van de, in de betre]ende praktijk deelne-
mende gemeenschap in het ontdekken van deze doelen heb ik in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten.
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Op basis van de bevindingen van mijn onderzoek concludeer ik dat het doel 
van persoonlijk pastoraat is: het bevorderen van (1) innerlijke ruimte, (2) een 
betekenisvolle plek tussen mensen en (3) de ervaring van Gods liefde, door als 
pastor (4) beschikbaar te zijn op een heldere en duurzame manier, (5) zorg-
vuldig de pastorant te erkennen als persoon en (6) een gezamenlijke zoektocht 
naar God aan te gaan. Opmerkelijk is dat ik twee categorieën van goederen 
vind, waarbij een van de twee betrekking hee� op de pastorale relatie zelf. 
Bovendien geldt niet voor elk subdoel op zich dat het uniek is voor pastoraat, 
maar wel de combinatie ervan. In deze zin moet, denk ik, MacIntyre’s opvat-
ting worden begrepen dat de interne goederen van een praktijk goederen zijn 
die alleen worden gerealiseerd door deel te nemen aan de betre]ende praktijk. 
De twee categorieën blijken op elkaar betrokken.

Op grond van mijn onderzoek kan ik geen uitspraken doen over oorzakelijk-
heid, maar wel over passendheid of gerichtheid, niet over veroorzaken, maar wel 
over uitnodigen, verzoeken, verlokken, overhalen. Door heldere en duurzame 
beschikbaarheid, door aandachtige en trouwe omgang en door een gezamen-
lijke zoektocht naar God beweegt de pastor de pastorant ertoe innerlijke ruimte 
te vergroten, een betekenisvolle plek tussen mensen te vinden en zich voor de 
ervaring van Gods liefde open te stellen. Mijn onderzoek leidt tot de conclusie 
dat er lichte aanwijzingen zijn voor de veronderstelling dat een bepaald patroon 
van uitnodigen een bepaald patroon oproept van op die uitnodiging ingaan, 
met dien verstande dat dat met de context van de speci�eke pastorale betrek-
king varieert.

Interessant is de vergelijking van de in mijn onderzoek gevonden doelen ener-
zijds en de doelen die in de theoretische praktisch–theologische literatuur aan 
persoonlijk pastoraat worden toegeschreven anderzijds. Zo vind ik bijvoorbeeld 
niet terug het bevorderen van het besef van zondigheid of van de bereidheid Jezus 
Christus na te volgen en de eigen levensvoering daarmee in overeenstemming 
te brengen. Dit zijn doelen van het kerugmatische, respectievelijk het ethische 
concept van pastoraat die praktisch–theoloog Doris Nauer — onder vele andere 
concepten — onderscheidt. Eigenlijk moet je zeggen dat al die praktisch–theo-
logische handboeken die aan pastoraat bepaalde doelen pastoraat toeschrijven, 
er in zekere zin naast zitten. Er is niet één, vooropgezet doel te noemen. In de 
praktijk betreden pastor en pastorant als het ware een grote ‘ruimte’ waarin 
veel mogelijk is en die in de kennelijke afstemming tussen beiden wordt gevuld 
doordat er gaandeweg het proces goederen en doelen, zowel betre]ende het 
leven van de pastorant als betre]ende de pastorale betrekking zelf, emergeren, 



513hoofdstuk acht

opkomen en soms ook weer verdwijnen, opnieuw opspelen, enzovoort1. Dit 
klopt in zekere zin ook met het beeld dat opkomt uit de geschiedenis van de 
zielzorg, waar zielzorg een gesitueerd en historisch aanbod blijkt te zijn op de 
concrete noden van concrete mensen in hun eigen tijd. Betre]ende het leven 
van de pastorant blijkt deze ruimte te kunnen worden gestructureerd naar de 
verschillende betrekkingen van de pastorant: tot zichzelf, tot de wereld om hem 
of haar heen, tot wat ons overstijgt.

In verband met mijn belangstelling voor het beginsel van respect voor 
persoonlijke autonomie en authenticiteit is een bepaald aspect van de praktijk 
van persoonlijk pastoraat in het bijzonder van belang, namelijk het beheer van 
het pastoraal proces. Uit mijn onderzoek komt stuurmanskunst naar voren 
als een geschikte metafoor voor dat aspect. Dit sluit in zekere zin goed aan bij 
de opvatting van Gregorius de Grote, uit de zesde eeuw, die de pastor ziet als 
een herder die de vaardigheden van arts, asceet en abt in zich verenigt. Stuur-
manskunst behoort immers van oudsher met de geneeskunde, de geestelijke 
begeleiding en de staatsmanskunde tot de zogenaamde stochastische, benade-
rende kundes, in onderscheid tot de zogenaamde bewerkende kundes zoals het 
bouwen van een huis door een timmerman.

Met behulp van de metafoor van stuurmanskunst kunnen ook de verschil-
lende beheerstypen worden benoemd, waarvan de twee hoofdtypen kunnen 
worden gekarakteriseerd door de wijze van sturen: koersvast sturend of 
responsief bijsturend. De verschillende ondertypen onderscheiden zich onder 
andere door de mate waarin de pastor zich ervan bewust is ergens van weg 
te bewegen. Er is een zekere samenhang van de verschillende typen met de 
manier waarop wordt omgegaan met ruimte, beweeglijkheid en zel`oers 
(zie �guur 8.22). Het blijkt overigens niet zo te zijn dat een pastor het pasto-
rale proces altijd op dezelfde manier beheert en in die zin een bepaalde stijl 
van pastoraatsbeoefening hee�. Het blijkt af te hangen van de combinatie van 
déze pastor met déze pastorant in déze situatie. Het gaat dus niet zozeer om 
stuurmanstypen als om stuurmanskunstvarianten die deel uitmaken van een 
stuurmanskunstrepertoire.

1 De ‘ruimte’ waarvan hier sprake is, is een andere ruimte dan de fysieke ruimte waarbinnen 
de pastor en de pastorant zich bewegen of de innerlijke ruimte van de pastorant. Het is meer de 
overdrachtelijke ruimte waarbinnen beiden zich bewegen (zoals de ruimte waarvan sprake is in 
�g. 8.2), en dan genomen naar de mogelijke goederen en doelen waaraan kan worden gewerkt. 
Een soort axiologische of morele ruimte dus.
2 Zie voor de uitleg van de verschillende lijnen en pijlen hfst. 6, sectie 6.5.3.1.
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Figuur 8.2: Typologie stuurmanskunst in het pastoraat

De pastores laten een groot bereik zien in de mate waarin ze aan de slag gaan 
met hun pastoranten, van ‘er laten zijn’ tot ‘dat moet veranderen’. Er lijkt 
een zekere bandbreedte te zijn, waarbinnen pastores enerzijds de pastorant 
erkennen, eerbiedigen en respecteren in wie hij of zij is, en anderzijds proberen 
de pastorant te veranderen in zijn of haar gedrag en manier van over zichzelf 
denken. Een van de vragen die ik in dit onderzoek heb proberen te beant-
woorden, is wanneer een pastor binnen de grenzen van die bandbreedte blij� 
en wanneer — en met het oog waarop — hij of zij over die grenzen heen gaat. Ik 
kom hierop terug in de volgende paragraaf.

Paragraaf 8.3: Persoonlijke autonomie en authenticiteit in het pastoraat

In dit onderzoek ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de morele goederen 
autonomie en authenticiteit en het beginsel van respect of eerbied voor auto-
nomie en authenticiteit. Deze belangstelling wordt ingegeven door de overwaar-
dering ervan in de moderne cultuur en de terughoudendheid ten aanzien ervan 
in het kerkelijke moreel onderricht. Om dit probleembesef te verdiepen heb 
ik, in hoofdstuk 4, een hele tocht gemaakt door de literatuur over autonomie 
en authenticiteit. Door terug te kijken op wat mensen vóór ons als probleem 
hebben gezien en als oplossing hebben aangedragen, wordt duidelijker wat het 
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probleem vandaag de dag is en welke wegen doodlopend zijn gebleken. Een van 
de opbrengsten van dit literatuuronderzoek is dat autonomie en authenticiteit, 
zowel historisch als conceptueel, met elkaar zijn verbonden. Ook in de casuïstiek 
blijkt dat het geval te zijn. Conceptueel staan autonomie en authenticiteit voor 
twee elkaar aanvullende perspectieven op het (moreel) subject–zijn van mensen.

Uit de bespreking van de historische ontwikkelingen die eraan hebben bijge-
dragen dat autonomie en authenticiteit sleutelwoorden van de moderniteit zijn 
geworden, komt naar voren dat beide begrippen contextueel bepaald zijn en 
diverse historische, gesitueerde aspecten, betekenislagen en functies hebben. 
Dit hee� allerlei consequenties waarvan iemand die op autonomie en authen-
ticiteit een beroep wil doen, zich rekenschap dient te geven. Wie autonomie en 
authenticiteit inroept, moet zich bijvoorbeeld realiseren dat hij of zij een beroep 
doet op een bepaalde manier van funderen van zijn of haar handelen, die boven-
dien in con^ict kan komen met andere, bijvoorbeeld met de eigen werksoort 
meekomende manieren van funderen. Wie een beroep doet op autonomie en 
authenticiteit komt bovendien gemakkelijk in de sociale wetenschappen terecht 
en dat kan voor het pastoraat problematisch zijn. Ook in het pastoraat gaat het 
om vertrouwen in mensen, hen capaciteiten toeschrijven, maar als iemand zich 
te gronde dreigt te richten, dan is er ook altijd nog een actief beheerde verant-
woordelijkheid van de pastor.

Figuur 8.3: Persoonlijke autonomie en authenticiteit
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De aanpak die ik in dit onderzoek heb gekozen, namelijk die van een kwalita-
tief–empirisch gegronde moraaltheologie geïnteresseerd in praktische wijsheid, 
levert een contextueler, realistischer en tegelijk moreel geladener opvatting 
van autonomie en authenticiteit op. Eerbied voor autonomie en authenticiteit 
hoe� niet van buitenaf aan pastoraat te worden opgelegd, maar komt op in 
relatie tot waar het in het pastoraat om gaat. Naar aanleiding van de in de 
casussen gevonden gedaantes van autonomie en authenticiteit heb ik een kaart 
ontwikkeld. Door alle verwijzingen naar de speci�eke context van persoonlijk 
pastoraat eruit te halen, ontstaat een kaart van autonomie en authenticiteit 
(zie �guur 8.3)3. Het is een kwetsbare poging omdat het in dit onderzoek er 
juist om gaat contextueel te werken. Bovendien gaat het hier om een betrek-
king die in een bepaald opzicht asymmetrisch is, aangezien de een pastor is 
en de ander niet in die zin een werker is. Aan de andere kant is de betrekking 
in een fundamentelere zin symmetrisch, aangezien beide gelovigen zijn. Het 
is een poging om in nog algemenere zin iets over autonomie en authenticiteit 
überhaupt te zeggen.

Centraal in deze kaart staat de, in de praktijk werkzame idee dat iemand 
zichzelf, zijn of haar eigen leven, de wereld waarin hij of zij lee� en de noodlot-
tigheid ervan voor zijn of haar rekening kan nemen. Het gaat in de praktijk 
dus veel minder om de idee dat iemand zijn of haar leven ter hand kan nemen 
en dat er alleen af en toe helaas iets aan de eigen regie ontsnapt, waarvoor dan 
hulp kan worden gezocht. Dit laatste is echter juist waar het in de theorie van 
autonomie en authenticiteit en in veel handelingsaanwijzingen voor allerlei 
praktijken in de kern vaak op neer komt. Zie bijvoorbeeld de zorgvisie die 
mijn belangstelling voor autonomie en authenticiteit wekte en die ik in de 
inleiding citeer.

Een van de conclusies van mijn onderzoek is dat de autonomie en authenti-
citeit van de pastorant wordt bevorderd in wisselwerking met de autonomie en 
authenticiteit van de pastor. Preciezer gezegd, de autonomie en authenticiteit 
van de pastorant, in de gedaante van ‘me inlaten op mijn eigen leven en weder-
varen’ wordt bevorderd in wisselwerking met de autonomie en authenticiteit 
van de pastor, in de gedaante van ‘voorhouden aan de pastorant wat mijzelf 
ook lukt’. Losser gezegd, de autonomie van de pastorant wordt bevorderd 
in wisselwerking met de authenticiteit van de werker. In deze richting moet 
het antwoord worden gezocht op de laatste, door mij ‘summatief–evaluatief ’ 

3 Deze kaart is dus gebaseerd op �g. 7.4 in hfst. 7, par. 7.4, waarin bijvoorbeeld te zien is welke 
gedaantes de pastor betre]en en welke de pastorant.
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genoemde subvraag van mijn onderzoek: hoe draagt de pastor op basis van 
de gevonden inhoud van autonomie en authenticiteit bij aan de morele kracht 
van de pastorant en wel op een wijze die past bij de geïdenti�ceerde doelen van 
pastoraat? Het antwoord luidt: Door zichzelf op een gepaste wijze in de pasto-
rale betrekking te tonen als een autonome en authentieke, gelovige medemens. 
‘Op een gepaste wijze’ hee� dan betrekking op een op basis van de waarneming 
van de ruimte, beweeglijkheid en zel`oers van de pastorant zich laten inscha-
kelen in Gods heilshandelen aan deze persoon. Belangrijk daarbij is dat, waar 
van bepaalde goederen wordt wegbewogen, of die nu betrekking hebben op de 
pastorale relatie zelf of op wat in de pastorale begeleiding aan de orde is, dat 
wegbewegen gecontroleerd gebeurt. Als het concrete pastorale proces daarom 
vraagt, kan, om het in de beeldspraak van stuurmanskunst te zeggen, koersvast 
sturend op het doel worden afgestevend. Waar het betre]ende pastorale proces 
dat mogelijk maakt, lijkt, in dezelfde beeldspraak blijvend, responsief bijstu-
rend op het doel afstevenen, de beste manier te zijn om ook de autonomie en 
authenticiteit van de pastorant te bevorderen.

Conclusie

Ik heb laten zien hoe belangrijk het is empirisch onderzoek te doen naar wat 
moreel relevant is, en om in empirisch ethisch onderzoek een bevoorrechte plek 
toe te kennen aan praktijken en het taciet weten van gevorderde, re^ecterende 
en met elkaar in gesprek tredende praktijkbeoefenaren. Ik heb een benade-
ring gepresenteerd waarin het kijken naar een praktijk op een heel precieze 
en methodologisch verantwoorde manier is gecombineerd met conceptuele 
verheldering. Tot de conceptuele uitdagingen die uit mijn onderzoek voort-
komen, behoort het opnieuw doordenken van het concept van praktijken 
en interne doelen van praktijk, de concepten van persoonlijke autonomie en 
authenticiteit, alsook de idee dat mensen ‘waarden hebben’. Mensen ontdekken 
kennelijk gaandeweg, in het leven van hun leven, wat voor hen van belang is. 
Praktijkbeoefenaren ontdekken kennelijk gaandeweg, in het praktiseren van 
hun praktijk, de doelen van hun praktijk. De rol van de andere leden van de 
gemeenschap die in de betre]ende praktijk deelt, in het ontdekken van deze 
doelen moet verder worden uitgewerkt. Mijn onderzoek levert een dynamisch, 
empirisch gegrond beeld van de emergerende aspecten, goederen en doelen 
van de praktijk van persoonlijk pastoraat. Het confronteren van dit beeld met 
de abstracte opvattingen zoals die in de praktisch–theologische literatuur kan 
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worden gevonden, kan ons helpen deze praktijk beter te begrijpen en te door-
gronden. De aanpak die ik in dit onderzoek heb gekozen, namelijk die van een 
kwalitatief–empirisch gegronde moraaltheologie geïnteresseerd in praktische 
wijsheid, levert een contextueler, realistischer en tegelijk moreel geladener 
opvatting van autonomie en authenticiteit op. Deze opvatting oefent kritiek uit 
op de dominante gedachtegang in theorie en praktijk dat het bij persoonlijke 
autonomie en authenticiteit zou gaan om het in regie nemen van het eigen leven.



SAMENVATTING

Een pastoraal werkster bezoekt een jonge vrouw die ze goed kent. Ze was 
betrokken bij de voorbereiding op het huwelijk van deze vrouw en samen waren 
ze mee geweest met een Taizéreis voor jongeren uit de parochie. Maar nu gaat het 
met de vrouw, Fleur, niet goed. Ze wekt de indruk zelfdoding te overwegen. De 
pastoraal werkster probeert haar daarvan af te houden. Wanneer ze naar huis 
gaat is ze echter bang dat Fleur een eind aan haar leven zal maken terwijl zij zelf 
een weekend naar het buitenland is. Ze belt daarom naar de huisarts van Fleur 
om advies te vragen. Als ze dezelfde dag nog naar Fleur teruggaat en haar vertelt 
dat ze Fleurs huisarts hee! geconsulteerd, is Fleur erg boos. De pastoraal werk-
ster reageert daarop met: “Oké, je mag boos zijn en toch kan me dat nu even niet 
schelen. Het gaat hier om een mensenleven. God wil dat wij leven”. Later bege-
leidt de pastoraal werkster Fleur naar een psycholoog met wie ze over een psychi-
atrische behandeling praten. Wanneer het begin van deze behandeling dichterbij 
komt, schrikt Fleur ervoor terug. Ze vraagt de pastoraal werkster de pastorale 
relatie te beëindigen en haar los te laten. De pastoraal werkster antwoordt: “Ja, 
misschien ooit, maar nu nog niet”. In het interview naar aanleiding van deze 
casus legt ze uit: “dat ik toch op dat moment het gevoel had: ja, ook God zegt míj 
iets daarin: laat haar niet los en laat haar voelen… dat Ik…, dat Ik haar ook niet 
loslaat”. Na een ziekenzegen waar ze de pastoraal werkster om vraagt, is Fleur 
in staat in te gaan op de behandeling. Ze bedankt de pastoraal werkster voor wat 
deze voor haar hee! gedaan.

Deze pastorale casus kan worden gelezen als een voorbeeld van het schenden 
van het beginsel van respect voor persoonlijke autonomie. De pastoraal werk-
ster had vooraf moeten vragen om toestemming voor het consulteren van 
Fleurs huisarts en had zonder Fleurs instemming ervan af moeten zien. Toen 
Fleur haar vroeg hun pastorale relatie te beëindigen had ze dat moeten doen. 
Tenzij Fleur wilsonbekwaam is, kan van deze pastoraal werkster worden gezegd 
dat ze paternalistisch handelde. Toch was deze pastoraal werkster zich heel 
goed bewust van de afwegingen die ze diende te maken. In het interview dat 
ik in het kader van dit onderzoek met haar had, zei ze: “Op dit moment vond 
ik haar door haar ziekte beïnvloed, of hoe moet je het anders zeggen…? (…) 
Maar op dit moment, ja, dacht ik, ja, zat inderdaad het idee erachter: kun je 
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nou wel echt… verantwoord… een verantwoorde vraag stellen…: dat ik jou op 
dit moment zal loslaten?”. Ze haast zich dan ook om Fleur dezelfde dag nog te 
vertellen dat ze Fleurs dokter hee� gebeld. Haar belangrijkste rechtvaardiging 
voor wat ze deed was echter niet Fleurs welzijn in combinatie met een mogelijk 
gebrek aan wilsbekwaamheid, maar haar eigen visie op haar verantwoordelijk-
heid als pastor en op wat ze geloo� dat God van haar vraagt op dat bepaalde 
moment in die bepaalde pastorale relatie. Hoewel ze zich ervan bewust was dat 
ze de grenzen overtrad die Fleur op dat moment stelde, deed ze wat zij meende 
dat een praktisch wijze pastor zou moeten doen. De manier waarop ze dat deed 
weerspiegelde dat bewustzijn. Ethische bezinning op de betekenis, relevantie 
en reikwijdte van het beginsel van respect voor persoonlijke autonomie in 
een bepaalde praktijk moet in de beschouwing betrekken waar deze praktijk 
over gaat, welke soort relatie er is tussen de praktijkbeoefenaar en degene ten 
aanzien waarvan deze handelt. En ze dient zorgvuldig te kijken.

* * *

In dit proefschri� doe ik verslag van een moraaltheologisch onderzoek naar 
autonomie en authenticiteit als morele goederen in het pastoraat met gebruik-
making van kwalitatief–empirische onderzoeksmethodes. Mijn onderzoeks-
vraag luidt:

Wat valt er te leren uit de praktijken van een beperkt aantal parochiepas-
tores ten aanzien van autonomie en authenticiteit als morele goederen?

In het eerste deel positioneer ik mijn onderzoek, verdiep ik het probleembesef 
en sensibiliseer ik voor datgene waarnaar ik op zoek ben gegaan en dat ik heb 
gevonden. Als een grensganger begeef ik me daarbij vanuit een bepaalde disci-
pline, de moraaltheologie, naar andere disciplines, de wijsgerige ethiek, de 
onderzoeksmethodologie en de praktische theologie, en weer terug. Ik doe dat 
omdat ik daar kan vinden wat ik voor mijn onderzoek nodig heb, maar in mijn 
eigen discipline niet vanzelfsprekend aantref. Omdat ik wat ik in die andere 
disciplines vind niet zomaar naar mijn eigen discipline mee terug kan nemen 
en daar eenvoudigweg kan toepassen, houd ik het eerst tegen het licht, onder-
zoek het op vooronderstellingen, vorm het om en spits het toe. Daarvoor voer ik 
een aantal grondige verkenningen in de literatuur uit. In het tweede deel van dit 
proefschri� doe ik verslag van het empirische deel van mijn onderzoek. Ik heb, 
zelf pastoraal werker zijnde, een aantal parochiepastores gevraagd casussen uit 
hun praktijk van persoonlijk pastoraat aan te leveren, waarna ik hen daarover 
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heb geïnterviewd. Vervolgens heb ik de casusbeschrijving en uitgeschreven 
interviewteksten geanalyseerd, onder andere met behulp van het computerpro-
gramma ATLAS.ti. In het derde en laatste deel koppel ik de bevindingen van 
het empirische deel van mijn onderzoek terug naar wat de verkenningen in de 
literatuur in het eerste deel hebben opgeleverd.

In hoofdstuk 1 gaat het om de discipline waarin ik werk, de moraaltheologie, 
en de positie die ik daarbinnen inneem. Als theologische discipline denkt de 
moraaltheologie vanuit de betrekking van God met mensen over het menselijk 
handelen. Omdat zij echter niet over een soort clubmoraal voor rooms–katho-
lieken nadenkt maar het doen en laten van alle mensen als object van bezinning 
hee�, ben ik in dit hoofdstuk in gesprek met de wijsgerige ethiek. Om recht te 
doen aan de moraaltheologische inzichten dat alle menselijke vermogens een 
moreel oriënterende kracht hebben, en dat de bezinning op goed en kwaad zich 
rekenschap dient te geven van wat terugkijkend — en lettend op de morele strek-
king van het handelen — in het handelen zelf goed danwel kwaad is gebleken, 
beoefen ik in dit onderzoek een niet–consequentialistische, heuristisch–teleo-
logische moraaltheologie. Ik versta onder moraaltheologie de systematische 
en kritische normatieve bezinning op het menselijk handelen — zowel dat van 
menselijke personen in het kader van hun levensvoering als van maatschappe-
lijke instituties in het kader van de geordende samenleving — vanuit het gezichts-
punt van goed en kwaad, juist en verkeerd, menselijk en onmenselijk, en in het 
licht van het christelijk geloven in de drieëne God. Met niet–consequentialistisch 
teleologisch bedoel ik dat handelingen niet alleen in het licht van hun gevolgen 
worden beschouwd, maar in hun geheel, dat wil zeggen met alle elementen van 
lichaamshouding en lichaamsbeweging, intentie, situatie, gevolgen, interne 
doelen enzovoort, en worden beoordeeld en gerechtvaardigd in het licht van 
hun interne doelen en van het uiteindelijk doel van het menselijk leven. Met 
heuristisch–teleologisch bedoel ik dat doelen van handelingen niet metafysisch 
voorgegeven zijn, bijvoorbeeld gede�nieerd door het wezen van mens–zijn, maar 
ontdekt moeten worden door zorgvuldig en kritisch te kijken naar het betre]end 
handelen en naar wat zichzelf in dat handelen toont als (een) goed.

In dit onderzoek ben ik geïnteresseerd in een bepaalde beroepspraktijk en 
in het moreel besef van praktijkbeoefenaren zoals dat in de praktijkbeoefe-
ning zelf gevormd raakt. De traditionele term voor dat speci�eke moreel besef 
is: praktische wijsheid, een praktisch weten–te–handelen in de betre]ende, 
concrete en vaak complexe situatie, zonder geheel en al expliciet te kunnen 
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maken waarom men op dat moment op precies die manier handelt. Omdat ik 
meen dat de moreel relevante inzichten van praktijkbeoefenaren hun aanne-
melijkheid in belangrijke mate ontlenen aan het feit dat ze zijn opgedaan in een 
praktijk, ontwikkel ik, uitgaande van MacIntyre’s praktijkbegrip en de kritiek 
daarop, een eigen praktijkopvatting:

Een praktijk bestaat uit een complex en toch samenhangend geheel van deels 
voorgegeven, deels uit het doen voortkomende handelingen, die door prak-
tijkbeoefenaren en de mensen ten aanzien van wie zij handelen binnen een 
bepaalde institutionele context worden gesteld en door middel van prakti-
sche wijsheid worden beheerd. Het zijn handelingen die worden geleid door 
regels en voortre]elijkheidsmaatstaven die door de gemeenschap van prak-
tijkbeoefenaren in wisselwerking met de mensen ten aanzien van wie zij 
handelen en met de samenleving en haar maatschappelijke tradities worden 
vastgesteld en verrijkt, die gericht zijn op bepaald doelen die inherent zijn 
aan de betre]ende praktijk en die worden begeleid door een bepaald vertoog 
waarin ook plaats is voor kritiek en omvorming.

Omdat ik ervan uitga dat wat vanuit moreel perspectief ertoe doet, niet wordt 
toegevoegd aan een in zichzelf moreel neutrale wereld, maar wordt aangetro]en 
in een moreel reeds geladen wereld, spreek ik in dit onderzoek over morele 
goederen en niet over bijvoorbeeld morele waarden. Een moreel goed kan 
worden omschreven als: dat wat ik als een vriend een ander toewens opdat hij 
of zij tot voltooiing komt. Om de verbinding te kunnen denken tussen morele 
goederen, die we aantre]en, en het erkennen en onder ogen zien daarvan door 
handelende personen, maak ik gebruik van de opvattingen van Charles Taylor 
over sterke waardering en de uitwerking en interpretatie ervan door Arto 
Laitinen. Kort gezegd: iemands cognitief–a]ectief–conatief reageren onthult de 
goederen die voor de betre]ende persoon aan de orde zijn, dat wil zeggen, die 
hij of zij in de werkelijkheid aantre�, waar hij of zij op stuit. De technische term 
voor deze opvatting is cultureel moreel realisme. Naast morele goederen — zoals 
rechtvaardigheid, respect voor de waardigheid van de persoon en verantwoor-
delijkheid — zijn er ook allerlei goederen die in een bepaalde concrete context 
of situatie vanuit moreel opzicht hoogst relevant kunnen worden. Voorbeelden 
van dergelijk goederen zijn leven, gezondheid en denkvermogen. Deze kunnen 
niet door ons vrij handelen worden bewerkstelligd, maar maken wel vrijheid 
van handelen mogelijk of, bij het ontbreken ervan, onmogelijk. Ik introduceer 
hiervoor de term moreelrelevante goederen.
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In hoofdstuk 2 gaat het om de wijze waarop ik mijn onderzoek heb opgezet 
en uitgevoerd, in het bijzonder het gebruik daarbij van kwalitatief–empirische 
onderzoeksmethodes, technieken en strategieën. Het gebruik van empirische 
methodes is in de moraaltheologie echter niet vanzelfsprekend en dat vraagt 
dus om enige toelichting en rechtvaardiging. Bovendien brengt het onbere-
^ecteerd overnemen van methodes uit andere disciplines het gevaar met zich 
mee de strekking van de eigen discipline uit het oog te verliezen. Gedragswe-
tenschappen zijn immers geïnteresseerd in het gedrag van mensen met zijn 
bewerkende oorzaken en gevolgen. In de moraaltheologie daarentegen — in 
ieder geval van het type dat ik in dit onderzoek beoefen — zijn we geïnteres-
seerd in het handelen van mensen, de inherente doelen van die handelingen en 
de beweegredenen van degenen die handelen. Uiteindelijk is de moraaltheo-
logie geïnteresseerd in de oriëntatie op het moreel goede dat in dat handelen 
zelf aanwezig is. Ik noem het soort van onderzoek waarvan ik hier verslag doe: 
empirisch gegronde normatieve ethiek. Empirisch gegronde normatieve ethiek 
vat de werkelijkheid op als moreel geladen: goed en kwaad melden zich in de 
werkelijkheid en niet pas in de bezinning achteraf op die werkelijkheid. Boven-
dien vat ze de praktische rede op als receptief en concreet: in concrete situaties 
onderkent de praktische rede wat een goed is en wat een kwaad.

Als theologische discipline richt de moraaltheologie — althans zoals ik haar 
hier opvat — zich op de ervaringen van concrete, levende en belichaamde 
mensen in de wereld van deze tijd als de plek waar God zich openbaart als actief 
bij mensen aanwezig en op mensen betrokken. Tegelijk neemt zij de historische 
ervaringen serieus die onze voorgangers in het geloof in het leven met het Evan-
gelie hebben opgedaan. Met ervaring bedoel ik niet alleen wat Dietmar Mieth 
empirische ervaring noemt, ervaring gebaseerd op verwerkte zintuiglijke waar-
nemingen, maar vooral wat hij experiëntiële ervaring noemt, ervaring gebaseerd 
op verwerkte belevenissen van intens door bepaalde gebeurtenissen of situaties 
worden geraakt en ontmoetingen met anderen die op de een of andere manier 
indruk op ons maken. Experiëntiële ervaring wordt volgens Mieth bemid-
deld door het goede voorbeeld te geven, de eigen levenservaring te vertellen, te 
herinneren of te laten zien dat die helpt problemen op te lossen. De toegang tot 
deze soort ervaring kan geen andere zijn dan een betrokken, leefwereldlijke en 
hermeneutische benadering. Op twee punten breid ik ten opzichte van Mieth 
diens opvatting van experiëntiële ervaring uit. Ik ben geïnteresseerd in de erva-
ring die praktijkbeoefenaren opdoen in hun praktijk en ik maak voor het onder-
zoek naar deze praktijkervaring gebruik van kwalitatief–empirische methodes.
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Om kwalitatief–empirische onderzoeksmethodes, technieken en strategieën 
te kunnen aanwenden in een moraaltheologisch onderzoek is het noodzakelijk 
hun herkomst en veronderstellingen kritisch te beschouwen. Kwalitatief–empi-
risch onderzoek is een vorm van interpreterend begrijpen van de leefwereld 
van maatschappelijke actoren en wat zij zeggen, doen en wedervaren, met 
aandacht voor het voorverstaan van de onderzoeker. Het hee� zijn �loso�sche 
wortels vooral in het micro–interactionisme, de fenomenologie en de herme-
neutiek, waarvan ze de aandacht hee� overgehouden voor mensen als indivi-
duele actoren die met andere actoren in wisselwerking staan, de leefwereld als 
horizon voor elk ervaren, denken en kennen en het interpreterend begrijpen als 
manier waarop mensen in het leven staan. In het handelen, beleven, aangaan 
van betrekkingen, zelfverstaan en zichzelf uitdrukken van mensen vervullen 
betekenisverlening en communicatie tussen mensen een onontbeerlijke rol. 
Kennisverwerving is nauw verbonden met handelen en met maatschappelijke 
processen. De alledaagse, concrete leefwereld is de werkelijkheid waarmee 
mensen vertrouwd zijn en waarvan ze echte ervaringskennis hebben. Deze leef-
wereld wordt intersubjectief, maatschappelijk en communicatief geproduceerd 
en gereproduceerd, en staat onder invloed van maatschappelijke structuren en 
systemen die er een zeker belang bij hebben onzichtbaar te blijven. Menselijk 
handelen is inherent betekenisvol en vraagt om een interpreterend begrijpen. 
Met deze �loso�sche wortels hee� kwalitatief–empirisch onderzoek echter ook 
een problematische kant, namelijk waar de aandacht teveel of zelfs exlusief 
naar individuele mensen en naar menselijke betekenisverlening en constructie 
uitgaat. Ik wil daarentegen oog hebben voor machtsongelijkheid tussen mensen 
en groepen van mensen en voor de belangen van gevestigde groepen en insti-
tuties. En ik wil overeind houden dat de werkelijkheid wel degelijk weerstand 
biedt aan betekenisverlening en constructie en dat het mogelijk is onderscheid 
te maken tussen verschillende interpretaties in termen van slechter en beter.

In dit onderzoek sluit ik me min of meer aan bij een bepaalde stroming 
binnen kwalitatief–empirisch onderzoek: de zogenaamde gefundeerde–theo-
riebenadering. Deze benadering wil empirisch gefundeerde theorieën, telkens 
met betrekking tot bepaalde situaties of praktijken, ontwikkelen. Ze laat gege-
vensverwerving en gegevensverwerking gelijk op lopen, analyseert het empi-
risch materiaal met het oog op theoretische concepten en niet alleen met het 
oog op een adequate beschrijving, trekt doelgericht steekproeven en vergelijkt 
constant situaties, aspecten, processen, wisselwerkingen, contexten enzovoort. 
Ik volg een variant van de gefundeerde–theoriebenadering die een vooraf 
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ontworpen theoretisch kader een belangrijke rol laat vervullen, op een open 
manier. Mijn onderzoek is een meervoudige gevalsstudie waarbij de gegevens 
verworven worden door bij praktijkbeoefenaren documenten uit te lokken en 
hen daarover te interviewen. Mijn onderzoek is tevens een kennisgericht onder-
zoek, waarbij een zekere veralgemeniseerbaarheid is beoogd, primair naar de 
praktijk van persoonlijk pastoraat van parochiepastores en vervolgens ook naar 
bijvoorbeeld de praktijk van geestelijke verzorging in instellingen. Het gaat 
daarbij om een vorm van variatiedekkende veralgemeniseerbaarheid en om 
receptieve veralgemeniseerbaarheid. In mijn onderzoek heb ik vooral gebruik 
gemaakt van verzadiging, doelgerichte steekproe�rekking en raadpleging van 
collega’s, in het bijzonder mijn supervisoren, en in mindere mate van controle 
bij de deelnemers. In dit proefschri� doe ik verslag van de afgelegde weg en de 
daarin genomen beslissingen.

In hoofdstuk 3 gaat het om een verdiepen van het probleembesef en een sensibi-
liseren voor datgene waarnaar ik op zoek ben gegaan en dat ik heb gevonden, en 
wel met betrekking tot de praktijk van persoonlijk pastoraat door parochiepas-
tores. Hedendaags geloven, kerk–zijn en pastoraat spelen zich af in een laatmo-
derne samenleving die het voorlopige eindresultaat is van een geradicaliseerd 
moderniseringsproces. In deze laatmoderne samenleving is identiteitsvorming 
een alomvattend, continu en re^ectief proces geworden waarvoor de enkeling 
zelf verantwoordelijk is terwijl de ondersteuning vanuit de samenleving groten-
deels is weggevallen. Identiteit wordt gezocht in een samenhangend en door-
gaand levensverhaal. Pastoraat is daarmee in belangrijke mate begeleiding bij 
identiteitsvorming geworden, die narratief dient te gebeuren. Ook de beroeps– 
en ambtsidentiteit van de pastorale beroepskracht en diens spreken en handelen 
zijn niet langer vanzelfsprekend. In toenemende mate zijn beroepskrachten in 
het pastoraat daarmee op zichzelf en op de eigen persoonlijke identiteit, inte-
griteit en biogra�e aangewezen. In de loop van de geschiedenis hee� de prak-
tijk van persoonlijk pastoraat telkens een historische en gesitueerde invulling 
gekregen. Pastoraat is in de eerste eeuwen vooral een aanbod aan mensen met 
het oog op hun concrete noden op dat moment. Gregorius de Grote vestigde in 
de zesde eeuw de aandacht op de pastorale betrekking vanuit het perspectief 
van de zielenherder, tegelijk arts, asceet en abt, en voor diens innerlijk in de 
betrekking tot God. Sinds de tweede hel� van de vorige eeuw is er sprake van 
een verscheidenheid aan pastoraatsopvattingen. Deze verscheidenheid is op te 
delen in drie typen: begeleidend–mystagogische opvattingen, psychologische 
opvattingen en contextuele opvattingen. Ondanks de verdringing door het 
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begrip psychè in de 18e eeuw houd ik graag het begrip ziel op tafel. Pastoraat als 
zielzorg hee� betrekking op heel de mens, in al diens betrekkingen tot zichzelf, 
tot de wereld om hem heen, tot wat hem en zijn wereld overstijgt, en op leven 
in volheid.

Enkele hedendaagse opvattingen van pastoraat verdienen in het kader van 
sensibilisering en met het oog op de laatmoderne context en datgene waarop dit 
onderzoek is gericht nadere bespreking. Narratieve opvattingen van pastoraat 
doen recht aan het gegeven dat pastoraat als begeleiding bij identiteitsvorming 
in belangrijke mate narratief dient te gebeuren, en zijn bovendien maximaal 
open voor de emergentie van (morele) goederen. De presentiebenadering is 
ontwikkeld om in een ontledigde vorm met mensen op te trekken en zo bij de 
gebrokenheid in het bestaan van hedendaagse mensen te komen. Deze benade-
ring vindt ook bij veel parochiepastores weerklank als iets dat een belangrijke 
kwaliteit van hun werk is of in ieder geval zou moeten zijn. In deze benadering 
draait alles om presentie: gekwali�ceerde nabijheid en betrokkenheid, een zijn–
met om tot een zijn–voor de ander te komen. Niet diagnose en behandeling 
staat centraal, maar de gezamenlijke poging tot zinnige duiding, die biogra-
�sch van aard is en narratief tot stand wordt gebracht. Ethische opvattingen van 
pastoraat richten de aandacht op de ethische taak van de pastor: het vanuit het 
christelijk geloven ondersteunen van mensen bij morele subjectwording en het 
verhelderen van ethische kwesties en morele dilemma’s. De toegezegde, door de 
pastor betuigde en in de pastorale betrekking ervaren vergeving van God kan 
het de pastorant telkens opnieuw mogelijk maken een tot verantwoording in 
staat zijnd subject te worden. 

In de pastorale beroepsethiek wordt nagedacht over het waarborgen van 
de morele kwaliteit van de pastorale betrekking, het vertrouwen tussen de 
pastor en de pastorant en het handelen van de pastor. Voor goed pastoraat 
zijn een goed gevormd karakter, een goed gevormd, re^ectief waarnemings-
vermogen en goed ingeoefende deugden van de pastor van groot belang. Er 
is een moreel relevant verschil in positie, kennis en kunde tussen de pastor 
en de pastorant, dat maakt dat de pastor de primaire verantwoordelijkheid 
hee� de betrekking te beheren, voor gewelddadige machtsuitoefening te waken 
en zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie. Moraaltheologisch 
gezien zijn de volgende elementen belangrijk: ten eerste het in beheer nemen 
van de betrekking door de pastor, en door de pastorant, ten tweede gelijkwaar-
digheid, en daarbinnen ongelijkheid vanwege positie en deskundigheid van 
de pastor, ten derde het belang van moreel onderscheidingsvermogen en ten 
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vierde het belang van spiritualiteit. Een pastor kan de persoonlijke autonomie 
en authenticiteit van de pastorant zwaar laten wegen zolang dat blij� binnen 
de gerichtheid op de interne doelen van het pastoraal handelen. Deze interne 
doelen zijn echter niet van te voren gegeven, maar worden gevonden in het 
pastoraal handelen zelf.

Uit deze bespreking van pastoraat en pastoraatsopvattingen komt een beeld 
naar voren van pastorale begeleiding als een procesmatig gebeuren met een 
grote openheid voor wat zich aandient. Er oefenen allerlei krachten invloed op 
uit en er kunnen zich onder invloed daarvan verschillende processen voordoen, 
voor, naast en na elkaar. Het is niet van tevoren duidelijk wat er allemaal speelt, 
waarop de pastor zich dient te richten en waarop het zou moeten uitlopen. In 
ieder geval is in het pastoraat de pastorale betrekking wezenlijk. Zij staat ten 
dienste van alle andere betrekkingen waarin de pastorant staat, in het bijzonder 
ten dienste van diens betrekking tot God.

In hoofdstuk 4 gaat het eveneens om een verdiepen van probleembesef en 
een sensibiliseren voor datgene waarnaar ik op zoek ben gegaan en dat ik heb 
gevonden, en wel met betrekking tot autonomie en authenticiteit als morele 
goederen. Ik bespreek daartoe een reeks van �loso�sche, praktisch–ethische en 
theologische gedachtegangen met betrekking tot verschillende problematieken 
waarin autonomie en authenticiteit een rol vervullen, woordelijk of naar de 
zaak genomen. Dit is nodig om goed in beeld te krijgen dat het bij autonomie 
en authenticiteit om begrippen gaat die heel breed zijn en tegelijkertijd heel 
contextueel. In verschillende gedachtegangen en in verschillende contexten 
komen verschillende aspecten van autonomie en authenticiteit, in verschillende 
verhoudingen tot elkaar, naar boven. De woorden autonomie en authenticiteit 
hebben hun oorsprong in de klassieke oudheid en hebben qua betekenis al 
vóór het begin van de moderne tijd een hele ontwikkeling doorgemaakt. Deze 
ontwikkeling overziend, kom ik tot de volgende voorlopige bepaling van waar 
het in de begrippen autonomie en authenticiteit om gaat:

Autonomie duidt op: binnen het geheel waartoe ik behoor en dat mij met 
betrekking tot allerlei levensdomeinen wetten oplegt, maar met betrekking 
tot een bepaald levensdomein een zekere ruimte laat, leg ik met betrekking 
tot dat levensdomein mezelf een wet op die ik zelf onder woorden breng. 
Authenticiteit duidt op: binnen het geheel waartoe ik behoor en dat mij 
ergens op aanspreekt, ben ik het zelf die het hee� gedaan, erover gaat, zich 
erin toont.
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Het gaat dus in beide gevallen zowel om een ideaal voor de actor zelf — ik leg 
mezelf een wet op, ik ga ergens voor staan — als om een aanspraak van die 
actor op terughoudendheid bij anderen — ik krijg de ruimte om mezelf een wet 
op te leggen, danwel ergens voor te gaan staan. In beide gevallen bestaat het 
risico dat het — voorgegeven, niet gekozen — behoren tot een groter geheel naar 
de achtergrond wordt geduwd. Autonoom–zijn gaat dan betekenen: zichzelf 
regeren zonder inmenging van anderen; authentiek–zijn gaat dan betekenen: 
zichzelf zijn, zonder rekening te houden met anderen.

In de ontwikkeling van beide begrippen tot sleutelwoorden van de moder-
niteit, zijn er met betrekking tot autonomie drie ontwikkelingslijnen te onder-
scheiden. Ten eerste, de cruciale rol die het begrip autonomie, vooral door 
Immanuel Kant, hee� gekregen in het funderen van een moderne opvatting 
van moraliteit. Ten tweede, de wording van de moderne identiteit met auto-
nomie als persoonlijk ideaal. En ten derde, de a~akening van de wederzijdse 
rechten en plichten van burgers enerzijds en de staat anderzijds waarbij uitein-
delijk een defensieve opvatting van autonomie een centrale rol is gaan vervullen. 
Ook authenticiteit is een historische en gesitueerde waarde, waarbij het ook 
altijd gaat om bepaalde opvattingen van de rede en van de verbeelding, in hun 
verhouding tot de historische werkelijkheid. Al deze ontwikkelingen overziend 
kom ik tot een tweede voorlopige bepaling van waar het in de begrippen auto-
nomie en authenticiteit om gaat:

Autonomie betekent: evenzeer als anderen in staat zijn in te zien wat het 
betekent een goede mens te zijn en mezelf ertoe te bewegen daadwerkelijk in 
overeenstemming daarmee te leven. Juist dat maakt mij vrij en verleent mij 
een waardigheid als ieder ander. Ik mag dan ook verwachten dat anderen en 
ook de overheid mijn waardigheid respecteren en mij tot op zekere hoogte 
ruimte gunnen mijn eigen leven te leven. Ik leg mezelf verplichtingen op en 
ik zoek daarin tegelijkertijd vrijheid op. Ik maak van mijn leven iets dat ik 
voor mijn rekening neem, maar ik ontvang ook iets, waaronder mijn verwik-
keling met anderen, waartoe ik me weet te verhouden. Ik neem iets op me, 
maar zorg ervoor dat ik er niet aan onderdoor ga. Authenticiteit betekent: 
vanaf het begin beïnvloed en blijvend beïnvloedbaar door mijn omgeving en 
door bepaalde personen om mij heen in het bijzonder, maar ook trouw aan 
wat voor mij van belang is, neem ik mijn eigen levensvoering op me met een 
verbeeldingskracht die tegelijk creatief en responsief is, dat wil zeggen met 
het onuitputtelijk vermogen nieuwe visies te ontwikkelen die tegelijkertijd 
de uitdrukking zijn van wat me overkomt en wat ik in mezelf en om me heen 
opmerk. 



529samenvatting

Alleen in zeer versmalde zin kan autonomie worden opgevat als vrije zel~e-
schikking en authenticiteit als ongebonden zelfontplooiing.

De contextualiteit van autonomie komt nog beter in beeld door twee concrete 
contexten te bespreken, namelijk overheidspaternalisme en gezondheidszorg. In 
de laatste context wordt het beginsel van respect voor iemands autonomie soms 
overstemd door twijfel aan de authenticiteit van diens wilsuitingen. Authenti-
citeit wordt in de laatmoderniteit op verschillende manieren opgevat: bijvoor-
beeld als een moreel ideaal, waarvan de kern is: trouw zijn aan jezelf (Charles 
Taylor), of als een narratief begrip van mijn altijd gesitueerde identiteit (Ales-
sandro Ferrara). Autonomie en authenticiteit zijn in een spannende verhouding 
op elkaar betrokken: aanvullend en contrasterend, elkaar veronderstellend en 
mogelijk makend, elkaar versterkend en soms ondermijnend. Voor beide geldt 
dat ze intersubjectief, dialogisch, maatschappelijk zijn. Op grond van de bespre-
king van verschillende discussies kom ik tot een derde voorlopige bepaling van 
waar het in het begrippen autonomie en authenticiteit om gaat:

Autonomie — of eigenlijk respect voor autonomie — betekent: voorzover 
ik ertoe in staat ben om betre]ende een bepaald terrein van mijn leven op 
een verantwoorde manier, met inachtneming van mijn verwikkeling met 
anderen, zelf keuzes te maken, mag ik mijn eigen keuzes maken, ook als 
die keuzes mijn welzijn in de ogen van anderen — mede–burgers, de over-
heid, gezagsdragers, zorgverleners, instituten — niet bevorderen of zelfs 
bedreigen, mits het ook inderdaad míjn keuzes betre�, dat wil zeggen keuzes 
die op de een of andere manier uitdrukking zijn van wie ik, in verbinding 
met anderen, ben en wil zijn. Authenticiteit betekent, vanuit het perspec-
tief van een niet geheel doorzichtig te maken subject: een verhaal kunnen 
vertellen over wie ik — in relatie tot mezelf en anderen — ben en — in trouw 
aan mezelf en aan anderen met wie ik verbintenissen ben aangegaan — wil 
zijn, met alle tegenstrijdigheden en tegenstellingen die er daarin ook zijn, 
over wat voor mij van belang is geweest en nog is, over hoe ik ben geworden, 
en daarin ben veranderd, tot wie ik nu ben en wil zijn. In dit verhaal ontdek 
en construeer ik tegelijkertijd ook wie ik ben en wil zijn, zonder dat ik voor 
mezelf of voor anderen geheel doorzichtig ben te maken. Ik kan dit verhaal 
alleen vertellen tegen de achtergrond van wat voor mij, de mensen om mij 
heen, de institutionele context waarin ik me bevind en de samenleving als 
geheel van belang is en ertoe doet. Tegelijkertijd ben ik ook in staat me tot 
die achtergrond kritisch te verhouden. Ook tot mijn zel~eeld en tot de wijze 
waarop ik me vertoon aan anderen weet ik me kritisch te verhouden. Op 
deze manier authentiek zijn is niet altijd gemakkelijk en maakt kwetsbaar, 
maar is ook een bron van vreugde, voldoening en innerlijke kracht.
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Persoonlijke autonomie en authenticiteit, althans voor wat de antropologische 
betekenis ervan betre�, hebben in de traditionele theologische terminologie niet 
een vanzelfsprekende plek. In beide begrippen wordt een kwestie aangesproken 
die voor de moraaltheologie een relatief nieuwe is: niet vrijheid sec, maar vrij-
heid in verhouding tot de constitutieve betekenis van het subject voor morali-
teit. Verschillende theologische tradities hebben echter, hoewel niet in termen 
van autonomie en authenticiteit, nagedacht over de menselijke actor (m/v) die 
‘ik’ kan zeggen, zich verhoudt tot zichzelf, tot de wereld om hem heen en tot wat 
hemzelf en zijn wereld overstijgt, een handeling stelt en daarover rekenschap 
kan a^eggen. Op grond van de bespreking van drie van dergelijke tradities kom 
ik tot een vierde, theologische bepaling van autonomie en authenticiteit:

Autonomie en authenticiteit zijn theologisch gezien op elkaar betrokken 
zoals vrijheid en waarheid op elkaar betrokken zijn. Autonomie is de nood-
zakelijke veronderstelling van authenticiteit en authenticiteit is de vervul-
ling van autonomie. Autonomie betekent het zich met de gehele persoon 
weten te verhouden tot de bepaaldheden van het menselijk leven en het 
menselijk handelen en daarbinnen het opzoeken van een verbintenis met 
Christus, een beslistheid voor het goede en een levensmodel van navol-
ging. Authenticiteit betekent het met de gehele persoon ingaan op Gods 
roeping tot een persoonlijke betrekking met God, een betrekking die erva-
ringen van geschonken–zijn, hoop, liefde en vergeving mogelijk maakt en 
in staat stelt — weet hebbend van de gedetermineerdheid van het mense-
lijk subject — tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor 
anderen.

Ten slotte bespreek ik ook een �loso�sche traditie die uiterst kritisch staat ten 
aanzien van het menselijk subject en diens vermeende of geclaimde autonomie 
en authenticiteit. Op basis van het gedachtegoed van Nietzsche en, in diens 
gedachtespoor, Michel Foucault thematiseert zij de (nominale en feitelijke) 
goddeloosheid van mensen en systemen en onthult zij dat mensen regelmatig 
als overbodig worden afgeschreven. Het menselijk subject is niet een zichzelf 
ponerend, in zichzelf rustend subject, maar een zowel uitwendig als inwendig 
onzeker subject dat wordt omspeeld door meervoudige disciplinering, perma-
nente zel�nspectie, machtsuitoefening en zelfzorg. Uiteindelijk loopt dit hoofd-
stuk uit in vier conceptuele kaarten die op het voorgaande doordenken en het 
samennemen en die in het empirische deel van mijn onderzoek helpen gesensi-
biliseerd naar de casussen te kijken.
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In hoofdstuk 5 beschrijf ik de onderzoeksopzet en de gegevensverwerving. Ik 
heb voor mijn onderzoek parochiepastores uitgenodigd deel te nemen door 
beknopte gevalsbeschrijvingen uit hun praktijk van persoonlijk pastoraat aan 
te leveren. Uit die beknopte gevalsbeschrijvingen heb ik er telkens twee uitge-
kozen om uitgebreider te beschrijven, waarover ik de betre]ende pastor inter-
viewde met behulp van een speciaal voor het betre]ende interview ontwikkelde 
themalijst. De uitgelokte gevalsbeschrijving plus de uitgeschreven interview-
tekst vormde de casus. Uiteindelijk namen tien parochiepastores uit verschil-
lende bisdommen deel, drie priesters, vier pastoraal werkers en drie pastoraal 
werksters. De wijze waarop ik deelnemers heb geworven en datgene waarvoor 
ik ze heb gevraagd, zorgde voor een heel bepaalde selectie van deelnemers. De 
pastores die uiteindelijk bereid bleken mee te doen, hebben met elkaar gemeen 
dat ze persoonlijk pastoraat belangrijk vinden en daarvoor tijd vrijmaken, dat 
ze de re^ectie erop en het onderzoek ernaar van belang vinden, dat ze bereid 
zijn een kijkje te bieden in hun eigen praktijk en dat ze ook bereid zijn daarover 
in gesprek te gaan. Uiteindelijk hield ik over negentien uitgebreide gevalsbe-
schrijvingen een interview met de betre]ende pastor. Uit de eerste lezing van 
de casussen kwam het volgende beeld naar voren: Deze pastores komen in hun 
praktijk van persoonlijk pastoraat veel tegen en krijgen veel op hun bord. Ze 
gaan moeilijke zaken beslist niet uit de weg. Deze pastores stellen zich beschik-
baar voor wie een beroep op hen doen en daarin zijn ze bijzonder trouw. Bij hun 
pastorale begeleiding gaan deze pastores, ondanks alles, uit van een gemeen-
schap die er voor hen vanzelfsprekend is. Ze ontmoeten hun pastoranten rond 
vieringen, nodigen hen uit vrijwilligerswerk te gaan doen, komen terug op wat 
in een catechesegroep aan de orde is geweest. De pastores betekenen vaak een 
kostbare steun voor mensen. Ze zitten er ook heel erg zélf in, als persoon. Maar 
er is bij hen ook verwarring: over hun rol, over hun diagnostiek, over hun taak. 
En er is schroom om te beamen wat ze volgens de interviewer wel degelijk doen, 
namelijk soms even God present stellen. Vaak beschikken ze over een eigen 
theologische verwoording van wat hun pastoraat volgens hen inhoudt, een 
verwoording die vaak verheldert wat ze feitelijk doen en soms ook hoe zij tegen 
zichzelf als persoon aan kijken. En ten slotte, in de casussen zijn autonomie en 
authenticiteit wel degelijk terug te vinden, ook al worden deze woorden door de 
pastores niet in de mond genomen.

In hoofdstuk 6 beschrijf ik uitvoerig de analyse van uiteindelijk tien van de 
negentien casussen. Bijlage 5.6 bevat van elk van deze tien casussen een samen-
vatting. Analyse is een cyclisch proces van gegevensreductie, gegevensuitstalling 
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en het trekken en toetsen van conclusies. Dit proces hee� zich in mijn onder-
zoek voltrokken zowel binnen als tussen de casussen, dat wil zeggen dat ik eerst 
de afzonderlijke casussen, ieder bestaande uit gevalsbeschrijving plus interview, 
heb geanalyseerd en vervolgens de verschillende casussen ben gaan vergelijken. 
Mijn onderzoek is in die zin een meervoudige gevalsstudie. Ik heb eerst drie 
casussen geanalyseerd, toen twee erbij, vervolgens nog twee erbij en ten slotte 
nog drie erbij. Dit om het interactief proces van coderen, constant vergelijken 
en re^ecteren onder controle te houden. Bij de laatste drie casussen heb ik 
alleen het meest relevante deel van het ontwikkelde instrumentarium gebruikt 
voor de analyse. De analyse heb ik deels met gebruikmaking van het compu-
terprogramma ATLAS.ti gedaan en deels buiten ATLAS.ti om. In de loop van 
het proces zijn er vele wegen bewandeld, soms na elkaar, soms door elkaar heen, 
soms onderbroken en later weer opgepakt, soms tot het einde gevolgd, soms 
halverwege afgebroken enzovoort.

Gebruikmakend van de methode van constante vergelijking, heb ik per casus 
het pastorale proces beschreven, dat proces opgedeeld in episodes en de reacties 
van de betre]ende werker geïdenti�ceerd. Op grond van mijn, aan Laitinens 
interpretatie van Taylors opvattingen ontleende goederenopvatting, vatte ik de 
reacties op als reacties die goederen onthullen. Ik probeerde zoveel mogelijk 
goederen te identi�ceren. Dit stelde me in staat voor elke casus het episodisch 
verloop van het pastoraal proces te reconstrueren, het thema te formuleren en 
de saillante goederen te identi�ceren, dat wil zeggen de goederen die het meest 
relevant zijn om de casus als geheel en de belangrijkste reacties van de pastor 
te begrijpen. Om de overeenkomsten en verschillen tussen de casussen beter te 
begrijpen, identi�ceerde ik de kenmerken die voor mijn onderzoek het meest 
relevant zijn en vergeleek ik de verschillende casussen in zogenaamde gegevens-
matrices. Gedurende het gehele proces legde ik mijn interpretaties, hypotheses 
en conclusies voor aan mijn begeleiders. In een enkel geval legde ik mijn inter-
pretaties deels voor aan de pastor die de casus aanleverde.

Het blijkt mogelijk te zijn casussen uit de praktijk van persoonlijk pasto-
raat te analyseren op het verloop van het pastoraal proces en de goederen die 
daarmee samenhangen. Het ontdekken van wat er moreel toe doet, hee� een 
loop, een Werdegang. Dit is een van de waardevolle inzichten uit mijn onder-
zoek. Het gaat niet om het ‘hebben van normen en waarden’, maar om het 
gaandeweg ontdekken van wat er, moreel gesproken, toe doet. Dan zie je ook 
discrepanties tussen wat pastores als waarden opgeven en wat er kennelijk echt 
toe blijkt te doen. Op deze manier wordt uitgehard wat het betekent dat iets 
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goed is gebleken. De pastores laten een groot bereik zien in de mate waarin ze 
aan de slag gaan met hun pastoranten, van ‘er laten zijn’ tot ‘dat moet veran-
deren’. Er lijkt een zekere bandbreedte te zijn, waarbinnen pastores enerzijds de 
pastorant erkennen, eerbiedigen en respecteren in wie hij of zij is, en anderzijds 
toch proberen de pastorant te veranderen in zijn of haar gedrag en manier van 
over zichzelf denken.

In de loop van de analyse bleek drie keer een theoretische verdieping nood-
zakelijk, namelijk betre]ende gecon�gureerde goederen, stuurmanskunst en 
ruimte. Een gecon�gureerd goed is een situationeel uit verschillende goederen 
samengesteld goed dat in verschillende situaties verschillende situationele 
gedaantes toont, maar dat toch een zekere samenhang hee�.

In hoofdstuk 7 beschrijf ik de opbrengst van het empirische onderzoek, zowel 
de inhoudelijke opbrengst als de methodologische opbrengst. De inhoudelijke 
opbrengst bestaat uit een goederenkaart bestaande uit een zevental clusters van 
goederen in persoonlijk pastoraat, de geïdenti�ceerde doelen van persoonlijk 
pastoraat, de gevonden typen van pastorale processen opgevat als vormen van 
stuurmanskunst en de gevonden gedaantes van autonomie en authenticiteit. 
De methodologische opbrengst bestaat uit een beschrijving en evaluatie van 
de wijze waarop ik de instrumenten van conceptuele kaarten, goederen, episo-
disch verloop en gegevensmatrices in mijn empirisch onderzoek heb ontwik-
keld en gebruikt.

In het verloop van een pastoraal proces — een weg die een pastorant en een 
pastor, in het kader van een pastorale betrekking, met elkaar gaan — kan een 
veelheid van goederen aan de orde zijn. Sommige van deze goederen staan van 
begin tot eind op de voorgrond, andere komen op een gegeven moment naar 
voren of verdwijnen juist weer naar de achtergrond. Er zijn er die de pastorale 
betrekking zelf betre]en, andere betre]en het leven van de pastorant buiten die 
betrekking. Onder de goederen die de pastorale betrekking zelf betre]en, zijn 
er die te maken hebben met het op zich nemen door de pastor van de pastorale 
betrekking, andere hebben te maken met het op zich nemen door de pastorant 
van de pastorale betrekking en nog weer andere hebben te maken met het als 
gelovigen verkeren met elkaar, samen reikend naar heil. Onder de goederen 
die het leven van de pastorant betre]en, zijn er die te maken hebben met het je 
verhouden tot jezelf, andere hebben te maken met het je verhouden tot de wereld 
om je heen en nog weer andere hebben te maken met het je verhouden tot wat 
ons overstijgt. Een apart cluster van goederen die het leven van de pastorant 
betre]en, hee� te maken met menselijke waardigheid. Tegen de achtergrond 
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van de kaart van goederen die in het verloop van een pastoraal proces aan de 
orde kunnen zijn, was het mogelijk een bepaling van de doelen van de praktijk 
van persoonlijk pastoraat te geven. Daartoe identi�ceerde ik de (clusters van) 
saillante gecon�gureerde goederen als de doelen van pastoraat. Op basis van 
de bevindingen van mijn onderzoek concludeer ik dat het doel van persoonlijk 
pastoraat is: 

het bevorderen van (1) innerlijke ruimte, (2) een betekenisvolle plek tussen 
mensen en (3) de ervaring van Gods liefde, door als pastor (4) beschikbaar 
te zijn op een heldere en duurzame manier, (5) zorgvuldig de pastorant te 
erkennen als persoon en (6) een gezamenlijke zoektocht naar God aan te gaan.

In het analyseproces van het onderkennen en benoemen van voor mijn 
onderzoek relevante kenmerken, het onderbrengen van die kenmerken in een 
gegevensmatrix, het ordenen, aanvullen, herordenen en verdichten van die 
gegevensmatrix en het benoemen van ‘typen’ van casussen is stuurmanskunst 
als metafoor voor het beheer van het pastoraal proces opgekomen. Essentieel 
daarvoor was het onderkennen en benoemen van bewegingen in het pasto-
raal proces, naar goederen toe en van goederen weg. Ik vond uiteindelijk zes 
typen stuurmanskunst. De eerste vijf heb ik gevonden in de tien uitvoerig 
geanalyseerde casussen. De zesde is een constructie op grond van de eigen-
schappenruimte. Deze zes zijn onder te verdelen in twee hoofdtypen: koers-
vast sturend beheer en responsief bijsturend beheer. In het eerste hoofdtype 
is er een duidelijke, eenduidige koersrichting die consequent wordt gevolgd. 
De saillante goederen tonen zich in het verloop van het pastoraal proces dan 
ook van begin tot eind. In het tweede hoofdtype is er weliswaar een koersrich-
ting, maar zijn er ook diverse terugvoedingsmomenten waarop de pastor de 
koers verlegt naar aanleiding van hoe het proces verloopt. De verschillende 
saillante goederen tonen zich in het verloop van het pastoraal proces dan ook 
in verschillende episodes. De verschillende ondertypen onderscheiden zich 
onder andere door de mate waarin de pastor zich ervan bewust is ergens van 
weg te bewegen. De in de verschillende casussen geïdenti�ceerde gedaantes 
van autonomie en authenticiteit bleken in een tweedimensionale ruimte te 
ordenen met op de verticale as autonomie, in de betekenis van mezelf besturen, 
mijn eigen keuzes maken, versus authenticiteit, in de betekenis van mezelf 
zijn, trouw zijn aan wie ik ben, en op de horizontale as elementair / algemeen 
versus uitgewerkt / speci�ek. De �guur die zo ontstaat (zie bijlage 6.6 en �guur 
7.4), gee� als het ware een kaart van het gecon�gureerde goed ‘autonomie & 
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authenticiteit’. In deze kaart valt op dat de gedaantes betre]ende de pastorant 
meer aan de autonomiekant liggen en die betre]ende de pastor meer aan de 
authenticiteitskant.

In hoofdstuk 8 herneem ik de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde 
opbrengsten van het empirische deel van mijn onderzoek, breng die in verband 
met de in het eerste deel van dit proefschri� besproken moraaltheologische, 
ethische, onderzoeksmethodologische en praktisch–theologische literatuur en 
benoem ik mijn bijdrage aan discussies binnen deze verschillende disciplines. 
In dit hoofdstuk kom ik tot de uiteindelijke beantwoording van de vraagstelling 
van mijn onderzoek, in het bijzonder van de vijfde, door mij summatief–evalua-
tief genoemde subvraag: hoe draagt de pastor op basis van de gevonden inhoud 
van autonomie en authenticiteit bij aan de morele kracht van de pastorant 
en wel op een wijze die past bij de geïdenti�ceerde doelen van pastoraat? Het 
antwoord luidt: Door zichzelf op een gepaste wijze in de pastorale betrekking 
te tonen als een autonome en authentieke, gelovige medemens. ‘Op een gepaste 
wijze’ hee� dan betrekking op een op basis van de waarneming van de ruimte, 
beweeglijkheid en zel`oers van de pastorant zich laten inschakelen in Gods 
heilshandelen aan deze persoon.

* * *

Met dit onderzoek heb ik laten zien dat het van belang is empirisch onderzoek 
te doen naar wat moreel relevant is, en om in empirisch–ethisch onderzoek een 
bevoorrechte plek toe te kennen aan praktijken en het taciet weten van gevor-
derde, re^ecterende en met elkaar in gesprek tredende praktijkbeoefenaren. Ik 
heb een benadering gepresenteerd waarin het kijken naar een praktijk op een 
heel precieze en methodologisch verantwoorde manier is gecombineerd met 
conceptuele verheldering. Tot de conceptuele uitdagingen die uit mijn onderzoek 
voortkomen, behoort het opnieuw doordenken van het concept van praktijken 
en interne doelen van praktijk, de concepten van persoonlijke autonomie en 
authenticiteit, alsook de idee dat mensen ‘waarden hebben’. Mensen ontdekken 
kennelijk gaandeweg, in het leven van hun leven, wat voor hen van belang is. 
Mijn onderzoek levert een dynamisch, empirisch gegrond beeld van de emer-
gerende aspecten, goederen en doelen van de praktijk van persoonlijk pastoraat. 
Het confronteren van dit beeld met de abstracte opvattingen zoals die in de 
praktisch–theologische literatuur kunnen worden gevonden, kan ons helpen 
deze praktijk beter te begrijpen en te doorgronden. De aanpak die ik in dit 
onderzoek heb gekozen, namelijk die van een kwalitatief–empirisch gegronde 
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moraaltheologie geïnteresseerd in praktische wijsheid, levert een contextueler, 
realistischer en tegelijk moreel geladener opvatting van autonomie en authen-
ticiteit op. Deze opvatting oefent kritiek uit op de dominante gedachtegang in 
theorie en praktijk dat het bij persoonlijke autonomie en authenticiteit zou gaan 
om het in regie nemen van het eigen leven.



RESPECT FOR AUTONOMY AND AUTHENTICITY  

IN PASTORAL CARE

A qualitative empirical moral–theological study

SUMMARY

A female pastoral worker visits a young woman she knows well. She was involved 
in the woman’s marriage preparation, and together they went with the parish 
youth group to Taizé. But now the woman, named Fleur, is not doing well. She 

hints at committing suicide. �e worker tries to talk her out of it. When the 

worker gets home she is afraid that Fleur might kill herself while she is abroad 

the coming weekend and she calls Fleur’s family doctor for advice. When she 

returns to Fleur and tells her of her consultation with the GP, Fleur is angry at her. 

�e worker responds: ‘Okay, you may be angry, but I don’t mind. We’re talking 

about human life here. God wants us to live.’ Later the worker escorts Fleur to a 

psychologist, with whom they talk about psychiatric treatment. When the start 

of this treatment draws near, Fleur hesitates. She asks the worker to end their 

pastoral counselling relationship and let her go. �e worker answers: ‘Yes, one 

day, but not now.’ In an interview, she explains: ‘I had the feeling God was saying 

something to me: do not let her go, and let her feel too that I too do not want to let 

her go.’ A�er a blessing for the sick, for which she asked the worker, Fleur is able 

to enter treatment. She thanks the worker for her commitment.

�is pastoral case can be read as an example of violating the principle of respect 

for personal autonomy. �e pastoral worker should have asked for permis-

sion prior to consulting Fleur’s doctor and should have refrained from doing 

so without her consent. When Fleur asked her to end their pastoral counsel-

ling relationship, she should have ended it. Unless Fleur was incompetent, the 

worker in this case can be said to have acted in a paternalistic manner. In reality, 

the pastoral worker was well aware of the appropriate considerations. In one of 

the interviews I had with her as part of my qualitative empirical research, she 

said: ‘At that moment, I had the impression that her illness was in�uencing her 

(…) I thought: are you responsible enough to ask me to let you go?’ She also 

hastened to tell Fleur that she had called Fleur’s doctor the same day. Her main 
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justi2cation for what she did, however, was not Fleur’s wellbeing in combina-

tion with a potential lack of competence, but her own view of her responsi-

bilities as a pastor and what she believed God wanted of her at that particular 

moment and in that particular pastoral relationship. Although she was aware 

of overstepping the bounds set by Fleur, she did what she deemed a prudent 

pastor should do. �e way in which she did so re�ects this awareness. Ethical 

re�ection on the meaning, relevance and scope of the principle of respect for 

personal autonomy in a particular practice should take into consideration what 

this practice is about, and what kind of relationship there is between practitio-

ners and the persons involved in their practice. And it should look carefully.

* * *

In this dissertation I report on a moral–theological inquiry, which employed 

qualitative empirical methods, into autonomy and authenticity as moral goods 

in pastoral care. My research question is:

What can we learn from the practices of select parish workers regarding 

autonomy and authenticity as moral goods?

In the 2rst section, I situate my research, deepen the awareness of the problem, 

and sensitise for what I have been looking at and have found. As a border crosser, 

I move from one discipline — moral theology — to other disciplines — philo-

sophical ethics, research methodology and practical theology — and back. I do 

so, because these other disciplines provide tools and information which cannot 

easily be found in my own discipline. Because I cannot simply apply what I 2nd 

in these other disciplines to my discipline of moral theology, I have to thor-

oughly examine these newly gained insights, inquire into their premises, then 

transform and focus them. �erefore I have conducted a number of thorough 

surveys in the literature. In the second part of this thesis I report on the empir-

ical part of my research. Being a pastoral worker myself, I have asked several 

priests and lay pastoral workers to submit cases from their practice of personal 

pastoral care and have interviewed them about these cases. I then analysed the 

case descriptions and the transcribed interview texts with the help of the so4-

ware package ATLAS.ti. In the third and 2nal section, I link the 2ndings of the 

empirical part of my research to my literature explorations of the 2rst segment.

Chapter 1 is about the discipline in which I work, moral theology, and the 
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position I occupy within it. As a theological discipline, moral theology re�ects 

on human action from the perspective of God’s relation to people. Because this 

kind of ethics is not only applicable for Roman Catholics but rather re�ects and 

guides the actions of all men and women, I am in this chapter in discussion 

with philosophical ethics. To do justice to the moral–theological insight that all 

human faculties have a morally orientating force, and that re�ection on good 

and evil has to be aware of what retrospectively and in the moral scope of the 

action itself is revealed to be good or evil, I practise in this study a non–conse-

quentialist, heuristic teleological moral theology. I understand ‘moral theology’ 

as the systematic and critical normative re�ection upon human acting — both 

the acting of human persons in the context of their conduct of life and the 

acting of social institutions in the context of the ordering of society — from the 

point of view of good and bad, right and wrong, humane and inhumane, and 

in the light of Christian faith. By ‘non–consequentialist teleological,’ I mean 

that actions are considered not only in the light of their consequences, but in 

their entirety, that is, with all the elements of bodily posture and movement, 

intention, situation, consequences, goals internal to the action etcetera, and 

judged and justi2ed in the light of their internal goals and of the ultimate goal 

of human life. By ‘heuristic teleological,’ I mean that goals and ends are not 

metaphysically given beforehand, de2ned, for example, by the essence of being 

human, but have to be discovered by looking closely and critically at the action 

under consideration and at what has revealed itself in the action to be (a) good.

In this study, I am interested in a particular professional practice and in the 

moral sense of the practitioners as it is formed in and by the practice itself. �e 

traditional term for this particular moral sense is practical wisdom, a practical 

knowing how to act in speci2c, concrete and o4en complex situations, without 

being able to make entirely explicit why at that time one is acting in a partic-

ular way. Because I believe that the morally relevant insights of practitioners 

derive their plausibility largely from the fact that they are gained in a practice, 

I develop my own view of practice, based on MacIntyre’s understanding of the 

term and the criticism his understanding elicited:

A practice consists of a complex, yet coherent set of actions, partly given, partly 

!owing from the doing itself, done within a speci"c institutional context by 

practitioners and the people regarding whom they act, and managed through 

practical wisdom. �ese actions are guided by rules and standards of excel-

lence, established and extended by the community of practitioners inter-

acting with the people regarding whom they act and with society and its social 
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traditions, that are focused on speci"c goals inherent to the said practice and 

are accompanied by a discourse which also provides room for criticism and 

transformation.

Because I assume that what matters from a moral perspective is not added to 

a world in itself morally neutral but is found in a morally laden world, I speak 

in this study of moral goods and not of moral values. A moral good can be 

described as: what I as a friend wish to another so that he or she can come to 

ful2lment. To be able to understand the connection between moral goods that 

we observe and the recognition thereof by acting persons, I use Arto Laitinen’s 

elaboration and interpretation of Charles Taylor’s views on strong evaluations 

and moral goods. In short, a person’s cognitive–a=ective–conative responses 

reveal the goods that are at issue for the person, that is, those goods that he 

or she encounters in reality. �e technical term for this view is cultural moral 

realism. Besides moral goods — such as justice, respect for the dignity of the 

person, and responsibility — there are multiple kinds of goods that from a moral 

point of view can be highly relevant in a given context or situation. Examples 

of such goods are life, health and mind. �ese cannot be achieved by our free 

acting, but do make possible freedom of action or, failing that, impossible. It is 

here where I also introduce the term, morally relevant goods.

Chapter 2 is about the way I designed and conducted my research, in partic-

ular the use of qualitative empirical research methods, techniques and strate-

gies. �e use of empirical methods in moral theology is not self–evident and 

therefore requires explanation and justi2cation. Moreover, anyone who unre-

�ectively adopts methods from other disciplines runs the risk of losing sight 

of the scope of their own discipline. Behavioural sciences are interested in 

the behaviour of people in light of e>cient causes and e=ects while in moral 

theology — at least of the type that I practise in this study — we are interested 

in human acting, the inherent goals of human actions and the motives of 

those who act. Ultimately, moral theology is interested in the orientation to 

the moral good that is present in the acting itself. I call the kind of research I 

perform here, empirically grounded normative ethics. Empirically grounded 

normative ethics conceives of reality as morally laden: a reality where good 

and evil manifest themselves explicitly, not only by subsequent re�ection. 

Moreover, it conceives of practical reason as receptive and concrete meaning 

that in concrete situations, practical reason recognises what is a good and 

what is a bad.
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As a theological discipline, moral theology — at least as I perceive it 

here — focuses on the experiences of real and embodied men and women living 

in the world of today as the place where God actively reveals Himself through 

His involvement with human beings. At the same time, moral theology also 

acknowledges the historical insights gained by our predecessors in the faith 

through their lived Gospel experiences. By experience, I mean not only what 

Dietmar Mieth calls empirical experience, experience based on processed 

perception, but primarily what he calls experiential experience, experience 

based on processed intense experiences of certain events or situations and 

processed encounters with others who somehow leave an impression. According 

to Mieth, experiential experience is mediated by giving a good example, by 

recounting one’s own experience of life, remembering it, or showing its poten-

tial for problem solving. Access to this kind of experience can be none other 

than an engaged, life–worldly and hermeneutical approach. I extend Mieths 

conception of experiential experience to the following two areas: the experience 

gained by practitioners in their practice and the use of qualitative empirical 

methods in the research into this experience.

Using qualitative empirical research methods, techniques and strategies 

in a moral–theological study requires a critical consideration of their origins 

and assumptions. Qualitative empirical research is a form of interpretive 

understanding of the life–world of social actors and of what they say, do and 

experience, paying attention to the preconceptions of the researcher. It has 

its philosophical roots in micro–interactionism, phenomenology and herme-

neutics, from where it has its focus on people as individual actors interacting 

with other individual actors. �is type of research also acknowledges the life–

world as a horizon for all the experiencing, thinking and knowing of men and 

women, and the interpretative understanding of how people live their lives. In 

the acting, experiencing, entering into relationships, self–understanding and 

expressing themselves of human beings, an indispensible value is placed on 

meaning attribution as well as on the communication between them. Knowl-

edge is closely linked to acting and to social processes. �e everyday, concrete 

life–world is the reality people are familiar with and of which they have real 

knowledge. �is life–world is intersubjectively, socially and communicatively 

produced and reproduced, and is in�uenced by social structures and systems 

interested in remaining invisible. Human action is inherently meaningful 

and calls for an interpretative understanding. With these philosophical roots 

however, qualitative empirical research also has a problematic aspect, namely 
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where too much or even exclusive attention is given to individuals and to 

human meaning attribution and construction. In contrast, I want to have an 

eye for power di=erences between people and groups of people and to the inter-

ests of established groups and institutions. I also want to uphold that reality is 

indeed resistant to meaning attribution and construction and that it is possible 

to distinguish between di=erent interpretations in terms of better and worse.In 

this study, I associate myself with a certain approach within qualitative empir-

ical research: the so–called grounded theory approach. �is approach aims at 

developing empirically grounded theories concerning particular situations or 

practices. It simultaneously runs data collection and data analysis, analyses the 

empirical data for the purpose of developing theoretical concepts, and not only 

of arriving at adequate descriptions, samples purposively and uses constant 

comparison of situations, issues, processes, interactions, contexts, etcetera. I 

follow a variant of the grounded theory approach that uses a pre–designed theo-

retical framework in an open way. My research is a multiple case study where 

the data is collected by eliciting documents from practitioners and interviewing 

them regarding these documents. My research is knowledge oriented with 

some generalisation intended, primarily for the practice of personal pastoral 

care by parish ministers and subsequently for the practice of spiritual care in 

institutions, for example. �is involves a form of variation–based generalisation 

and receptive generalisation. In my research, I rely on saturation, purposive 

sampling, consultation with colleagues — especially my supervisors — and, to 

a lesser degree, checking with the participants, as methods of collecting and 

analysing my data. In this thesis, I describe the path and decisions I took to help 

me arrive at my conclusions.

Chapter 3 involves a deepening of the problem awareness and a sensitising for 

what I was looking at and have found, in relation to the practice of personal 

pastoral care by parish ministers. Contemporary faith, church and ministry take 

place in a late modern society that is the provisional outcome of a radicalised 

process of modernisation. In this late modern society, identity is a comprehen-

sive, continuous and re�ective process for which the individual has become 

responsible while support from society has largely disappeared. As identity is 

increasingly sought for in a coherent and continuous life narrative, pastoral 

counselling has become a signi2cant source of support in identity formation. 

As an additional problematic element however, the professional identity, words, 

and actions of the pastoral practitioner are no longer self–evident. Increasingly, 
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professionals in the ministry are dependent on their own personal identity, 

integrity and biography. �roughout its history, the practice of personal pastoral 

care has always received a historical and situated content. Pastoral care in the 

2rst centuries o=ered people assistance with regards to their speci2c needs at 

that time. In the sixth century, Gregory the Great drew attention to the pastoral 

relationship from the perspective of the pastor — at the same time physician, 

ascete and abbot — and his inner self in relation to God. Since the second half of 

last century, a variety of pastoral care concepts has been brought into existence 

both in theory and in praxis. �is diversity can be divided into three types: 

mystagogical, psychological, and contextual concepts. Despite its displacement 

by the concept of psyche in the 18th century, I would like to keep the concept of 

soul in the discussion. Pastoral care as care of souls concerns the whole person 

in all her relations to herself, to the world around her, to what transcends her 

world, and to the fullness of life.

Within the framework of sensitisation, with a focus on the late modern 

context and the subject of this study, some contemporary concepts of pastoral 

care merit further discussion. Narrative concepts of pastoral care do justice to 

the fact that pastoral care as support of identity formation should be conducted 

narratively to a signi2cant degree, and should also be maximally open to the 

emergence of (moral) goods. �e presence approach is developed to accompany 

contemporary people in an emptied form and to do justice to the brokenness 

in and of their lifes. �is approach also 2nds resonance in many parish minis-

ters as something that is, or at least should be, an important quality of their 

work. �is approach is about presence: quali2ed closeness and commitment, 

a being–with others up to a being–for others. Diagnosis and treatment are not 

central, but the concerted e=ort to sensible interpretation, which is biograph-

ical in nature and narratively established. Ethical views of pastoral care give 

primary focus to the ethical duty of the pastor: from the Christian perspec-

tive, guiding people in becoming moral subjects by clarifying ethical issues and 

moral dilemmas. �e promised, by the pastor attested and in the pastoral rela-

tionship experienced forgiveness of God allows the pastoree to become a subject 

that can give an account.

In pastoral professional ethics, the moral quality of the pastoral relationship, 

the trust between pastor and pastoree and the acting of the pastor is re�ected 

upon. For good pastoral care, a well–formed character, re2ned re�ective capacity 

to observe, and well–practised virtues are important. �ere is a morally rele-

vant di=erence in position, knowledge and expertise between the pastor and 
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the pastoree which designates primary responsibility to the pastor in terms of 

managing the relationship, guarding against violent exercitation of power, and 

handling con2dential information carefully. From a moral–theological point 

of view, the following elements are important: 2rstly, accepting the task of 

managing the pastoral relationship by the pastor and by the pastoree; secondly, 

equality in worth, and within this equality a certain inequality because of posi-

tion and expertise of the pastor; thirdly, the importance of moral discernment, 

and, lastly, the importance of spirituality. A pastor can acknowledge, respect 

and promote personal autonomy and authenticity of the pastoree as long as it 

stays within the orientation on the internal goals of pastoral care. �ese internal 

goals are not given in advance but are found in the acting itself of the pastor.

From this discussion of pastoral care and concepts of pastoral care, a picture 

emerges of pastoral counselling as a process with a great openness to whatever 

emerges. Di=erent external factors and powers exercise their in�uence upon 

this process and under this in�uence di=erent processes can occur at any given 

time respective of circumstance. As such, what is going on, where the pastor 

is required to focus, and where his counselling should lead is never fully clear. 

In any case, the pastoral relationship in pastoral care is essential. It serves and 

nourishes all the other relationships in which the pastoree participates, espe-

cially his or her relation to God.

Chapter 4 also involves a deepening of the problem awareness and a sensitising 

for what I was looking at and have found, in relation to autonomy and authen-

ticity as moral goods. I discuss a series of philosophical, ethical and theological 

discussions on various problems in which autonomy and authenticity play an 

important role. �is is necessary in order to see how autonomy and authenticity 

are concepts that are very broad yet very contextual. In di=erent discussions 

and contexts, distinct aspects of autonomy and authenticity come to the fore, in 

varying relations to each other. �e words autonomy and authenticity have their 

roots in antiquity and have evolved in their meaning even before the beginning 

of modernity. Surveying this development, I come to the following provisional 

de2nitions of what the concepts of autonomy and authenticity entail:

Autonomy indicates that within the whole to which I belong and that imposes 

laws on me in many domains of life, except in relation to a particular life 

domain where I have certain freedom, I impose upon myself a law which I 

myself put into words. Authenticity indicates that within the whole to which 

I belong and that appeals to me, I am the one who acted, is in charge, and 

shows myself.
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Both autonomy and authenticity are ideals for the actor himself — I impose a law 

on myself, I stand for something — as a claim to others to keep distance — I get 

the room to impose a law upon myself or to stand for something. In both cases, 

there exists the risk that belonging to a greater whole — given, not chosen — is 

pushed to the background. In such an instance, being autonomous would mean: 

governing oneself without interference from others, whereas being authentic 

would mean: being oneself without reckoning with others.

�rough the development of autonomy into one of the keywords of moder-

nity, three developments can be distinguished: 2rstly, the development of 

autonomy’s crucial role as the foundation of a modern conception of morality, 

particularly by Immanuel Kant; secondly, the formation of modern iden-

tity with autonomy as personal ideal; and thirdly, the demarcation of mutual 

rights and duties between citizens and the state in which a defensive notion of 

autonomy has come to play a central role. Authenticity is also a historical and 

situated value where reason and imagination play a role in relation to historical 

reality. In reviewing all these developments, I come to a second preliminary 

determination of what the concepts of autonomy and authenticity concern:

Autonomy means: as much as other people, being able to understand what it 

means to be a good person and to move myself e#ectively to live accordingly. 

�at is what makes me free and provides me with dignity as everyone else. I 

may therefore expect other people and the state to respect my dignity and leave 

me room to live my own life. I commit myself and in my commitments I search 

for freedom. I make my life into something for which I take responsibility, but 

I also receive something, including my involvement with others, to which I am 

able to relate. I take something upon me, but make sure that I will not succumb 

beneath it. Authenticity means: from the beginning I am a#ected and perma-

nently in!uenced by my surroundings and by particular persons around me, 

but am also faithful to what concerns me, I take my own life upon myself with 

an imagination that is both creative and responsive, that is, with the inex-

haustible ability to develop new visions that are at the same time the expres-

sion of what happens to me and of what I notice in myself and around me.

Only in a very narrow sense, can autonomy be understood as free self–determi-

nation, and authenticity as unrestrained self–development.

�e contextuality of autonomy comes even closer to the fore by discussing 

two concrete examples, namely state paternalism and public health. In the latter 

context, the principle of respect for someone’s autonomy is sometimes over-

ruled by doubts of the authenticity of that person’s volitions. In late modernity, 
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authenticity is understood in various ways: as a moral ideal for example, of 

which the core is being–true–to–oneself (Charles Taylor), or as a narrative under-

standing of an always situated identity (Alessandro Ferrara). Autonomy and 

authenticity exist in a complementary and contradictory relationship to each 

other assuming and making each other possible, and mutually reinforcing and 

sometimes debilitating each other. Both concepts are intersubjective, dialogical, 

and social. Based on the discussion of various discussions, I come to a third 

preliminary assessment of what the concepts of autonomy and authenticity 

concern:

Autonomy — or rather respect for autonomy — means: as far as I am able in 

a particular area of my life to make my own responsible decisions regarding 

my involvement with others, I am entitled to make my own choices, even 

when those choices impede or even threaten my welfare in the eyes of 

others — my fellow citizens, the government, authorities, health care profes-

sionals, institutions — given that those choices are indeed my choices, that 

is, choices expressing somehow who I am in conjunction with others, and 

who I want to be. Authenticity means, from the perspective of a semi–trans-

parent subject: to be able to relate a narrative about who I am — in relation 

to myself and others — and who I want to be — true to myself and to others to 

whom I have made commitments — with all its inconsistencies and contra-

dictions, about what has concerned me and still concerns me, about how I 

have become and have changed who I am now and who I want to be. In this 

narrative, I discover and construct at the same time who I am and who I 

want to be, without becoming completely transparant for myself or others. I 

can only tell this narrative against the background of what is important for 

me, the people around me, the institutional context in which I "nd myself, 

and society as a whole. At the same time, I am able to relate myself critically 

to that background and can also relate to my self–image and to how I mani-

fest myself to others. In this way, being authentic can be challenging and can 

make a person vulnerable, but it is also a source of joy, ful"llment and inner 

strength.

In the traditional theological vocabulary, personal autonomy and authenticity, 

at least as far as their anthropological meaning is concerned, do not have a 

self–evident place. In both concepts, something is addressed that is relatively 

new to moral theology, not just freedom, but freedom in relation to the consti-

tutive signi2cance of the subject itself to morality. Di=erent theological tradi-

tions, although not in terms of autonomy and authenticity, have re�ected upon 

human subjects who can say ‘I’, who can relate themselves to themselves, to the 
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world around them and to what transcends them and their worlds, and who act 

and account for themselves. Based on the discussion of three such traditions, I 

come to a fourth, theological de2nition of autonomy and authenticity:

From a theological perspective, autonomy and authenticity are related to each 

other the same way freedom and truth are related to each other. Autonomy is 

the necessary assumption of authenticity and authenticity the ful"llment of 

autonomy. Autonomy means knowing how to relate with the whole person to 

the determinations of human life and human acting and, within these deter-

minations, the searching for a union with Christ complete with a resoluteness 

to the good and a life model of following His example. Authenticity means 

responding to the call for a personal relationship with God with the whole 

person — a relationship which enables experiences of grace, hope, love, and 

forgiveness, and — knowing of the determinacy of the human subject — allows 

for responsibility for oneself and for others.

Finally, I discuss a philosophical tradition that is extremely critical to the human 

subject and its perceived or claimed autonomy and authenticity. Based on the 

ideas of Nietzsche and, in his train of thought, Michel Foucault, it thematises, 

both nominally and actually, the wickedness of people and systems, and reveals 

that people are o4en classi2ed as super�uous. Instead of being a subject that 

posits and rests in itself, the human subject is, both externally and internally, an 

uncertain subject, besetted by multiple forms of disciplining, permanent self–

inspection, exercising of power, and self–care. Towards the end, this chapter 

results in four conceptual charts that summarise and further investigate the 

foregoing discussions and, in the empirical part of my research, help to look at 

the cases in a sensitised way.

In Chapter 5, I describe the research design and the data collection. I invited 

parish ministers to participate and deliver brief descriptions of cases from their 

practice of personal pastoral care. For each participant, I selected two of these 

brief case descriptions to be described in detail. With regard to these two cases, 

I interviewed the pastor using a specially developed topic list. �e elicited case 

description plus the transcribed text of the interview was my research unit. 

Ten parish minsters were willing to provide cases and to be interviewed about 

their case descriptions: priests and lay pastoral workers, men and women, from 

di=erent dioceses in the Netherlands. �e way I recruited them and what I asked 

of them resulted in a particular selection of workers. �ey shared the conviction 
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that personal pastoral care was an important part of their vocation and job 

and they made time for it, valued re�ection upon and research into it, that 

were willing to allow a researcher to explore their own practice and to engage 

in discussion about it. Based on the nineteen cases I 2nally documented, the 

following picture emerged. Parish workers deal with many di=erent situations 

and o4en take on a great deal of work: burnout, life a4er the death of a partner 

or a divorce, borderline cases, family relationships, adultery, asylum seekers, 

suicide. �ey make themselves available to anyone calling upon them and are 

very loyal and dedicated. In spite of every claim to the contrary, they assume 

the self–evident existence of a community. �ey encounter their pastorees 

around church services, invite them to become a volunteer, refer back to what 

is discussed in a catechesis group. �eir support for others is beyond price and 

they are clearly very involved in what they do at a personal level. But there is 

also confusion concerning their role, their diagnostics, their task; and there is 

resistance to admitting that they do what the interviewer observed them doing, 

namely making God momentarily present every now and again. Many have 

their own theological articulation of what they consider their ministry entails, 

a phrasing that o4en clari2es what they actually do and sometimes how they 

see themselves as a person. Finally, in the cases autonomy and authenticity are 

indeed found, even though these words are not used by the pastors themselves.

In Chapter 6, I describe in detail the analysis of ten of the nineteen cases. 

Appendix 5.6 contains of each of these ten case summaries (in Dutch). Anal-

ysis is a cyclical process of data reduction, data display and the drawing and 

testing of conclusions. �is process has taken place in my research both within 

and between cases, meaning that I 2rst analysed the individual cases, each 

consisting of the case description and the interview text, and then compared 

them to the other cases. In this sense, my research is a multiple case study. I 

initially analysed three cases, then added two to the analysis, then again two 

more, and then 2nally added the last three. In this way I was able to control 

the interactive process of coding, constant comparison and re�ection. For the 

analysis of the last three cases I have only used the most relevant part of the 

developed instruments. �e analysis was conducted by using the computer 

program ATLAS.ti as well as other outside analysing procedures. During the 

process, many routes were followed, sometimes consecutively, sometimes over-

lapping, sometimes interrupted and later picked up, sometimes followed to the 

end, sometimes cut o= half–way, and so on.
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Using the method of constant comparison, I described the pastoral process in 

ten of the nineteen cases, divided these processes into episodes, and identi2ed 

the responses of the worker in question. Based on Laitinens interpretation of 

Taylors conceptions of goods, I took the responses as revealing goods and tried 

to identify as many of these goods as possible. �is enabled me to reconstruct 

the episodic course of the pastoral process in each case, to formulate its theme, 

and to identify the salient goods, goods that are highly relevant for under-

standing the case as a whole and the most important responses of the worker. 

To better understand the similarities and di=erences between the cases, I iden-

ti2ed those characteristics most relevant to my research focus, and compared 

the various cases at that level. �roughout the entire process, I checked and 

re–checked my interpretations, hypotheses, and conclusions with my supervi-

sors (‘peer debrie2ng’). In some cases, I checked my interpretation partly with 

the worker who delivered the case (‘respondent validation’).

It appeared possible to analyse the cases according to the episodic course 

of the pastoral process and upon the salient goods connected to the di=erent 

episodes. Discovering what matters, morally speaking, has a course, a Werde-

gang. �is is one of the important insights that have become evident from my 

research. Morality is not about ‘having values’ or ‘applying norms and rules,’ 

rather it is about gradually discovering what matters, morally speaking, while 

participating in a practice. Moreover, one can discern discrepancies between 

what people state to be their values and what really matters to them. In this way, 

what it means that something has revealed itself as good is ripened or ‘cured’. In 

the cases analysed, the workers demonsrated considerable variation in the way 

in which they dealt with the people they encountered, from ‘let them be’ to ‘that 

has to change.’ �ere seemed to be a certain range or bandwidth within which 

the workers acknowledged the persons they engage with and respected them for 

who they were on the one hand, and tried to change their behaviour and their 

way of thinking about themselves on the other.

During the analysis, a theoretical deepening was required in regards to 

con2gured goods, steersmanship and (inner) freedom. A con2gured good is a 

good situationally composed of various goods that manifests itself in di=erent 

situations in di=erent situated forms, but nevertheless has a certain coherence.

In Chapter 7, I describe the substantive and methodological 2ndings of the 

empirical research. �e substantive 2ndings consist of a chart of goods 

consisting of seven clusters of goods in personal pastoral care, the identi-

2ed goals of personal pastoral care, six identi2ed types of pastoral processes 
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interpreted as forms of steersmanship, and the identi2ed forms of autonomy 

and authenticity. �e methodological output consists of a description and eval-

uation of how I developed and used conceptual charts, goods, episodic course, 

and data matrices in my empirical research.

In the course of a pastoral process — a path that pastoree and pastor go on 

with each other in the context of a pastoral relationship — a multiplicity of 

goods can be at issue. Some of these goods are in the foreground from start to 

2nish, while others emerge at a certain point or disappear into the background. 

�ere are those which concern the pastoral relationship itself and those which 

concern the life of the pastoree outside that relationship. Among the goods that 

concern the pastoral relationship itself, there are those related to taking upon 

oneself the pastoral relationship by the pastor, others have to do with taking 

upon oneself the pastoral relationship by the pastoree and still others concern 

the engaging with each other as christians, reaching for salvation together. 

Among the goods that concern the life of the pastoree, there are those who deal 

with one’s relationship to oneself, others have to do with one’s relationship to 

the world around oneself and still others have to do with one’s relationship to 

what transcends oneself. A separate cluster of goods concerning the life of the 

pastoree has to do with human dignity. Against the background of the chart of 

goods relevant to the course of a pastoral process, it was possible to identify the 

goals of pastoral care. To this end, I identi2ed the (clusters of) salient con2g-

ured goods as the goals of pastoral care. Based on the 2ndings of my research, I 

conclude that the goal of personal pastoral care is:

to promote (1) inner freedom, (2) a meaningful place among people and (3) the 

experience of God’s love by (4) being available in a clear and sustainable way, 

(5) carefully recognising the pastoree as a person and (6) engaging in a shared 

quest for God.

In the analysis process of identifying and naming case characteristics relevant 

to my research, hosting those characteristics in a data matrix, organising, 

adding, rearranging and compacting of the data matrix and the appointment of 

‘types’ of cases, steermanship as a metaphor for the management of the pastoral 

process emerged. Indispensable for the emergence of this metaphor was the 

identi2cation and naming of movements in the pastoral process, toward goods 

and away from goods. I 2nally found six types of steermanship. �e 2rst 

2ve I found in the ten cases analysed in this dissertation, while the sixth is a 

construction based on the property–space. �ese six are divided into two main 
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types: 2xed course steering control and responsively correcting management. 

In the 2rst type, there is a clear, unequivocal course followed consistently. �e 

salient goods manifest themselves in the course of the pastoral process from 

beginning to end. In the second type, although there is a course direction, 

there are feedback moments when the pastor corrects the course in response 

to the process. �e various salient goods show themselves in the course of the 

pastoral process in di=erent episodes and the various sub–types are distin-

guished among others by the extent to which the pastor is aware of his moving 

away or toward a particular issue. I was able to place the forms of autonomy 

and authenticity identi2ed in the di=erent cases in a two–dimensional space 

with autonomy, in the sense of governing oneself, making one’s own choices, 

versus authenticity, in the sense of being oneself, being true to who one is, on 

the vertical axis, and elementary / general versus elaborated / speci2c on the 

horizontal axis. �e 2gure thus created (see below), gives a kind of map of the 

con2gured good “autonomy & authenticity”. In this map it can be noticed that 

the forms concerning the pastoree are more to the side of autonomy, and those 

concerning the pastor are more on the side of authenticity.

!e con"gured moral good “autonomy & authenticity”
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In Chapter 8 I examine the 2ndings of the empirical part of my research, and 

confront them with the moral–theological, ethical, methodological and prac-

tical–theological literature discussed in the 2rst part of this thesis in an e=ort to 

present my contribution to discussions within these disciplines. In this chapter, I 

reach the 2nal answer to my research questions, especially the 24h subquestion 

which I called, summative evaluative: How does the pastor, based on the identi-

2ed content of autonomy and authenticity, contribute to the moral strength of 

the pastoree in a manner appropriate to the identi2ed goals of pastoral care? 

�e answer is: by showing oneself as an autonomous, authentic, and faithful 

fellow human being in an appropriate way within the pastoral relationship. “In 

an appropriate way” means that the pastor allows himself to be called to partici-

pate in God’s saving activity towards the pastoree, based on his perception of 

the freedom, mobility and self–course of the pastoree.

* * *

I have illustrated the importance of conducting empirical research into what 

is morally relevant, and of assigning a privileged position in empirical ethical 

research to practices and the tacit knowing of advanced, re�ective, and delib-

erative practitioners. I have presented an approach in which looking into a prac-

tice in a very precise and methodologically sound manner is combined with 

conceptual clari2cation. To the conceptual challenges emanating from this 

research belongs rethinking the concepts of practice and the ends internal to a 

practice, the concepts of personal autonomy and authenticity, as well as the idea 

that people ‘have values.’ People, rather, appear to discern what is important to 

them gradually, in living their lives. Practitioners appear to discover the ends 

of that practice gradually, while practising their practice. �e role of the other 

members of the community that participates in the said practice in 2nding 

out these goals has to be elaborated further. My research delivers a dynamic, 

empirically grounded picture of the emerging aspects, goods and ends of the 

practice of personal pastoral care. Confronting this picture with the abstract 

conceptions that can be found in the practical theological literature will help to 

better understand this practice. �e approach I have chosen in this study, that 

of a qualitative empirically grounded moral theology interested in practical 

wisdom, provides a more contextual, realistic and morally laden conception of 

autonomy and authenticity. �is view criticises the dominant thinking in both 

theory and practice which upholds that personal autonomy and authenticity 

are related to having control and direction of one’s life.



DANKWOORD

Ten slotte wil ik graag al die mensen bedanken die het mij, ieder op eigen wijze, 

hebben mogelijk gemaakt dit onderzoek te doen. Drie mensen die de voltooiing 

ervan niet mochten meemaken, wil ik om te beginnen noemen. Gerard 

Vergouwen hielp me uit te zoeken in welke volgorde pastoraat en promotie 

het beste in mijn leven pasten. Ties van’t Erve spande zich in om mijn onder-

zoek 2nancieel mogelijk te maken. Mijn vader zette me met mijn moeder op de 

wereld, ging me in het leven voor met de hem eigen combinatie van twijfel en 

overtuiging, rechtvaardigheidsgevoel en behoudzucht, en gaf me de ruimte om 

mijn eigen weg te zoeken.

Mijn collega’s in het pastoraat op verschillende plekken binnen het Aarts-

bisdom Utrecht en daarbuiten, waaronder mijn heeroom Frans Weghorst, 

gingen me voor in de beoefening van een bijzondere praktijk. Ze lieten 

me kennismaken met hun wijze van zielzorg. Ik mocht en mag me aan hen 

optrekken, tegen hen afzetten en door hen laten inspireren. We zoeken samen 

naar wat pastoraat vandaag de dag kan betekenen en beleven er veel vreugde 

aan. Onder hen zijn heel goede vrienden. Anne–Marieke Koot gaf mijn onder-

zoek een beslissend, achteraf zo vanzelfsprekend duwtje. In het bijzonder wil 

ik de collega’s bedanken die aan mijn onderzoek deelnamen. Zonder hen had 

dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden. Indirect bedank ik hiermee ook al die 

parochianen en anderen die mij en mijn collega’s toevertrouwden bij te dragen 

aan de zorg voor hun zielen.

Dit onderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder mijn promotoren. Frans 

Vosman en Andries Baart geloofden in wat ik aan het proberen was. Zij wisten 

soms beter wat ik aan het doen was dan ikzelf. Altijd waren ze positief over 

wat ik hen had voorgelegd, ook als ze weleens heel kritisch waren. Maar vooral 

lieten zij mij delen in de vreugde die met elkaar goed onderzoek doen naar 

handelen dat mensen daadwerkelijk aangaat, kan opleveren. Frans: dankjewel 

voor de zorgvuldige wijze waarop je altijd mijn belangen, ook die welke buiten 

de betrekking promotor–promovendus lagen, in het oog hield, zonder dat waar 

het in dit onderzoek ook voor mij om ging uit het oog te verliezen. Aan jou heb 

ik een scherper inzicht gekregen in wat een goede mens zijn kan betekenen! 

Andries: dankjewel voor de opbouwende wijze waarop je mij teruggaf waarin 
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ik sterk ben en voor je betrokkenheid ook op wat mij buiten de academie ter 

harte gaat. Niet alles is gelukt, maar dát we het probeerden, was hartverster-

kend! Jozef Wissink wil ik bedanken voor de wijze waarop hij zich, bijna aan 

het eind van het traject, liet betrekken bij mijn onderzoek en direct zag wat het 

waard was.

Financieel werd mijn onderzoek van verschillende kanten mogelijk gemaakt. 

Ik noem het Aartsbisdom Utrecht, de Faculteit Katholieke �eologie, verschil-

lende religieuze ordes en congregaties, de �omas More Stichting (voorheen de 

Radboudstichting) en de VPW Utrecht. In dit verband wil ik graag collega Mgr. 

Piet Rentinck bedanken, toentertijd Vicaris–generaal van het Aartsbisdom, 

voor zijn geloof in de zinvolheid van dit onderzoek voor missionair pastoraat. 

Ik hoop dat hij dat bewaarheid ziet worden.

In de jaren waarin ik aan dit onderzoek heb gewerkt, heb ik met vele mensen 

mogen optrekken die net als ik hun weg zochten in het onderzoek. Van hen heb 

ik veel geleerd, soms alleen al door te vertellen over mijn  eigen onderzoek. Van 

de promovendi van de FKT noem ik Syds Wiersma en Annemarie Bos. Van de 

promovendi van zorgethiek noem ik Sabrina Keinemans, Madeleine Timmer-

mann, Marlies van der Zande en Jean Pierre Wilken. Op een bepaald moment 

in mijn onderzoek maakten zij het verschil. Ook Albert Jan Stam hoort hierbij. 

Van de promovendi van Eberhard Schockenho= in Freiburg i.Br. noem ik ten 

slotte Alexis Fritz.

Mijn dank gaat uit naar mijn vrienden en mijn familie waaraan ik de laatste 

jaren niet de aandacht en de tijd heb kunnen schenken die ik had willen 

schenken. Ik hoop het de komende tijd beter te doen. Dat geldt in het bijzonder 

mijn moeder die mij op de wereld zette, in het leven voorging met de haar eigen 

combinatie van gezond verstand en diepe bewogenheid om mensen en tot op 

vandaag geloo4 in mijn zoeken naar mijn eigen weg.

Ten slotte dank ik Fija, met wie ik ben getrouwd onder het motto ‘in verbon-

denheid vrijheid opzoeken’ en die zo langzamerhand wel weer eens wat meer 

door haar ander gezien wil worden, en Elin, die mij in haar nog korte leven al 

heel veel barmhartigheid betoonde. Ik kan me mijn leven al nauwelijks meer 

zonder deze twee voorstellen.
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zelfexpressie, 
originaliteit 

BIJLAGE 4.1: DE MODERNITEITSKAART 

 
CONCEPTUELE KAART 1: moderniteit 

 
 universalistisch                                 REDE / VERSTAND 
 abstract                                                     eigenbelang 
 hypothetisch 

AUTONOMIE 

 zelfbeschikking (Mill)    wat wil ik? hoe ontdek ik wat ik wil? 
 zelfwetgeving (Kant)    wat moet ik doen? 
 zelfcontrole (Descartes)    waardoor laat ik me leiden bij wat ik doe? 
       hoe wens ik met anderen om te gaan? 
       wie zijn mijn bondgenoten? wie mijn tegenstanders? 
  mijn eigen keuze VERSUS           paternalisme en bemoeizucht (dwang) 
  mijn eigen handelen VERSUS       gehoorzamen aan het eigen gemoed, aan 
               traditie of aan een ander (heteronomie) 
                      [maatschappelijke vooruitgang] 

 
          overgave               leiding 
             opgave                       ordening 
                 gave                         eenheid 
         geboden      wetten 

 
 

 
 

 
 

      VRIJHEID                        BEPAALDHEID 

    (als een zich                           lichaam 
   verhouden tot           levensverhaal             samenleving 
die bepaaldheid)  tussen oorsprong (waarvandaan ik kom)          geschiedenis 
             en bestemming (waarnaar ik op weg ben)                   cultuur 
             sociale relaties 
           situatie/positie 

 
 

         gemoedsaandoeningen            aanspraken (verwachtingen, rechten) 
                    zelfkennis            (toe)vertrouwen 
                      zelfaanvaarding    verantwoordelijkheid 
                    zelfverlies         verstaanbaarheid 
                   [persoonlijke groei] 
 mijn ware zelf  VERSUS   (zelf)vervreemding en (zelf)onderdrukking 
 mijn eigen identiteit VERSUS                   globalisering en fragmentarisering 
       wie zijn mijn voorbeelden? wie zijn mij vreemd? 
       hoe wens ik mezelf aan anderen te vertonen? 
 levensverkenning (Montaigne)   hoe blijf ik trouw aan mezelf in hoe ik mij uitdruk? 
 spontaniteit (Rousseau)    wie verlang ik te zijn? 
 levensproject (Kierkegaard)   wie ben ik? hoe kom ik bij mezelf? 

A U T H E N T I C I T E I T  

 constaterend 
 concreet                                                     jezelf-zijn 

particularistisch                        VERBEELDING / INTUÏTIE 

SAMENLEVING GOD 

HET ZELF 

SUBJECT 

© A.B. Timmerman 2008 

DE ANDER

soevereiniteit, 
(vrije) 

zelfbeschikking 

burger 

medemens 

gelovige 

persoon 
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BIJLAGE 4.4: DE DECONSTRUCTIEKAART 

 
 
CONCEPTUELE KAART 4: deconstructie 
 

EIGENMACHTIGHEID 
‘Wille zur Macht’ (Nietzsche) 

‘Herren-Moral’: zichzelf alleen door ‘het leven’ de wet laten voorschrijven 
de ‘Übermensch’ als volgende fase in de ontwikkeling v/d mens 

 
zelf-bedrog –                                                                                  werkelijkheid als constructie, 
‘het subject is dood’ (Foucault)                                                  kennen als geweldsuitoefening 

 
 

 
 

levenspraktijk van 
 

Z E L F ZO R G  

  permanente bekommernis om de taal 
  ontvankelijkheid voor wat zich aandient 
  ethiek als BESTAANSESTHETIEK: 

permanent                             een gefragmenteerd ‘ik’ dat zichzelf                       gevoelens van 
ZELF-                                     tot (brokkelig) subject constitueert                      ONBEHAGEN 
ONDERZOEK                           m.b.v. ZELFTECHNIEKEN:                                       (Freud) 

  (1) problematiseren, (2) bepalen  
  onderwerpingswijze, (3) werken aan  

  zichzelf en (4) actief vormgeven 
 v/e bepaalde zelfverhouding 

 
 
 
 

God als 
zelfbewustzijn                                                                                           projectie (Feuerbach), 
geconstitueerd door taal,                                                                         opium v/h volk (Marx), 
subject als morele illusie                                                                  kinderlijke illusie (Freud) – 

‘God is dood’ (Nietzsche) 
BESTUURSMACHT 

disciplinerende, pastorale en liberale technieken 
d.w.z. samenwerkende discursieve en maatschappelijke praktijken 

– waaronder de procedurele ethiek van gelijk respect, als heersend taalregime – 
die op basis van kennis betreffende karakter en gedrag van menselijke subjecten 

beheersen, disciplineren, normaliseren, corrigeren, aanpassen 
en die individualisering en gewetensvorming bewerkstelligen, 

leidend tot een ‘panoptisch subject’ (Foucault), 
dat als zodanig object van de menswetenschappen is 

 

MACHT 

WETEN 

ERKENNING VAN ZICHZELF

© A.B. Timmerman 2008 
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BIJLAGE 5.1: HET ONDERZOEKSPROCES 

STROOMDIAGRAM VAN HET ONDERZOEKSPROCES

1. formuleren probleemstelling / doelstelling / vraagstelling 

2. expliciteren methodologie en kiezen van methodes 

3. ontwikkelen van attenderende begrippen 

4. selecteren van deelnemers 

5. verzamelen van gevalsbeschrijvingen 

6. analyseren van de verzamelde casussen 

7. interviewen van deelnemers 

8. analyseren van (gevalsbeschrijving 
plus) interview 

9. voorlopige integratie, opstellen van hypotheses 

11. definitieve integratie (terugkoppelen naar probleem-, doel- en vraag-
stelling; formuleren van bouwstenen voor theorie 

12. rapporteren van de onderzoeksbevindingen 

10. theoriegerichte steekproefstrekking 

literatuurstudie 

casusschrijfinstructie 

globale analyse 

themalijst 

kwalitatieve inhoudsanalyse 

© A.B. Timmerman 2004
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BIJLAGE 5.2: TOELICHTING EN CASUSSCHRIJFINSTRUCTIE 

 
Toelichting: Waar gaat het onderzoek over? 

 
In dit onderzoek gaat het mij erom te ontdekken welke (morele) waarden een rol spelen in het pasto-
raat, hoe die waarden zich tot elkaar verhouden en hoe de pastor daarmee omgaat. Binnen het brede 
veld van pastoraat beperk ik me tot het persoonlijke pastoraat, waarmee ik de individuele levens- en 
geloofsbegeleiding door pastorale beroepskrachten (priesters en pastoraal werk(st)ers) bedoel. Het 
gaat dus om de pastorale begeleiding van individuele mensen, maar niet los van de verbanden en net-
werken waarvan zij deel uitmaken. In dit pastoraat spelen allerlei waarden, of ‘goederen’, een rol, 
denk aan: gelijkwaardigheid, gezondheid, solidariteit, jezelf-mogen-zijn, zekerheid, erkenning, ver-
zoening. Soms gaat het vooral om één waarde en is ook duidelijk om welke waarde het gaat. Meestal 
gaat het om meerdere waarden of goederen tegelijk die niet allemaal even duidelijk zijn en die door 
elkaar heen lopen en soms zelfs met elkaar strijden. Als er concrete beslissingen genomen moeten 
worden, dan gaat het erom die waarden of goederen op de een of andere manier tegen elkaar af te 
wegen. Maar ook als er niet direct beslissingen of keuzes aan de orde zijn, spelen waarden mee in 
spreken, denken en handelen. Ik wil graag ontdekken welke waarden dat zijn en hoe ze meespelen. 
 
 Het gaat er in dit onderzoek om in concrete gevallen van pastorale begeleiding te ontdekken 
welke waarden in die begeleiding een rol spelen en wélke rol ze daarin spelen. Daartoe vraag ik pasto-
res om mij verhalen te vertellen uit hun pastorale praktijk. Het gaat om verhalen over de pastorale 
begeleiding van individuele mensen in de netwerken waarvan zij deel uitmaken. Het kan gaan om 
concrete problemen, maar dat hoeft in het geheel niet. Voor het gemak noem ik de mensen die de 
pastor begeleidt ‘pastoranten’. Ik zal een tiental pastores vragen om in het kort zo’n vijf à zes voor-
beelden te beschrijven uit hun pastorale praktijk. Zo’n gevalsbeschrijving noemt men ook wel een 
‘casus’. Uit die vijf à zes kort beschreven casussen kies ik, in overleg met mijn begeleiders, er twee, 
eventueel drie, die ik graag preciezer wil bekijken. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat 
er in zo’n casus aan de hand was en mogelijk nog is, zal ik de pastor vragen om uitgebreid te beschrij-
ven wat er in de loop van de betreffende pastorale begeleiding gebeurde, wat er gedacht, hoe er ge-
sproken en gehandeld werd door zowel de pastorant (voorzover de pastor dat weet) als de pastor zelf. 
Het gaat er daarbij bovenal om een goed beeld te krijgen van de pastor in zijn of haar handelen, spre-
ken en denken ten aanzien van deze concrete pastorant. De analyse is, dat zij wellicht ten overvloede 
opgemerkt, niet gericht op een waarderend oordeel over het pastoraal handelen van de betreffende 
pastor, niet in het algemeen noch in dit concrete geval. 
 
 De uitgeschreven casus wordt geanalyseerd op de waarden (goederen) die er een rol in spelen 
en op eventuele conflicten tussen en hiërarchieën van waarden. In een interview met de betreffende 
pastor zal deze analyse-in-wording worden besproken en uitgediept. Het is voor dit type onderzoek 
wezenlijk dat recht wordt gedaan aan de onderzochte en dat diens beleving en diens interpretaties zo 
goed mogelijk op tafel komen. Het interview is bedoeld om de beschrijving, voorzover nodig, volle-
diger te maken en met de deelnemer, zover als mogelijk, tot een gezamenlijke duiding en analyse te 
komen. Dit laatste neemt niet weg dat de onderzoeker iets anders in de casus kan zien dan de geïnter-
viewde zelf (in eerste instantie) ziet. Een eventueel verschil van interpretatie en analyse zal in het 
vervolg van het onderzoek worden meegenomen. Uiteindelijk is het onderzoek erop gericht om op 
grond van de onderzochte casussen en na terugkoppeling met de literatuur meer in het algemeen uit-
spraken te doen over de rol van morele goederen en hiërarchieën van morele goederen in het pasto-
raat. 
 
 Nog even iets voor mijzelf: Ik heb acht jaar als pastoraal werker in het parochiepastoraat ge-
werkt in het Aartsbisdom Utrecht. Ik ben door het bisdom voor vier jaar aangesteld als pastoraal wer-
ker, met financiering van buiten, met de opdracht tot promotieonderzoek. Mijn onderzoek is onderge-
bracht bij de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg. Mijn begeleiders 
zijn professor Frans Vosman en professor Andries Baart, beiden van het Departement Religieweten-
schappen en Theologie (DRT) van de UvT. 
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Casusschrijfinstructie: Wat vraag ik van u? 

 
Stap 1: In eerste instantie vraag ik van u om uit uw praktijk van pastorale begeleiding van individuele 
mensen op hun levens- en geloofsweg – maar niet los van de verbanden en netwerken waarvan zij 
deel uitmaken – een stuk of vijf à zes voorbeelden kort te beschrijven. Het is de bedoeling dat u voor-
beelden kiest uit uw reguliere praktijk, dus niet hoogst uitzonderlijke gevallen, tenzij die op een bij-
zondere wijze duidelijk maken wat er in uw pastoraat speelt. Om niet al te diep in uw geheugen te 
hoeven graven, kunt u het beste recente voorbeelden nemen. Beschrijf in het kort (hooguit een blad-
zijde) wie de ‘pastorant’ is (eventueel de ‘pastoranten’), over welke tijdspanne de begeleiding zich 
uitstrekt en wat er volgens u pastoraal gezien in deze begeleiding (mogelijk) speelt of heeft gespeeld. 
Het kan over concrete problemen gaan, maar dat hoeft niet. Het kan zijn dat u al heel goed weet wat 
er speelt en misschien zelfs al waar het heen gaat (of eventueel hoe het is afgelopen), maar ook dat 
hoeft niet. Er hoeft ook niet per se een ‘goede afloop’ te zijn. Uit deze vijf à zes casussen kies ik er in 
overleg met mijn begeleiders twee, eventueel drie, uit, waarvan ik u zal vragen die uit te schrijven. 
 
Stap 2: In tweede instantie vraag ik u de door mij uitgekozen casussen uit te schrijven. Het werkt het 
beste als u eerst de casus vanuit uw geheugen en/of aantekeningen zo uitgebreid mogelijk beschrijft. 
Probeer zo min mogelijk in te vullen of te interpreteren, maar eenvoudigweg uit te schrijven wat er 
gebeurde, wat u zich voornam of wat u beoogde, wat de pastorant zei en deed, wat u zei en deed, wel-
ke invloed andere mensen (omstanders, familieleden, vrienden, eventuele hulpverleners) op de pasto-
rant hadden, welke afwegingen u maakte, enzovoort. Het hoeft niet een volledig verbatim te zijn, 
maar stukjes woordelijk weergegeven gesprek kunnen wel veel duidelijk maken. Een volledige casus-
beschrijving kan al gauw zo’n zeven bladzijdes beslaan. Voor tijdens het interview is het gemakkelij-
ker als u in de beschrijving de echte naam van de pastorant gebruikt; als u een gefingeerde naam ge-
bruikt, vermeldt dat dan. Ik zal in de verdere analyse een gefingeerde naam gebruiken. 
 
Stap 3: Als u de casus zo volledig mogelijk hebt uitgeschreven, kijk dan de beschrijving nog eens 
door op de volgende vragen en vul eventueel aan: 
1. hoe en waar vond het eerste contact plaats en wat was de aanleiding, eventueel de vraag? 
2. waar vonden de ontmoetingen plaats, wie waren er nog meer in de buurt en hoe zat of stond u ten 
opzichte van elkaar? 
3. waardoor liet u zich leiden, wat stond u voor ogen, wat vond u belangrijk – op elk moment en in het 
geheel van het proces, al dan niet vanaf het begin? 
4. waarin veranderde u: van aanpak, van houding, van doelstelling, van wat u belangrijk vond of met 
uw aanpak beoogde? en waarom? 
5. indien van toepassing: hoe, waar en waarom eindigde de begeleiding en wat was er waardoor ver-
anderd? 
 
Hoeveel tijd kost het? 

 
Hoeveel tijd het deelnemen aan dit onderzoek u ‘kost’, is een beetje afhankelijk van hoe snel u een 
casus weet te beschrijven. Ik geef een indicatie. De eerste stap kost u waarschijnlijk zo’n twee uur: u 
moet in gedachten of in uw aantekeningen nagaan met wie u pastoraal contact hebt en of u in staat 
bent daarvan enigzins gedetailleerd verslag te doen. Waarschijnlijk zult u met deze vraag eerst een 
paar dagen rondlopen, om er dan voor te gaan zitten en de casussen die bij u zijn opgekomen, kort te 
beschrijven. De tweede stap, het volledig uitschrijven van een casus, kost u per casus één tot drie dag-
delen. Reken op twee casussen. In mijn planning gebeurt dit in de komende, zeg, twee maanden. Dan 
volgt voor beide casussen een interview, dat afgenomen zal worden op de plek die voor u goed uit-
komt. Reken op anderhalf, maximaal twee uur per interview. Het is mogelijk dat ik nog een keer bij u 
aanklop om verdere toelichting en/of bespreking. In mijn planning gebeurt dit alles in de komende, 
zeg, vijf maanden. 
Ik realiseer me dat ik voor dit onderzoek het nodige van uw tijd vraag. Hopelijk beleeft u er zelf ook 
plezier aan en leert u er voor uzelf ook van. Dank u wel voor uw deelnemen aan dit onderzoek! 
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BIJLAGE 5.3: TOESTEMMINGSFORMULIER  

 
Toestemmingsfomulier: Waar zegt u ja op en wat mag u van mij verwachten? 
 
Onderzoeker:   drs. A.B. Timmerman (Guus) 
Postadres: Faculteit Katholieke Theologie, Postbus 80101, 3508 TC  Utrecht 
Telefoonnummer:  030-2533282 (FKT); 033-4953363 (thuis) 
Elektronisch postadres:  a.b.timmerman@uvt.nl 
Begeleiders:   prof.dr. F.J.H. Vosman (tel. 013-4662601) en  

prof.dr. A.J. Baart (tel. 030-2539063) 
 
Het onderstaande heb ik reeds met u besproken. Voor de goede orde (en zoals afgesproken) stuur ik 
het u hierbij op schrift in tweevoud toe. Ik wil u vragen een van de twee formulieren te ondertekenen 
en aan mij terug te sturen. Daarvoor heb ik een enveloppe bijgevoegd. Als u er vragen of opmerkin-
gen over heeft, laat me die dan alstublieft weten. 
 
 
Hartelijk dank voor uw bereidheid mee te doen aan mijn onderzoek. U hebt zich bereid verklaard 
casussen aan te leveren voor mijn onderzoek naar morele goederen in het pastoraat. Eerder hebt u al 
van mij de toelichting over het onderwerp van het onderzoek ontvangen en de zogenaamde casus-
schrijfinstructie. Voor de zekerheid voeg ik ze hier bij. Behalve voor de wetenschap verwacht ik dat 
het onderzoek ook van belang is voor het pastoraat en voor pastores. Ik verwacht dat u voor zichzelf 
van het deelnemen aan dit onderzoek ook het een en ander zult leren. Al was het alleen maar dat dui-
delijker wordt waardoor u zich in de door u beschreven gevallen heeft laten leiden. Hopelijk zal dat 
enigszins opwegen tegen de hoeveelheid tijd die u in uw deelname aan dit onderzoek zult steken. 
 
In de loop van het onderzoek dat ik in 2008 verwacht af te ronden, wordt van u het volgende ge-
vraagd: 
 
(1) vijf à zes voorbeelden uit uw pastorale praktijk van individuele geloofs- en levensbegeleiding kort 
te beschrijven; 
 
(2) op mijn verzoek twee of drie van deze vijf à zes voorbeelden uitgebreid uit te schrijven; 
 
(3) deel te nemen aan een interview naar aanleiding van de uitgeschreven casus; het streven is om dit 
in één interview te doen, maar het kan zijn dat er twee of zelfs drie (voor elke casus een apart inter-
view) nodig zijn; het interview wordt opgenomen met een MP3-speler; 
 
(4) beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van verdere vragen naar aanleiding van de casus, het 
interview en/of de analyse. 
 
Het kan in de eindfase van het onderzoek nodig en/of nuttig blijken te zijn om een aantal van de deel-
nemende pastores bij elkaar te brengen voor een terugkoppeling en een groepsgesprek naar aanleiding 
van de voorlopige resultaten van het onderzoek. U zult daarvoor dan apart benaderd en om uw toe-
stemming gevraagd worden. 
 
Uw casusbeschrijvingen en de uitgeschreven tekst van het interview met u worden uitsluitend door 
mij en mijn begeleiders gelezen. Informatie die direct naar u of naar de pastorant(en) zou kunnen lei-
den, wordt verwijderd of onherkenbaar gemaakt. Uzelf, de pastorant en alle andere personen krijgen 
een pseudoniem, dat gebruikt zal worden in alle mondelinge en schriftelijke rapportages. De informa-
tie die u verschaft, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder uw toestemming 
aan derden beschikbaar worden gesteld. Ook het feit dat u deelneemt aan het onderzoek zal niet aan 
derden worden onthuld. Vijf jaar na afsluiting van het onderzoek wordt het verzamelde primaire mate-
riaal vernietigd. 
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Uw casusbeschrijvingen en de interviewteksten worden door de onderzoeker geanalyseerd. Deze ana-
lyse zal aan u worden voorgelegd zodat u aanvullingen, bijstellingen en correcties kunt voorstellen. 
Dit is voor het onderzoek van groot belang. De onderzoeker is echter verantwoordelijk voor de uitein-
delijke analyse. 
 
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een proefschrift en in artikelen in weten-
schappelijke tijdschriften. Er zal tevens gestreefd worden naar een publicatie die toegankelijk is voor 
pastores en geïnteresseerde leken. In deze publicaties zullen naar alle waarschijnlijkheid citaten uit 
casusbeschrijvingen en interviewteksten worden gebruikt. Ook hierbij zal er op gelet worden dat het 
herleiden van citaten tot bepaalde personen zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt. 
 
Als u vragen heeft, welke dan ook, met betrekking tot het type onderzoek en de methodes die ik han-
teer, neem dan alstublieft contact met mij op. Uw vragen en suggesties zijn voor mij en mijn onder-
zoek belangrijk. 
 
 
Ik ben bereid aan dit onderzoek deel te nemen 
en ga akkoord met bovenstaande afspraken, 
 
 
 
 
 
Naam deelnemer: 
 
______________________________ 
 
 
Handtekening deelnemer: 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Datum: 
 
_____________________ 

Ik heb de deelnemer zo goed mogelijk geïn-
formeerd, zal me aan bovengenoemde afspra-
ken houden en ben altijd bereid om nog opko-
mende vragen zo goed mogelijk te beantwoor-
den, 
 
 
Naam onderzoeker: 
 
Guus Timmerman 
 
 
Handtekening onderzoeker: 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Datum: 
 
_____________________ 
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BIJLAGE 5.4: DE GEVALSBESCHRIJVINGEN 

 

Bijlage 5.4.1: De gevalsbeschrijvingen in getallen 

 

 

PASTORES 

 

45 pastores zijn gevraagd 

bisdom Breda: 3 | Den Bosch: 11 | Haarlem: 3 | Rotterdam: 10 | Utrecht: 18 

wijding priesters: 22 | pastoraal werkers: 11 | pastoraal werksters: 12 

geslacht vrouwen: 12 | mannen: 33 

leeftijd (2005) tussen 30 en 61 jaar | jonger dan 45 jaar: 21 | 45 jaar of ouder: 24 

dorp/stad dorp: 33 | stad: 12 

10 pastores namen deel 

bisdom Breda: 1 | Den Bosch: 0 | Haarlem: 2 | Rotterdam: 3 | Utrecht: 4 

wijding priesters: 3 | pastoraal werkers: 4 | pastoraal werksters: 3 

geslacht vrouwen: 3 | mannen: 7 

leeftijd (2005) tussen 40 en 59 jaar | jonger dan 45 jaar: 3 | 45 jaar of ouder: 7 

dorp/stad dorp: 7 | stad: 3 

 

PASTORANTEN 

 

in 43 beknopte gevalsbeschrijvingen 

geslacht vrouw: 25 | man: 7 | echtpaar: 7 | jongere(n): 4 

leeftijd (2005) 30-min: 6 | 60-plus: 17 

in 19 uitgebreide gevalsbeschrijvingen 

geslacht vrouw: 12 | man: 4 | echtpaar: 2 | jongere(n): 1 

leeftijd (2005) 30-min: 2 | 60-plus: 6 
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Bijlage 5.4.2: De gevalsbeschrijvingen qua thematiek 

 

PASTOR CASUS PASTORANT(EN) 

man 
pw 

011 een asielzoekende man die door een collega-pastor bij de pastor wordt geïn-
troduceerd en met wie de pastor gedurende lange tijd optrekt 

vrouw 
pw 

033 een jongen die anders dan zijn leeftijdgenoten met geloof bezig is en zich 
geroepen voelt mensen te gaan genezen 

034 een volkse vrouw die geen tegenspraak duldt en de pastor haar plaats wijst, 
maar bij wie de pastor geduldig op bezoek blijft gaan 

vrouw 
pw 

043 een jonge vrouw die een groot beroep doet op de pastor, maar zich verzet 
tegen interventie door de pastor zonder echter het contact te verbreken 

044 een jonge weduwe die overhoop ligt met haar schoonfamilie 
man 
pw 

052 een weduwe met een moeizaam huwelijk achter de rug en een ongemakkelij-
ke verhouding met haar twee volwassen zoons 

053 een vrouw met een moeizame relatie met haar volwassen dochters, die na een 
scheiding zelfstandigheid zoekt en, aldus de pastor, ‘zichzelf emotioneel als 
nieuw ontdekt’ 

man 
pw 

061 een moeder die de homoseksualiteit van haar dochter niet kan accepteren en 
zich daarbij in de steek gelaten voelt door haar man en haar twee andere kin-
deren 

062 een echtpaar waarvan de vrouw levensbedreigend ziek is en overlijdt 
man 
pr 

081 een werkende vrouw met een volgens de pastor beschadigd zelfbeeld, die 
zich schaamt voor een misstap in het recente verleden 

084 een relatief jong echtpaar met een relatieprobleem waar ze samen uit probe-
ren te komen en waarbij het ook gaat om: wie ben ik? wat wil ik? wat hebben 
we samen? 

man 
pr 

092 een oude weduwnaar die wordt bezocht door de pastor 
094 een oudere weduwe die aan de pastor een voor hem verrassend verhaal over 

het overspel van haar man vertelt 
vrouw 
pw 

112 een jonge vrouw met borderline die met geloofsvragen worstelt en een groot 
beroep doet op de pastor 

116 een vrouw die is vastgelopen in haar werk en worstelt met een kind dat zijn 
Eerste Communie niet wil doen 

man 
pr 

121 een Surinaamse man die samen met de pastor een diaconaal project voor Su-
rinaamse mannen op straat opzet en wordt beschuldigd van seksueel misbruik 

123 een oudere man met onprettige herinneringen aan de seksuele opvoeding op 
het katholieke internaat waarop hij heeft gezeten 

man 
pw 

131 een jonge vrouw met borderline die vertelt van een afschuwelijk misbruikver-
leden 

132 een jonge vrouw die na een toerustingscursus God is kwijtgeraakt 
 
pr = priester; pw = pastoraal werk(st)er 
 
 = casus die uitvoerig is geanalyseerd 
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BIJLAGE 5.5: THEMALIJST INTERVIEW 

[Voor elk interview heb ik een eigen themalijst gemaakt. In deze bijlage staat de inleiding zoals ik die 
meestal heb gebruikt en de afsluiting zoals ik die me had voorgenomen, maar meestal niet heb ge-
bruikt omdat tegen het einde van het interview alles voor dat moment wel ongeveer was gezegd. 
Daartussen staan een aantal thema’s genoemd die vaak terug kwamen.] 
Inleiding 
Dank je wel voor je bereidheid deel te nemen aan mijn onderzoek. In dit interview wil ik graag in de 
eerste plaats samen met jou de informatie aanvullen. Ik wil a.h.w. samen met je kijken naar de casus 
en er verder over nadenken. Ik wil je daarbij vragen om zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Misschien 
overbodig om te zeggen, maar het is op geen enkele manier mijn bedoeling om een oordeel te geven 
over je pastoraat. Het interview wordt opgenomen om het te kunnen uitschrijven en te analyseren. Het 
interview duurt zo’n anderhalf, maximaal twee uur. Het interview zal uiteraard geanonimiseerd wor-
den en vertrouwelijk behandeld. Heb je op dit moment vragen over het interview of over wat ik daar-
mee ga doen? 
 
Thema 1: Wie is de pastorant? 
Thema 2: Het begin van het pastorale contact 
Thema 3: Pastorale houding, taken, doelen, enzovoort 
Thema 4: [Voor deze casus specifiek thema] 
 
Thema (n-1): Thema en goederen in de casus 
- Als je de casus als geheel overziet, waar gaat de casus volgens jou dan over? Wat is het terugkeren-
de thema in je ontmoetingen met de pastorant? Waar draait het volgens jou om? 
- Wat zijn de drie belangrijkste momenten geweest in jouw contact met de pastorant? 
- Wat zijn de belangrijke ‘waarden’ in deze casus? Denk aan: zorgvuldigheid, eerlijkheid, erkenning, 
verbondenheid. 
Thema (n): pastoraatsopvatting 
Wat beoog je in het algemeen in je praktijk van persoonlijk pastoraat? Wanneer vind je een pastoraal 
gesprek geslaagd? Pastor betekent ‘herder’, therapeut betekent ‘dienaar’: welk (ander) woord of beeld 
vind jij het beste passen bij jouw praktijk van individueel pastoraat? (vragen om een toelichting). Een 
arts ‘heelt’, een hulpverlener ‘helpt’: wat doe jij als persoonlijk pastor? (als de pastor antwoordt ‘luis-
teren’: waar ben je dan op gespitst? waarop reageer je: spiegelen, doorvragen, erop terugkomen?). 
Welke Schrifttekst kenschetst voor jou wat een persoonlijk pastor te doen heeft en doet. Wat helpt jou 
het meest om in concrete gevallen te ontdekken wat je te doen hebt: welk advies, welk boek, welke 
theorie, welk vak in je opleiding, welk motto? (doorvragen: kun je daar iets meer over zeggen?). 
Afsluiting: 
[Korte samenvatting en vragenderwijs conclusies formuleren] 
Heb je nog aanvullingen? wil je iets toevoegen? is er iets dat nog niet aan de orde is geweest, maar dat 
je wel belangrijk vindt? 
Wat vond je van de manier waarop het interview gegaan is? Wat waren, terugkijkend, voor jou de drie 
belangrijkste moment in dit interview? 
Als we nog even verder terug kijken: hoe ging het schrijven van de casus? Heb je daarbij wat gehad 
aan de casusschrijfinstructie? 
Kun je iets zeggen over wat je tot nog toe van het deelnemen aan dit onderzoek geleerd hebt: van het 
schrijven van de casus, van dit interview? 
Mag ik nog eens bij je terugkomen als iets me bij nader inzien toch niet helemaal duidelijk is?  
Dankjewel voor dit interview! 
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BIJLAGE 5.6: SAMENVATTING VAN DE TIEN UITVOERIG GEANALYSEERDE CASUSSEN 

Hieronder volgt een samenvatting van elk van de tien casussen die uiteindelijk uitvoerig zijn geanaly-
seerd. Deze samenvattingen zijn bedoeld om de lezer een globaal beeld te geven van het pastoraal 
proces in de casussen. Ik geef de samenvattingen in de volgorde waarin ik de casussen heb geanaly-
seerd. 

Het uitvoerig analyseren, waarvan in hoofdstuk zes verslag wordt gedaan, gebeurde in vier 
rondes, waarbij uit de gegevensbank van negentien casussen telkens twee of drie nieuwe casussen 
werden ‘ingeladen’. Die analyse was erop gericht het pastoraal proces te reconstrueren, de goederen te 
inventariseren die daarin aan de orde zijn en ten aanzien waarvan de pastor zijn of haar afwegingen 
maakt, en de rol van autonomie en authenticiteit daarin te ontdekken. Hieronder geef ik de samenvat-
tingen in de volgorde van dit inladen. Vooruitlopend op de uitvoerige beschrijving in het volgende 
hoofdstuk – en ter informatie voor de lezer die besluit het volgende hoofdstuk over te slaan – geef ik 
bij elke ronde aan waarop deze ronde was gericht. 

Elke casus heeft een nummer bestaande uit drie cijfers. De eerste twee cijfers hebben betrek-
king op de pastor. Casus 033 en 034 zijn dus van dezelfde pastor. De gebruikte namen van de pasto-
ranten zijn niet hun echte namen. De genoemde leeftijd van de pastor is een globale aanduiding. Elke 
samenvatting begint met een titel, waarin de opgave waarvoor de pastor in het betreffende proces staat 
is gereconstrueerd als een citaat dat van de pastor zelf is of zou kunnen zijn. In de samenvattingen zijn 
tussen rechte haken nummers toegevoegd. Deze kunnen in eerste instantie worden genegeerd. In 
hoofdstuk zes kom ik daar op terug (zie paragraaf 6.3). 

 
EERSTE RONDE 
In de eerste ronde werden drie casussen ingeladen. Zoals gebruikelijk in kwalitatief onderzoek was de 
eerste ronde erop gericht het begrippenapparaat in eerste aanleg te ontwikkelen (zie paragraaf 6.2). 

 
Casus 043 Fleur 
TITEL: “Beschikbaar zijn om mee de weg te gaan en daarbij wijzen op mogelijkheden ‘ten leven’” 
In deze casus gaat het om een pastoraal werkster (40 jaar) die met een iets jongere vrouw een pasto-
raal proces aangaat. Ze kennen elkaar al omdat de pastor betrokken was bij de huwelijksvoorbereiding 
van de pastorante en ze al eens eerder samen met een jongerenreis naar Taizé zijn meegeweest. [1] 
Het proces begint wanneer de pastorante in Taizé naar de pastor toe komt omdat ze innerlijk onrustig 
is en in de stilte niet de rust kan vinden die ze er eerder wel vond. Deze onrust waarmee de pastorante 
naar de pastor toe komt, wordt ingegeven door enerzijds kwesties van verantwoordelijkheid en schuld 
en anderzijds kwesties van bedreigde liefde, waarbij het zowel gaat over haar vader, haar broer en 
haar man, als over God. De pastor benadrukt dat de pastorante een weg te gaan heeft en dat zij, de 
pastor, die weg met de pastorante mee wil gaan. Ze houdt haar voor oog te hebben voor het goede en 
te beseffen dat God mensen niet laat vallen en dus ook de pastorante niet. [2] Wanneer de pastorante 

Gegevensbank  
 

Geana lysee rde  
casussen 
 011 033 034 044

052 053 061 062

084 092 094 112 116

 123 131 132

043 

121 

081 

Gegevensbank Geanalyseerde  
casussen 

011 033 034 043 044

052 053 061 062 081

084 092 094 112 116

121 123 131 132
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een mailtje naar de pastor stuurt waarin ze meldt overspannen te zijn, belt de pastor haar op. Ze ma-
ken een afspraak. De pastorante heeft de gewoonte vooral voor anderen te zorgen en niet of nauwe-
lijks voor zichzelf. Aan de pastor legt ze uit dat dat voor haar ook een manier is om de onrust en de 
pijn in zichzelf niet te voelen. De pastor probeert haar in die gedachtegang te corrigeren en alternatie-
ve gedachtegangen aan te reiken. Ze moet ook aan zichzelf denken, houdt de pastor haar voor. En ze 
moet zich tot haar geschiedenis gaan verhouden in plaats van te vragen naar het waarom of God er de 
schuld van te geven. En ze moet vertrouwen hebben in de mogelijkheid van verbetering. Aankomen 
lijkt dit alles bij de pastorante echter niet echt. De pastor raadt de pastorante aan leuke dingen te gaan 
doen met haar man of met vriendinnen. Dit pakt de pastorante wel op. [3] Op een gegeven moment 
meent de pastor dat de pastorante aan de telefoon suggereert dat ze een eind aan haar leven wil ma-
ken. Ze durft er niet rechtstreeks naar te vragen. Omdat het vlak voor een weekend is waarin de pastor 
naar het buitenland gaat en ze niet goed weet wat te doen, belt ze met de huisartsenpraktijk van de 
pastorante om met de huisarts van de pastorante te overleggen. Ze wil het niet op haar geweten heb-
ben achteraf te horen dat de pastorante zichzelf van het leven heeft beroofd. De huisarts is er echter 
niet, maar van diens collega krijgt de pastor het advies naar haar plannen te vragen en een afspraak 
voor na het weekend te maken. De pastor gaat naar de pastorante toe om zo’n afspraak te maken en 
vertelt de pastorante dat ze haar huisarts heeft gebeld. De pastorante is daar boos over, maar de pastor 
zegt haar dat “God wil dat wij leven” en dat zij, de pastor, dit niet zomaar kan laten passeren. Tijdens 
het gesprek komt de echtgenoot van de pastorante binnen en de pastor betrekt hem in het gesprek. Ze 
spreken af dat de pastor de volgende keer meegaat naar de psycholoog. Dit leidt tot een intakegesprek 
voor een psychiatrische behandeling. [4] Als de pastor is meegeweest naar de psychologe en er een 
afspraak is voor opname in de psychiatrische instelling, komt de pastorante in opstand. Ze vraagt de 
pastor haar los te laten, maar deze weigert dat resoluut. De pastor verantwoordt dat met een beroep op 
haar opvatting over wat de wil van God is: “God laat ons niet vallen” en “God wil dat wij leven”. [5] 
Nadat de pastorante weer eens heeft overwogen een eind aan haar leven te maken, komt de pastor met 
een voor de pastorante nieuw perspectief: “waar jij last van hebt is een soort ziekte waarvan je gene-
zen kunt worden”. Ze brengt opnieuw vertrouwen in de mogelijkheid van verbetering naar voren. Dit 
maakt het voor de pastorante mogelijk om om een ziekenzegen te vragen. Dankzij die ziekenzegen 
vindt ze de rust en het vertrouwen om zich in te laten op de psychiatrische behandeling. Ze meldt dat 
ook aan de pastor terug. 
 
Casus 121 Patrick 
TITEL: “Er zijn en bevestigen wat goed is in wat hij doet” 
De pastor, een priester van 60 jaar, en de pastorant, een Surinaamse man, komen met elkaar in contact 
rond de vieringen en bij het koffiedrinken erna. [1] In die ontmoetingen, vaak in gezelschap van ande-
ren, gaat het over van alles en nog wat: van geloof en kerk en politiek tot heel praktische dingen als 
het voorlezen van brieven en het invullen van formulieren. De pastor is vaak bij deze bijeenkomsten 
omdat hij graag in contact wil komen met de mensen die op straat leven en naar deze vieringen toe-
komen om toch iets van een dagorde te hebben. De pastorant is bezig zich te ontworstelen aan de we-
reld van drank, drugs, op straat leven en criminaliteit en daarbij vervullen zijn contacten met de kerk 
en met de parochie een belangrijke rol. [2] Daarnaast volgt de pastorant verschillende cursussen. Hij 
gaat meedoen met het voorgaan in doordeweekse gebedsvieringen en meldt hij zich aan voor de pas-
torale school. De pastor helpt hem (of laat hem helpen) bij het huiswerk waarbij hij erop let dat wordt 
verwoord wat de pastorant zelf denkt en vindt. Als de pastorant aangeeft lector te willen worden, 
houdt de pastor dat tegen omdat hij vindt dat de pastorant niet zo duidelijk spreekt. Als de pastorant 
laat weten als specialisatie voor liturgie te willen kiezen, stuurt de pastor dat bij tot een diaconaal 
project binnen de parochie. Hij stelt hem voor om als specialisatie te kiezen voor diaconie en in het 
kader daarvan een maaltijdproject op te starten. De pastorant kookt thuis namelijk al geregeld voor 
allerlei gasten. De pastorant zelf wil van de maaltijdvoorziening ‘iets spiritueels’ maken, waarbij 
mensen de kerk in kunnen lopen of een gesprek kunnen hebben met de pastor. De pastor probeert er 
zoveel mogelijk bij te zijn en ook beschikbaar te zijn voor gesprek. [3] Als er een parochie-bedevaart 
wordt georganiseerd, wil een groepje mannen rondom de pastorant graag mee. De pastor vindt dat 
geen goed idee en stelt voor met een eigen groep te gaan. Achteraf blijken twee uitspraken van de 
pastor grote indruk te hebben gemaakt op de bedevaartgangers: “jullie zijn etterbakken en parels” en 
“wij moeten elkaar dragen en verdragen”. [4] Op een gegeven moment signaleert de pastor dat de 
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pastorant het ergens moeilijk mee heeft. Hij blijkt te worden beschuldigd van seksueel misbruik van 
een kleindochter van zijn vriendin. De pastor probeert hem te helpen door op te helderen wat er is 
gebeurd. Hij adviseert een brief te schrijven en helpt de pastorant bij het formuleren van de brief, 
waarbij hij hem laat overleggen met zijn vriendin. Het effect van de brief blijft voor de pastor ondui-
delijk. In ieder geval houdt het gepraat over de beschuldiging op. [5] Gaandeweg wordt het maaltijd-
project zwaarder voor de pastorant en gaat de buurt steeds meer klagen over overlast. De pastor en de 
pastorant besluiten er een tijdje mee te stoppen. De buurt is daar blij mee en complimenteert de pasto-
rant met zijn beslissing. De mannen voor wie het project fungeerde zeggen tegen de pastor dat ze 
diens beslissing om ermee te stoppen begrijpen. De pastorant is blij met de waardering die hij krijgt, 
maar vindt het ook spijtig voor de betrokkenen. Het lijkt erop dat hij opnieuw thuis voor eten gaat 
zorgen omdat hij de mensen niet wil laten vallen. De pastor is niet blij met de gang van zaken, maar 
snapt de reactie van de pastorant ook. 
 
Casus 081 Mevrouw E 
TITEL: “In gesprek gaan en uit de traditie dingen aanreiken waardoor zij haar eigen levensbron kan 

vinden” 
De pastor, een priester van 45 jaar, kent de pastorante van een eerder contact naar aanleiding van haar 
vraag om een kerkelijk huwelijk. [1] Aan het begin van de pastorale begeleiding benadert de pastoran-
te de pastor omdat ze n.a.v. een conflict op haar werk een crisis doormaakt. Ze heeft daarvoor al de 
hulp van een psychiater ingeroepen, maar wil ook begeleiding door een pastor. Ze vraagt daarvoor 
deze pastor omdat ze haar parochiepastor niet geschikt acht. Hoewel de pastorante niet uit zijn paro-
chie komt, neemt de pastor de begeleiding op zich, maar laat haar wel haar eigen pastor op de hoogte 
stellen. [2] Ze vraagt om een biecht, maar niet duidelijk wordt wat precies zijzelf of de pastor ziet als 
haar zonde. Er wordt ook geen penitentie opgelegd. [3] Wel komt daarna het pastoraal proces echt op 
gang. Het in de biecht uitgesproken ‘probleem’ komt in de gesprekken regelmatig terug. De pastor 
reikt haar diverse beelden aan die erop gericht zijn dat ze de weg naar binnen gaat, anders leert om-
gaan met haar angst en uiteindelijk zichzelf en haar verleden aanvaardt. Een van de beelden die erg 
aanspreekt is dat van het “gouden kindje” in je binnenste. [4] Op een gegeven moment vraagt de pas-
torante om een ziekenzalving, waarop de pastor eerst terughoudend reageert, omdat hij zich afvraagt 
of haar motieven wel zuiver zijn: Heeft ze verwachtingen van hem waaraan hij niet wil voldoen? Dat 
blijkt niet het geval: Ze wil opnieuw de trouw van God in een concreet ritueel ervaren, zoals ze dat 
heeft ervaren in de biecht en de eucharistie. Het sacrament van de ziekenzalving wordt gevierd in de 
kerk. [5] Terwijl het gesprek verder gaat, gaat de pastorante vrijwilligerswerk doen in haar eigen pa-
rochie en wordt ze buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. In verband met haar vrijwilli-
gerswerk gaat de pastorante naar een vrijwilligersavond in de parochie van de pastor, waar een bijbel-
verhaal wordt gelezen dat te maken heeft met waar de biecht over ging. De pastor besluit haar daar-
voor te ‘wapenen’, maar dat valt niet helemaal goed omdat de pastorante zich daar min of meer op 
voelt vastgepind. [6] De pastorante vraagt de pastor om hulp voor haar broer die levensbedreigend 
ziek is. De pastor heeft een aantal gesprekken met hem, geeft hem de ziekenzalving en gaat voor in de 
uitvaart. Volgens de pastor is het voor zijn begeleiding zelf niet zo van belang. [7] De pastor adviseert 
de pastorante in het aangaan van vrijwilligerswerk en in het zoeken naar een geestelijk huis. Hij bena-
drukt dat haar motivatie zuiver moet zijn en dat ze iets moet zoeken dat bij haar past. Na enkele jaren 
wordt de relatie beëindigd. De pastor schrijft de pastorante ter afsluiting een brief. Hij geeft haar daar-
in terug hoe hij op de begeleiding terugkijkt en wat hij er zelf aan heeft opgedaan. Hij noemt het Em-
maüsverhaal een prachtige metafoor voor de ervaring dat er een derde is die de drijvende kracht is in 
het pastorale contact. Tot slot bedankt hij de pastorante voor wat zij heeft gegeven. 
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TWEEDE RONDE 
In de tweede ronde werden twee extra casussen ingeladen. Het in de eerste ronde ontwikkelde begrip-
penapparaat werd getoetst, op grote lijnen op orde bevonden en aangevuld. 

 
Casus 131 Anita 
TITEL: “Erbij blijven, uitnodigen tot vertellen en laten zien dat het anders kan” 
De pastor, een pastoraal werker van 50 jaar, kent de pastorante vagelijk van vieringen als zij hem 
aanspreekt op een Zonnebloemboot. [1] Ze deelt hem mee met hem een gesprek te willen omdat ze 
niet meer verder wil leven. Dat gesprek moet meteen plaatsvinden, anders springt ze overboord. De 
pastor maakt met haar een afspraak voor een paar dagen later. De pastorante benadert de pastor met 
een dubbele boodschap: ze wil met hem praten, maar staat tegelijkertijd bang en wantrouwig tegen-
over hem. De pastor realiseert zich meteen dat hij maatregelen moet treffen om zichzelf te bescher-
men, maar wil ook de pastorante serieus nemen en ingaan op het beroep dat zij op hem doet. Tegen de 
adviezen van zijn omgeving in laat de pastor zich betrekken bij de pastorante, maar beveiligt en be-
grenst het contact stevig. Geholpen door de diagnose ‘borderline’ kan de pastor haar verhaal als hààr 
verhaal uiterst serieus nemen, zonder daaraan consequenties te verbinden buiten de context van het 
pastorale gesprek. Hij laat haar stukje bij beetje haar levensverhaal vertellen opdat ze met minder 
spanning en angst in het leven kan komen te staan. Hij wil haar laten zien, o.a. in de manier waarop 
hij met haar omgaat, dat het ook anders kan, met meer hoop, vertrouwen en warmte. Ondertussen 
probeert hij haar te betrekken op mensen in de parochie, maar dit lukt, door het gedrag van de pasto-
rante, niet echt. [2] Voor de pastorante is God in de eerste plaats een straffende God. Ze durft zichzelf 
niet het leven te benemen uit angst voor de straf van God. Tegelijk zegt ze ook dat ze door haar le-
vensgeschiedenis God is kwijtgeraakt. Als de pastorante haar levensverhaal heeft verteld, wil de pas-
tor God ter sprake brengen en gebruikt daarbij het beeld van de hand uit de hemel die er altijd is, als 
zij die maar wil vastpakken. Haar laten bidden wil niet zo goed lukken, maar de kinderbijbel die hij 
haar geeft, leest ze wel – alles in stricte opdracht van de pastor. Als ze zegt dat ze misschien wel bij 
God terug kan komen, als ze alles maar beter snapt, nodigt de pastor haar uit met vragen te komen die 
hij probeert te beantwoorden. Op een gegeven moment overlijdt een non die voor de pastorante be-
langrijk is geweest. [3] De pastor probeert de pastorante te betrekken op andere mensen en op de pa-
rochie, maar beseft dat hij daarbij orde en begrenzing moet bieden. Op een gegeven moment lukt het 
hem de pastorante tot kosteres voor de doordeweekse vieringen te maken en zo voor haar een zinsver-
band te scheppen dat haar nodig heeft. Hij levert daarvoor strijd met de pastoor en met anderen en 
maakt strenge regels voor haar en brengt haar onder de zeggenschap van de beheerder van de kerk. 
Ondertussen blijft hij nauw betrokken bij haar functioneren als koster. [4] Hij beseft dat de pastorante 
in zekere zin van hem afhankelijk is en zich vastklampt en optrekt aan de aandacht die hij haar geeft. 
Hij constateert ook dat de emoties die de pastorante hem laat zien, steeds ‘echter’ worden. 
 
Casus 116 Jolanda 
TITEL: “Een luisterend oor bieden en haar naar het licht draaien” 
De pastor, een pastoraal werkster van 60 jaar, kent de pastorante en haar man vanwege het volgen van 
catechesecursussen. Ook de kinderen van het echtpaar kent ze. Vlak voor het begin van de begelei-
ding heeft de pastorante een gesprek met de pastor over haar oudste kind dat de Eerste Communie niet 
wil doen. [1] Het pastoraal proces gaat van start wanneer de pastorante per e-mail de pastor vraagt 
voor haar te bidden omdat ze in haar werk is vastgelopen. De pastor vat het berichtje op als een nood-
kreet, belt de pastorant op en biedt haar aan om eens te praten. Deze gaat, na een week bedenktijd, 
daarop in. In het eerste gesprek blijkt dat ze n.a.v. iets op haar werk is vastgelopen, maar dat de vraag 
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waarmee ze naar de pastor komt, te maken heeft met haar verlangen Gods nabijheid en liefde te erva-
ren. De pastor merkt op dat ze haar emoties niet wil tonen. De pastorante bevestigt dat min of meer. 
Daarop stelt de pastor voor om samen te bidden en vervolgens dat de pastorante dat ook thuis gaat 
proberen. [2] In het tweede gesprek blijken haar problemen op het werk hanteerbaar te zijn gemaakt, 
maar zijn er problemen thuis ontstaan. De pastor laat haar die problemen uitspreken, waarna ze zelf 
met oplossingen komt. De pastor komt terug op het bidden en doet de suggestie om ook samen met 
haar man te bidden. [3] In het volgende gesprek komt de pastor terug op het ervaren van Gods liefde 
door de pastorante. De pastorante worstelt met haar verlangen de liefde van God te ervaren, terwijl ze 
er niet de rust en de stilte voor kan vinden. De pastor legt uit dat het goed is om om hulp te vragen en 
dat ook de pastorante een geliefd kind van God is. [4] In het vierde gesprek komt de pastor op verzoek 
van de pastorant terug op een bijeenkomst van GELOVEN NU, waarop ze naar een TV-registratie 
van een preek van Henri Nouwen hebben gekeken. De pastorante vertelt dat ze nu van zichzelf mag 
ervaren dat ook zij een geliefd kind van God is. [5] In het daarop volgende gesprek praten pastor en 
pastorante opnieuw over bidden. [6] In het zesde gesprek, in de Veertigdagentijd, deelt de pastor met 
de pastorante haar ‘diepste geloof’ ‘dat we ‘regelmatig mogen ervaren dat we thuis komen’ en ‘dat dit 
eens voorgoed zo zal zijn’. [7] In het laatste gesprek vertelt de pastorante over haar gesprek met haar 
zoontje dat boos is en driegt zichzelf dood te steken. Volgens de pastor vatte de pastorante dit op als 
een teken dat zij als moeder faalde. Eerder had het zoontje ook al gedreigd zichzelf dood te maken. 
Dit keer heeft hij inderdaad een mes gepakt. Als haar zoontje haar het mes laat zien dat hij uit de keu-
ken heeft meegenomen, barst de pastorante in tranen uit, waarna haar zoontje haar het mes geeft. Ook 
over dat huilen voelt de pastorante zich schuldig. De pastor draait de duiding door de pastorante ech-
ter om: haar huilen was geen chantage, maar uitdrukking van haar liefde. De pastor looft de pastorante 
om haar reactie op haar zoontje. Aan het eind geeft de pastorante aan mee te willen doen aan de paro-
chiële gebedsweek om verder te werken aan bidden als bron van rust en welbevinden. 
 
DERDE RONDE (waarna in totaal zeven casussen waren ingeladen) 
In de derde ronde werden opnieuw twee extra casussen ingeladen, waarna er dus zeven casussen wa-
ren geanalyseerd. Het in de eerste ronde ontwikkelde en in de tweede ronde aangevulde begrippenap-
paraat werd opnieuw getoetst en nu ook op details op orde bevonden. Het bleek voldoende rijk en 
voldoende verzadigd. 

 
Casus 034 Marie Bouman 
TITEL: “Blijven bezoeken en bevestigen dat zij iemand is waar anderen steun aan hebben gehad” 
Tussen de pastor, een pastoraal werkster van 50 jaar, en de pastorante was er in het verleden het een 
en ander voorgevallen. Dit had ertoe geleid dat de pastorante geen contact meer met de pastor wilde. 
[1] Het pastoraal proces start echter alsnog als de pastor de pastorante gaat bezoeken wanneer die in 
het ziekenhuis is beland voor een beenamputatie als gevolg van haar reuma. De pastorante is een 
vrouw van in de zestig, gescheiden, moeder en grootmoeder. Ze heeft nog maar een paar maanden te 
leven. De pastorante reageert ambivalent op het bezoek van de pastor: geërgerd èn tevreden. Ze instal-
leert de pastor als bezoekster namens de parochie en houdt haar op die plek. De pastor kan niet veel 
anders doen dan trouw op bezoek gaan, luisteren en bevestigen. De pastor mag vooral luisteren naar 
de verhalen van de pastorante. Deze gaan over haar strijd tegen de Gemeente, vooral op het gebied 
van voorzieningen voor gehandicapten, over haar geloof in Maria en de maatschappelijke kant van de 
Kerk, over haar betrokkenheid als vrijwilliger bij de parochie, over haar inleveren van zelfredzaam-
heid en haar zorg voor haar kinderen nu ze gaat sterven, i.h.b. voor haar zorgafhankelijke zoon. De 
pastorante kijkt ook terug op haar leven, m.n. op haar huwelijk met haar ex-man, waar ze met wrok op 
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terugkijkt. Ze worstelt met haar lichaam dat haar steeds meer in de steek laat, waardoor ze steeds 
minder zelf kan bepalen wat er gebeurt, steeds minder voor haar van professionele zorg afhankelijke 
kind kan zorgen en zelf steeds meer van anderen afhankelijk wordt. Naast aandacht geven door te 
luisteren, bevestigt de pastor de pastorante ook, m.n. in dat ze anderen tot steun is, verantwoordelijk is 
omgegaan met de zorg voor haar kinderen en dat terugvoert op haar geloof in Maria. [2] Een enkele 
keer probeert de pastor de pastorante weerwoord te geven, maar dat lukt alleen als ze de pastorante 
herinnert aan wat deze eerder heeft gezegd. Dit gaat m.n. over de zorg die de pastorante ontvangt. Ze 
kan die heel erg ophemelen, maar vervolgens ook weer hevig bekritiseren. Het lukt de pastor soms de 
pastorante ertoe te brengen haar verontwaardiging wat te relativeren. In de loop van het proces groeit 
er een zekere vertrouwdheid tussen de pastor en de pastorante. De pastor mag ook af en toe troosten, 
maar alleen op initiatief van de pastorante. De volgende keer is de muur dan al weer opgetrokken. Tot 
een echt andere verhouding tussen beiden komt het niet. [4] Een andere kant van de pastorante krijgt 
de pastor te zien als ze getuige mag zijn van de ontmoeting tussen de pastorante en haar dochter. Haar 
dochter wil haar vader gaan opzoeken omdat die ernstig ziek is. Hoewel de pastorante daar eigenlijk 
niet mee eens is, zegt ze haar dochter het te begrijpen dat die toch wil gaan. [x] Terwijl de pastorante 
een gelovige, devotionele vrouw is, weigert ze categorisch de communie gebracht te worden. Over de 
ziekenzalving die ze ontvangt in een viering waarin de pastor samen met haar priester-collega voor-
gaat, is ze tegenover de pastor zeer kort. Ze vraagt wel de pastor mee te kijken naar de opzet die ze 
heeft gemaakt voor haar uitvaart, maar het is duidelijk dat ze niet wil dat de pastor erin voorgaat. Ze 
heeft daarvoor al een emeritus-priester gevraagd die ze van vroeger kent en die ook bij haar op bezoek 
komt. [5] De pastor blijft tot het einde op bezoek gaan. Als dat einde nabij is, de pastorante nauwelijks 
meer aanspreekbaar, de thuiszorg intensieve zorg verleent en de pastor zich afvraagt of ze nog wel op 
bezoek moet gaan omdat alles al gezegd is en ze eigenlijk alleen maar in de weg loopt, blijft de pasto-
rante desgevraagd haar bezoek wensen. De keer erop is de pastorante al niet meer aanspreekbaar en 
kort daarop overlijdt ze. 
 
Casus 052 Mevrouw S 
TITEL: “Er voor haar zijn, mits ze zich gedraagt, en een uitweg uit de put vinden” 
De pastorante is een vrouw van in de zestig, de pastor een pastoraal werker van in de vijftig. [1] Het 
pastoraal proces start wanneer de pastorante na afloop van een viering met de pastor contact zoekt. Ze 
is door vrienden mee naar de viering genomen. De pastor staat open voor gesprek met haar. Hij streeft 
daarbij een vriendschappelijke omgang na, maar wil wel een eigen ruimte behouden. De pastorante 
moet even geduld hebben, maar dan is de pastor voor haar beschikbaar. Ze zitten al gauw een tijd te 
praten en de pastor maakt met haar een afspraak voor de komende week. In de eerste paar gesprekken 
laat hij haar haar verhaal vertellen. Ze blijkt gescheiden van haar man, die haar al even neerbuigend 
behandelde als haar vader. Ze woont sinds kort op haarzelf. De relatie met haar twee zonen is niet 
ongecompliceerd. [2] Al gauw gaat de pastor sturen. De pastor wil af van een al te negatieve benade-
ring door de pastorante van zichzelf, van haar eigen mogelijkheden, van mensen om haar heen. Hij 
gaat sturen op een positieve benadering van zichzelf door de pastorante: “het is goed dat ik er ben en 
het is goed dat jij er bent”. Daartoe geeft hij verschillende opdrachten. Een daarvan is om vijftig posi-
tieve eigenschappen van zichzelf op te schrijven. Dit doet de pastorante ook en ze komt, met enige 
moeite en onder enige aandrang van de pastor, inderdaad tot dat grote aantal. Zijn werkwijze i.h.a. 
omschrijft de pastor zelf als: “veel en aandachtig luisteren”, “zoeken naar aanknopingspunten voor 
kracht en geloof”, “bij het moment passende confrontaties”, “concrete opdrachten”. De pastor stimu-
leert de pastorante om keuzes te maken betreffende aan wie en aan wat ze haar tijd besteedt. [3] Op 
een gegeven moment vraagt de pastorante de pastor om iets te mogen doen in de parochie. De pastor 
koppelt haar aan een gehandicapte mevrouw die naar een doordeweekse viering moet worden ge-
bracht. Het lijkt hem goed dat ze verantwoordelijkheid voor een ander draagt zodat ze wat minder met 
haar eigen problemen bezig kan zijn. Dit pakt goed uit. [4] Intussen gaat de pastorante de pastor 
steeds meer als vriend benaderen. Ze vraagt de pastor of ze op diens verjaardag mag komen. Hoewel 
hij daar i.h.a. terughoudend in is, stemt hij in dit geval wel toe. Het cadeau dat ze meebrengt, een uit-
nodiging om samen naar de schouwburg te gaan, brengt de pastor de volgende dag terug met de me-
dedeling dat hij dat soort dingen niet met pastoranten doet en dat zij dat eigenlijk wel weet. Als ze 
hem dan uitnodigt een keer bij haar te komen eten, doet hij dat (een paar keer) omdat hij zo “het nutti-
ge(n) met het aangename verenigen” kan. [5] De pastor vindt dat de pastorante toch wel erg claimend 
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is en zich te afhankelijk van hem opstelt. Als zij hem een keer vertelt over een ervaring met haar zoon, 
grijpt de pastor dit aan om haar duidelijk te maken dat hij niet houdt van die afhankelijkheid en dat het 
ook voor haarzelf niet goed is. Hij wil dat ze nog meer inzet op onafhankelijkheid. Ten tijde van het 
interview heeft de pastor nog steeds contact met de pastorante. 
 
VIERDE RONDE 
In de vierde ronde werden drie nieuwe casussen ingeladen, waarna er dus tien casussen waren geana-
lyseerd. In de gegevensbank bleven negen casussen over die, gegeven meer tijd, ook geanalyseerd 
hadden kunnen worden. Bij de analyse van de nieuwe casussen werd in deze ronde alleen het relevant 
gebleken gedeelte van het tot dan toe ontwikkelde begrippenapparaat gebruikt. 

 
Casus 061 Pauline 
TITEL: “Onomwonden beschikbaar zijn voor (groeps)gesprek opdat mensen aan zichzelf kunnen 

worden teruggegeven en zich met elkaar kunnen blijven verbinden” 
De pastor, een pastoraal werker van 50 jaar, kent de pastorante van een jarenlange samenwerking rond 
de Eerste Communie-voorbereiding. [1] Op een gegeven moment neemt de pastorante de pastor in 
vertrouwen over haar moeite met de homoseksualiteit van haar dochter en de gezinscrisis die dreigt te 
ontstaan. Ze voelt zich in de steek gelaten door haar man en haar andere twee kinderen. De pastor gaat 
met haar in gesprek over haar verwachtingen ten aanzien van haar dochter, haar zondebesef (homo-
seksualiteit zou een zonde zijn) en haar frustratie over de gelaten houding van haar man. [2] Niet-
gepland vindt er een driegesprek plaats tussen de pastorante, haar dochter en de pastor. [3] Vervolgens 
organiseert de pastor op uitnodiging van de pastorante een gezinsgesprek om ieder de gelegenheid te 
geven “zich geheel en al uit te spreken”. In het interview zegt de pastor niet meer precies te weten hoe 
het verloop van het gesprek is geweest, maar wel later te hebben teruggekregen dat het op allen die 
erbij waren voldoende indruk heeft gemaakt om er zelf verder mee te kunnen. [4] Volgens de pastor 
hebben de pastorante en haar dochter elkaar toch vast weten te houden. Ook zijn de pastorante en haar 
man nog samen. 
 
Casus 094 Mevrouw V 
TITEL: “Niet vooruitlopen, er dichtbij blijven en geen waardeoordelen vellen” 
De pastor, een priester van 45 jaar, kent de pastorante van de voorbereiding op en het voorgaan in de 
afscheidviering van haar man. Ze is een vrouw van 60 die haar man twee maanden thuis heeft ver-
zorgd en die hem, zegt ze, op zijn ziekbed heeft bekeerd tot het geloof, voordat hij overleed. De pastor 
besluit haar (onaangekondigd) te bezoeken om te kijken “hoe het nu echt gaat nu ze de zorg om haar 
man niet meer heeft”. [1] In het gesprek komt de pastorante voortdurend terug op haar relatie met 
Jezus en wat die voor haar betekent, terwijl de pastor probeert te praten over hoe het met haar gaat, of 
ze haar zoons weleens ziet, of er wel bezoek komt. [2] De pastorante vertelt over haar visioenen van 
een kruis en over het zelf dopen van haar kleinkinderen. De pastorante vertelt de pastor over Hilde-
gard von Bingen en over zuster Faustina. De pastor reageert daarop door te vertellen dat hij het gevoel 
heeft in een klooster te zijn. Als de pastorante vertelt dat haar man post voor haar in de vuilnisbak 
gooide, reageert de pastor fel: “Dat doe je toch niet”. De pastorante is even stil, reageert er niet op en 
vraagt de pastor of die nog koffie wil. [3] De pastorante vertelt uitvoerig over haar geschiedenis met 
haar man die er een relatie met een andere vrouw op na hield. Onverwacht begint ze ook te vertellen 
over de moeilijke jeugd van haar man. De pastor uit zijn bewondering voor hoe de pastorante haar 
man telkens toch weer in huis heeft opgenomen. [4] Ze vertelt over de ziekenzalving en over het over-
lijden van haar man in haar armen. De pastor zegt dan: “Een heilig moment”, wat de pastorante on-
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middellijk en overtuigd beaamt. [5] Aan het eind van het gesprek, na een gebed door de pastor, zegent 
de pastorante de pastor. In de begeleidende e-mail vertelt de pastor dat de pastorante “tot mijn vreug-
de” vrijwilligerswerk doet in het bejaardenhuis. 
 
Casus 033 Eelco 
TITEL: “Zich beschikbaar stellen om het gesprek aan te gaan over hoe je als gelovige mens je leven 

kunt leven en hoe dat te verbinden is met God en Diens verhaal met mensen” 
De pastor, een pastoraal werkster van 50 jaar, wordt gebeld door de moeders-moeder en opvoedster 
van de pastorant. Deze is een jongen van 16 jaar die zich door “de Vader” geroepen voelt mensen te 
genezen en te helpen, en nauwelijks aansluiting vindt bij wat er op school of onder zijn leeftijdgeno-
ten zich afspeelt. Zijn grootmoeder wil graag dat de pastor eens met hem gaat praten. Zij maakt zich 
zorgen over het anders-zijn van de jongen. Hij is naar haar smaak teveel bezig met God en waartoe 
Deze hem opdracht geeft. [1] De pastor laat de pastorant zelf bellen. In de eerste gesprekken maakt de 
pastor kennis met de pastorant en praten ze over geloven, je best doen op school, hoe de pastorant 
zich de toekomst voorstelt. De pastor vindt het geloven van de pastorant “bizar” en wil dat hij op 
school zijn best doet i.p.v. te denken dat God hem wel de kennis ter beschikking zal stellen die hij 
nodig heeft. Ze stelt de pastorant voor dat deze elke dag begint en eindigt met gebed en zijn werk op 
school beschouwt als een opdracht van God. [2] In de volgende gesprekken praat de pastor met de 
pastorant over naar de kerk gaan (dat doet de pastorant op aanraden van de pastor), de kinderwoord-
dienst, hoe te luisteren naar de preek en over de mogelijkheid van school te veranderen. [3] Op een 
gegeven moment belt de grootmoeder de pastor ongerust op omdat de pastorant erover denkt priester 
te worden. De pastor biedt aan de pastorant de komende jaren te begeleiden. Met hem praat de pastor 
over het jongerenkoor, over dat iedere mens zijn of haar eigen weg volgt en over de zorg van zijn 
oma. De pastor gaat zich steeds verantwoordelijker voelen. Ze neemt zich voor met de pastorant de 
bijbel te gaan lezen en hem duidelijk te maken dat bijbelteksten op meer manieren dan alleen naar de 
letter zijn te lezen. Ze wil hem wat kritischer maken t.o.v. de bijbel om hem te beschermen tegen sek-
tes. [4] De pastor heeft moeite met de geloofsbeleving van de pastorant en voelt een zware verant-
woordelijkheid hem, door een psycholoog als psychotisch gediagnosticeerd, goed te begeleiden. 
Daarvoor neemt ze ook contact op met de grootmoeder die ze als de lastgever ziet. In de beschrijving 
schrijft ze: ‘Maar ik ben ook radeloos. (…) Hij wordt me zo onderhand zo dierbaar, dat ik me zeer 
verantwoordelijk voel’. Ze spreekt met de pastorant en zijn grootmoeder af dat ze de komende jaren 
met hem de grote bijbelverhalen zal doornemen, zodat hij zijn ervaringen kan spiegelen aan die van 
o.a. Abraham, Mozes en de eerste leerlingen van Jezus. 
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BIJLAGE 6.1: HET CODEERSCHEMA 

 

Bijlage 6.1.1: Codes betreffende gespreksthema’s 

 
relaties v/d pastorant 
met: 

religieuze the-
ma’s: 

gezondheid: autonomie & 
authenticiteit: 

overige: 

anderen 
buurt 
buurtbewoners 
collega’s 
de samenleving 
familie 
functionarissen 
hulpverleners 
kind 
leeftijdgenoten 
lotgenoten 
ouders 
overheidspolitiek 
PANT (= zichzelf) 
PAR (= de pastor) 
parochianen 
parochie 
parochiegroepen 
parochievrijwilligers 
partner 
pastores 
religieuze 
   organisaties 
schoonmoeder 
vrienden 
 

bidden 
duivel 
euthanasie 
geloven 
geweten 
God 
inzicht-ermee 
   omgaan 
kerk 
maagdenwijding 
Maria 
morele plicht 
pijn doorstaan/ 
   vrucht dragen 
sacramentaliteit 
scheiden 
seksualiteit 
seksueel 
   misbruik 
toeval 
verbondenheid 
waardigheid 
woestijn-oase 
zelfdoding 

borderline 
gezondheid 

autonomie 
echt-zijn 
het zelf 
trouw aan zichzelf 
wilsbekwaamheid 

andere 
   pastorant 
incidenten 
jeugd 
school 
taak 
tijd 
werk 
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Bijlage 6.1.2: Codes betreffende reacties van de pastorant 

 
(aan)klagen 
aandacht 
aandacht trekken 
aangesproken 
aanpassen 
aanvaarden 
accoord 
afgewezen 
afhankelijk 
afschermen 
afstand houden 
afweer 
alleen gelaten 
alles willen vertellen 
als onplezierig ervaren 
ambivalent 
ander werk 
assertief 
aversie 
bang 
beamen 
bedreigd voelen 
bedroefd 
beklag doen 
bemoedigen 
betreuren 
bevrijding 
bezorgd 
bidden 
binnenhouden 
blij 
boos 
burn out 
claimen 
contact met God 
contact willen houden 
crisis 
dankbaar 
delen 
depressief 
dédain 
dominant 
doodsverlangen 
doodswens 
doorverwijzing weigeren 
eenzaam 
eigenwijs 
emotioneel 
enthousiast 
er niet in trappen 
er niet mogen zijn 
erg vinden 

erkenning 
geborgen 
gebruikt 
geduld 
gekrenkt 
gekwetst 
geluk 
gelukkig 
gemis 
genieten 
geraakt 
gespannen 
gesterkt 
God aanklagen 
God kwijt 
godsdienstige gevoelens 
gunnen 
helpen 
het moeilijk hebben 
hoop 
huilen 
hulp vragen 
hulpverleners waarderen 
initiatief bij ander neerleg-

gen 
irritatie 
kaarsje opsteken 
kan van alles 
kritiek 
lachen 
laten bezinken 
liefde 
loslaten 
machteloos 
minder pijnlijke herinnering 
minderwaardig 
moe 
moed 
naar de kerk 
naar familie 
naar kind toe groeien 
naar zichzelf luisteren 
niet begrijpen 
niet gelukkig 
niet kunnen genieten 
niet meer te communie 
niet nodig 
niet open 
niet opgeven 
niet tevreden 
niet toelaten 
niet vergeten 

nieuw inzicht 
onbegrip 
onberoerd 
onder controle 
onder de indruk 
oneens 
ongeduldig 
onmacht 
ontdaan 
ontroerd 
onveilig 
onverschillig 
onzeker 
op afstand zetten 
op orde brengen 
opening zoeken 
opgelucht 
opnieuw kiezen 
opstandig 
overdrijven 
overgevoelig 
overspannen 
overspel 
paniek 
PAR_afgewezen 
PAR_beroep 
PAR_boos 
PAR_claimen  
PAR_erkenning 
PAR_ geen contact 
PAR_geen kritiek dulden 
PAR_keuze voor contact 
PAR_onder controle 
PAR_plek wijzen 
PAR_teleurgesteld 
PAR_vertrouwen 
PAR_verwijten 
PAR_waarderen 
PAR_weerstand 
PAR_zorg 
pijn 
plezieren 
radicale afwijzing 
recalcitrant 
recht hebben op 
regelen 
relativeren 
religieuze duiding 
religieuze ervaring 
rouw 
rust/onrust 
ruzie maken 
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schrik 
schrikken 
schroom 
schuldgevoel 
spanning 
sterk 
sterker 
strijdlustig 
tederheid 
tekort gedaan 
teleurgesteld 
tonen van emoties 
triomf 
trots 
trouw 
twijfel 
uitgeblust 
uitleggen 
van betekenis willen zijn 
vanzelfsprekend 
vastklampen 
vechten 
veeleisend 
veilig 
verbaasd 

verdedigen 
verdenking 
verlangen naar erkenning 
verlaten 
verliefd 
verongelijkt 
verontschuldigen 
verontwaardigd 
verplicht 
verslechtering 
vertrouwd 
vertrouwen 
vertrouwen doorgeven 
vertrouwen in Jezus 
verwachtingen 
verwarring 
verwijt aan God 
verwijten 
voldaan 
volhouden 
vrolijk 
wanhopig 
wantrouwig 
weerstand bieden 
weggewerkt 

weglopen 
weigeren te vertellen 
wensen 
willen 
willen praten 
wrok 
zeer emotioneel 
zeker 
zelfaanvaarding 
zelfafwijzing 
zelfbeschadiging 
zelfbescherming 
zelfinzicht 
zelfontdekking 
zelfvertrouwen 
zich afsluiten 
zich laten bemoederen 
zich toevertrouwen 
zich vast bijten 
zich waar willen maken 
zichzelf geweld aangedaan 
zielscrisis 
zorg 
zorgvuldig
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Bijlage 6.1.3: Codes betreffende het handelen van de pastor 

 
6.1.3.1. Handelen gericht op de pastorant, geordend als een soort typologie: 
 

 
 
6.1.3.2. Overig handelen: 
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Toelichting bij 6.1.3.2 
Rij I: Handelingen met het oog op de pastor zelf, van kolom 1 naar 5 steeds actiever en meer uitgaand 

van de (inzichten van de) pastor; 
Rij II: Vier overige clusters: kolom 1: werkvelden; kolom 2: werkvormen; kolom 3: betrokken op 

hulpverleners en functionarissen; kolom 4: algemene kenmerken van het pastoraal handelen 
(waaronder pastoraatsopvattingen, zie hieronder). 

 
6.1.3.3. Pastoraatsopvattingen: 
Pastoraat is in de opvatting van de betreffende pastor: 
Casus 033 Eelco en 034 Marie Bouman 
pastoranten laten voelen en weten dat ze kind van God zijn, hun plek tussen de mensen hebben en 
volwaardig lid van de geloofsgemeenschap zijn; hen laten zien dat ook in hun geschiedenis heil ge-
beurt en dat dat heil verbonden is met het grote Verhaal van Gods heilsgeschiedenis; met pastoranten 
het eigen geloof delen, maar alleen als er voldoende vertrouwen is; 
Casus 04/3 Fleur: 
met pastoranten optrekken, hen uitnodigen de weg te gaan, samen de positieve dingen die er in het 
leven van iedere mens zijn, op het spoor komen; pastoranten opdragen in gebed; samenkomen als 
gemeenschap en vieren van geloof; als pastor uitgaan van jezelf en weer bij jezelf terugkomen, met 
lege handen staan, in valkuilen trappen, nieuwe kanten van jezelf ontdekken; 
Casus 05/2 Mevrouw S: 
pastoranten laten voelen en weten dat ieder een schepsel Gods is en op zijn of haar eigen unieke ma-
nier in het leven staat, en dat het goed is ‘dat ik er ben en dat jij er bent’; 
Casus 06/1 Pauline: 
pastoranten zich geheel en al uit laten spreken en laten ontdekken wat er bij hen en bij anderen leeft 
aan hoop, teleurstelling, verwijt, verdriet, verwachting enz. en daarmee hen teruggeven aan zichzelf 
en aan elkaar en zo verbintenissen helen; 
Casus 08/1 Mevrouw E: 
pastoranten uit de rijkdom van het christendom beelden, verhalen, formuleringen aanbieden, waarbij 
de ervaring dat er een Derde is die de drijvende kracht achter/ voor/ in/ boven/ onder mensen kan zijn, 
het eigene van de pastorale zorg uitmaakt; het Emmaüsverhaal is daarvoor een prachtige metafoor: de 
pastor is zelf een van de Emmaüsgangers, maar hij representeert ook de bron van levend water zonder 
ermee samen te vallen; de pastorale betrekking staat in het kader van de geloofsgemeenschap; 
Casus 09/4 Mevrouw V: 
het pad volgen van wat de pastorant wil vertellen, ook al begrijpt de pastor het niet, in ieder geval 
zonder te veroordelen; 
Casus 11/6 Jolanda: 
pastoranten naar het licht laten draaien; aandacht geven aan wat er wèl is, bijvoorbeeld aan wat rust 
geeft; in de vier woorden van het Emmaüsverhaal: meelopen, luisteren, uitleggen, vieren (en uit het 
zicht verdwijnen, maar wel weer altijd te vinden zijn); 
Casus 12/1 Patrick: 
als tochtgenoot op de terugweg naar God bij pastoranten aanwezig zijn, bevestigen van het goede, 
aanvaarden van hun gebrokenheid, barmhartig zijn, laten merken dat er nog iets anders is aan hen dan 
dat gebrokene; 
Casus 13/1 Anita: 
als middelaar van geloof en vertrouwen pastoranten laten voelen en weten dat iedereen, met haar of 
zijn angsten, er mag zijn en tot haar recht mag komen; reisgenoot zijn op weg naar een, door God 
geschonken bevrijding; het eigen terrein van de pastor betreft: lijden, schuld, twijfel, geloof, hoop, 
vertrouwen, nabijheid. 
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Bijlage 6.1.4: Codes betreffende overige reacties van de pastor 
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Bijlage 6.1.5: Codes betreffende goederen en de goederenkaarten 

 
6.1.5.1. Goederensyntaxis 
Ten behoeve van het coderen van goederen ontwikkelde ik een syntaxis, waarin ik de regels vastlegde 
voor het benoemen van goederencodes. 

    SYNTAXIS:     G(1)_(2)(naam)(3)(4) 
waarbij: 

 modaliteit betekenis voorbeelden 

(1)  de WAARNEMER van het goed 

' het goed is door de pastorant waargenomen, 
d.w.z. door diens reacties onthuld 

G'_iets voor anderen doen 

(niks) het goed is door de pastor waargenomen, d.w.z. 
door diens reacties onthuld 

G_omgaan met angst 

(2)  de BEGUNSTIGDE van het goed 

PAR_ het goed is een goed voor de pastor als pastor G_PAR_erbij blijven 

PER_ het goed is een goed voor de pastor als persoon G_PER_vertrouwen in God 

PAT_ het goed heeft betrekking op de pastorale betrek-
king 

G_PAT_sacramentaliteit 

G'_PAT_innerlijke rust 

(niks) na G_: het goed is niet een goed voor de pastor, 
maar voor de pastorant, voor derden of in het 
algemeen 

G_iedere mens waardevol 

G_verantwoordelijkheid 

na G'_: het goed heeft niet per se betrekking op 
de pastorale betrekking zelf 

G'_aandacht 

(naam) de NAAM van het goed, benoemd door de onderzoeker, in bewoordingen die 
meer of minder dicht bij de bewoordingen van de pastor of – via de pastor – van 
de pastorant kunnen liggen 

(3)  het OBJECT van het goed 

in, voor, 
op, van, 
a/d, t/o… 

het goed is gericht op … G'_betrokkenheid op pastor 

G'_ vertrouwen in hulpver-
leners 

G_PER_vertrouwen in men-
sen 

(niks) het object is niet gespecificeerd G_gevoelens uiten 

G'_verantwoordelijkheid 

(4)  het SUBJECT van het goed 

_PAR de pastor is het subject G'_geloof hechten_PAR 

_PANT de pastorant is het subject G_PAR_inzet_PANT 

(niks) het subject is niet gespecificeerd, ligt voor de 
hand of is dezelfde als degene die de begunstig-
de is 

G_zelfvertrouwen 

G_PAR_trouw 

G_PAT_broeder- en zuster-
schap 
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6.1.5.2. Voorbeeld van een goederencode 
Als voorbeeld van een goed en de daarbij behorende goederencode neem ik ‘G043_oog hebben voor 
het goede’. Het is als een goed aan de orde in casus 034 Fleur. 
a. Het goed ‘G034_oog hebben voor het goede’ wordt onthuld door reacties van de pastor. De pasto-
rant is het subject en de begunstigde ervan (zie de goederensyntaxis in 6.1.5.1). 
b. De volgende citaten zijn gecodeerd met de bij dit goed behorende code: 
Citaat 5:55 (uit gevalsbeschrijving, regels 59:59) 
Ook gecodeerd met ‘G043_je verhouden tot wat is gebeurd’ en ‘G043_mensen die met je optrekken’ 

‘Ik probeer haar duidelijk te maken dat er soms in ons leven dingen gebeuren, waar we geen 
grip op hebben. Dat er gebeurtenissen zijn die ons overkomen en waar God ook niet kan in-
grijpen. De vraag ligt voor mij meer daarin, hoe ga je om met de dingen die gebeuren? Is het 
alleen maar het negatieve dat dan je leven bepaalt, of heb je ook nog oog voor positieve din-
gen, b.v. mensen die op een bepaald moment in je leven komen en een stuk met je optrekken?’ 

Casus 5:31 (uit gevalsbeschrijving, regels 80:83) 
Ook gecodeerd met ‘G043_initiatief tonen’, ‘G043_PAR_mensen helpen’, ‘G043_zelf aan de slag’ en 
‘G043_zelfwaardering’ 

‘Ondanks gesprekken met de psycholoog, lijkt het alsof Fleur steeds meer wordt meegesleurd 
in een neerwaartse spiraal. Dat ga ik op gegeven moment eng vinden. Ze ziet tegen van alles 
en nog wat op. Wat moet en kan ik hieraan doen? Ik probeer als het ware het positieve dat ik 
in Fleur zie en ervaar tegen haar negatieve zelfbeoordeling in te brengen. Als zij het erover 
heeft, waar ze allemaal bang voor is, waar ze soms als een berg tegen op ziet, dat ze geen 
energie heeft en o zo moe is probeer ik tegengas te geven. Met betrekking tot de psycholoog 
zeg ik, dat ondanks het feit dat ze grote moeite heeft toch probeert de adviezen van de psycho-
loog om te zetten. Tegen het gevoel dat ze het liefst in bed zou liggen en slapen breng ik in: je 
onderneemt toch uit jezelf initiatieven om met vrienden of met je partner iets leuks te doen. 
Ook als het “maar” kijken naar een DVD is.’ 

Citaat 5:60 (uit gevalsbeschrijving, regels 89:89) 

‘In deze periode heb ik nog sterker geprobeerd de positieve dingen van het leven en van dag 
met Fleur boven water te halen.’ 

Citaat 5:69 (uit gevalsbeschrijving, regels 131:131) 

 ‘Nog voordat ik de mail kan lezen, gaat mijn telefoon. Fleur is aan de lijn. Ze dacht helemaal 
van de buitenwereld afgesloten te zijn, opgesloten te worden, geen bezoek te mogen ontvan-
gen. Het is gelukkig allemaal anders. Ze heeft er vertrouwen in, dat ze zich op de behandeling 
kan inlaten. Ik zeg haar: “fijn dat je eerste gevoel zo goed is. Maar weet wel er zullen ook 
moeilijkere dagen komen. Maar belangrijk is nu, dat het beter is dan je gedacht hebt”.’ 

Citaat 7:7 (uit interview, regels 40:47) 
Ook gecodeerd met ‘G043_PAR_mensen serieus nemen’ 

‘I: Jij gaat tegengas geven, zeg je hè? (…) 

G: Ja, omdat ze in een ontzettend negatieve spiraal… was en… in mijn… dat heeft denk ik ook 
te maken met mijn functioneren als pastor… Ja, mensen die met vragen komen: waarom… die 
ziekte, waarom dit, waarom dat, probeer je met ze op het spoor te komen om in… in al dat ne-
gatieve ook…, ja, de dingen te zien die ook, op een dag wel positief op je pad komen. Dus in 
die zin…, ja, tegengas… dus ja, misschien wel actief, maar wel elke keer weer uitgenodigd… 
Wel, ja, dat respecteren, dat je in een depressieve, negatieve bui zit, in die neerwaartse spi-
raal, en dat ook serieus nemen, maar… ja, toch proberen dat in ieder geval, òf een stuk tot 
stilstand te kunnen brengen of… ja, die vaart waarin het dan vaak steeds omlaag gaat om 
dat… ja, tegengas… om dat echt een beetje te kunnen onderbreken, of tot een soort stilstand te 
kunnen brengen. Want de mens heeft altijd ook positieve dingen… Maar die, ja, die samen op 
het spoor proberen te komen. 

I: (…) Nog even daarover verder. Je zegt: wel serieus nemen. Wat betekent serieus nemen 
dan? 
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G: Ja, serieus nemen in dat de mens zich zo ellendig kan voelen. Maar tegelijkertijd dat in die 
ellende ook, altijd, hoop ik, nog iets goeds te vinden is. Iets wat je een stuk eruit kunt halen.’ 

Citaat 7:91 (uit interview, regels 51:51) 

‘Dus dit soort dingen, door door te vragen, ja, ook die positieve dingen eruit te halen. (I: In dit 
voorbeeld…) …positief in die zin van: je hebt gewoon naar jezelf geluisterd en je bent niet te-
gen jezelf ingegaan alleen maar om, ja, die ander bij zijn … om die afspraak door te zetten 
en… ja, om een ander niet teleur te stellen. (I: Ja) Dat zit er zo’n beetje achter… (zachtjes).’ 

Citaat 7:70 (uit interview, regels 59:61) 

‘G: Ja, eigenlijk wel ja… Ja, in zekere zin wel. Want ik wilde haar ook de kans geven, dat 
vond ze toch iets… dat vond ze mooi dat ze aan deze groep, en nog steeds, aan deze groep kan 
deelnemen, dus het gééft haar ook iets. Dus daar wil ik haar dan ook bij houden. En niet het 
gevoel van: Nou, ik heb hier toch, ik kan hier toch geen bijdrage aan leveren. Maar ze kan wel 
een bijdrage leveren. (I: Ja, en dat [onverstaanbaar]). Het is dus ook niet zo van: ja, wat zij 
aanreikt is gewoon drie keer niks, maar ze reíkt ook iets aan. En daar wordt ook iets mee ge-
daan. (…)’ 

c. Het goed ‘oog hebben voor het goede’ vervult ook in twee andere casussen een rol, namelijk in 
casus 116 Jolanda en casus 131 Anita. De volgende citaten zijn met de bij dit goed behorende codes 
gecodeerd: 
Citaat 19:27 (uit interview casus 116, regels 200:201) 
Ook gecodeerd met ‘G116_innerlijke rust’ 

‘I: Wat mij tot nu toe, zeg maar, in ons gesprek erg duidelijk is geworden, is dat... Zij legt een 
aantal dingen bij jou neer hè. En jij haalt er bepaalde dingen uit en andere dingen niet (G: 
Nee). En je laat je daardoor bepalen door, net zei je: wat haar rust geeft (G: Ja). Bijvoorbeeld 
dat verhaal over schuld en ik durf niet, dat laat ik liggen. Dat andere, Gods nabijheid geeft me 
rust, dat pak ik op. En als dat andere dan op een ander moment weer terugkomt, dan komt het 
dan wel weer terug en dan kijken we vervolgens weer daar naar. Ik verbind het ook met wat je 
net eerder zei van: naar het licht gaan staan. Niet naar de schaduw, maar naar het licht gaan 
staan. Tenminste dat begrijp ik uit wat je aan het doen bent. 

G: Ja, dat is echt mijn… werkhouding… Maar ook mijn levenshouding.’ 

Citaat 19:17 (uit interview casus 116, regels 127:137) 

‘G: En dat is in wezen ook de kern van ons geloof. Dat God begonnen is, God is het begin van 
de liefde in ons en onder ons. En al het andere, er is een rabbi die dat ook gezegd heeft hè, al 
het andere is bijzaak. Hier gaat het om. En het is ook zeker mijn basis in de pastorale ge-
sprekken. Dat die ander dus een geliefd kind van God is. Maar dat die daarmee zelf op dit 
moment moeite mee heeft. Dus ja, daar moet even wat aan, een beetje gesleuteld worden 
(lacht). 

I: Ja. Dat is dus ook hoe je dan kijkt, als het ware, van: waar is deze persoon losgeraakt of 
verwijderd geraakt of eh.... 

G: Nou, ik kijk nog niet eens hoe die ander los is geraakt als wel: wat zit er nog vast? Want 
soms kan je natuurlijk heel ontredderd zijn, terwijl er maar een heel klein stukje los is... Als je 
ze dan laat zien wat allemaal nog goed, wat nog vast zit, wat nog goed zit, dan vinden mensen 
al kracht in zichzelf. Ben je soms met twee gesprekken ook al klaar. Het is natuurlijk maar net 
welke kant van de medaille je pakt... Of het gezegde, vind ik ook een heel mooi gezegde: als je 
met je gezicht naar de zon staat, is jouw schaduw achter je. (I: Ja?) Maar je schaduw is je 
donkere kant van je leven. Als je die maar steeds voor je houdt, heb je het hartstikke lastig, 
hartstikke zwaar (I: Oh, kijk). Als jij naar de zon kijkt, is dat ding achter je. Hij is er wel, hij 
gaat wel met je mee. (…)’ 

Citaat 12:100 (uit gevalsbeschrijving casus 131, regels 137:137) 
Ook gecodeerd met ‘G131_zingeving’ 

‘Verder is ze nu met mij bezig om vooral dagelijks de mooiste belevingen (of, zoals zij dat uit-
drukt: minst erge dingen) kort op te schrijven. Sinds een half jaar is ze kosteres in de kapel 



BIJLAGE 6.1 

 

GEZIEN DE ANDER 35

waar dagelijks een kleine viering is. Dit doet zij graag en ontleent er veel zingeving aan.’ 

d. Het goed ‘oog hebben voor het goede’ valt onder de volgende clusters en deelclusters (zie 6.1.5.3 
en 6.1.5.4): 
Goederen betreffende het leven van de pastorant 
 ! 
 "## GG6_je verhouden tot jezelf als een levend,  
  ervarend, denkend, handelend en sprekend wezen 
  ! 
  "## GG63_je verhouden tot, kunnen tonen van en handelen overeenkomstig wie 

je bent geworden, in alle gebrokenheid 
   ! 
   "## GG63_2_omgaan met contingentie. 
e. Het goed ‘G043_oog hebben voor het goede’ maakt deel uit van het saillante geconfigureerde goed 
‘CG043_innerlijke ruimte’ dat aan de orde is in casus 034 (zie 6.5.1). 
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6.1.5.3. Goederenkaarten 
Alle geïdentificeerde goederen heb ik bij elkaar genomen en vervolgens geclusterd. In de eerste drie 
rondes van de analyse, dus bij het analyseren van de eerste zeven van de tien uitvoerig geanalyseerde 
casussen, heb ik zowel goederen onthuld door reacties van de pastor (aangeduid met ‘G_[naam]’) als 
goederen onthuld door reacties van de pastorant (aangeduid met ‘G'_[naam]’) geïdentificeerd. In de 
vierde ronde van de analyse, dus bij het analyseren van de laatste drie casussen heb ik alleen goederen 
onthuld door reacties van de pastor geïdentificeerd. Hieronder volgt eerst een goederenkaart met de 
clusters en deelclusters, vervolgens een goederenkaart met alleen de goederen onthuld door reacties 
van de pastorant en ten slotte, over twee pagina’s, een goederenkaart met alleen goederen onthuld 
door reacties van de pastor. De laatste kaart gebruik ik voor de overzichten van goederen per casus in 
bijlage 6.4. Alle drie kaarten hebben dezelfde indeling van clusters en deelclusters, met dien verstande 
dat de clusters 1 en 2 niet op beide maar op slechts een van de twee laatste kaarten voorkomen. Na de 
kaarten volgt een beknopte beschrijving van de clusters en deelclusters. 
 
a. Goederenoverzicht met clusters en deelclusters 
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b. Goederenkaart met goederen onthuld door reacties van de pastorant 
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c. Goederenkaart met goederen onthuld door reacties van de pastor 
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6.1.5.4. Clusters en deelclusters op de goederenkaart 
 
1. OP ZICH NEMEN DOOR DE PASTOR V/D PASTORALE BETREKKING 
 1.1. reflectieve aansturing v/d pastorale betrekking: goederen die de pastor als pastor betref-

fen; 
 1.1.1. reflectief zichzelf zijn: kennis van de eigen grootheid en zwakheid als mens, besef van 

wat je wel en niet op eigen kracht kunt bereiken, voortgaande reflectie op het eigen werk, 
waar maken wat je uitdraagt, congruentie tussen wat je denkt en wat je zegt, werken met je 
eigen geleefde theologie; 

 1.1.2. innerlijke motivatie: persoonlijk pastoraat als onontbeerlijke bron van vreugde; 
 1.1.3. reflectieve professionaliteit: helder idee van de eigen verantwoordelijkheid, inzicht in 

de eigen professionele grenzen, collegiaal naar collega-pastores toe, zelf ook geestelijke bege-
leiding ontvangen, bereidheid mee te doen aan onderzoek naar het eigen werk; 

 1.2. goed beheer van de pastorale betrekking, waarbij de pastor rekening houdt met de eigen 
draagkracht en van daaruit waar nodig grenzen stelt aan de pastorant: goederen die het ‘zeke-
ren’ van de pastorale betrekking betreffen; 

 1.2.1. veilige ruimte: een rustige, naar buiten afgeschermde en veilige ruimte voor zichzelf en 
bij zichzelf; 

 1.2.2. professioneel beheer: als professional de betrekking in beheer nemen door ervoor te 
zorgen in conditie te zijn, beschikbaar te zijn op een manier die ook op de lange duur is vol te 
houden, duidelijkheid over de eigen rol te scheppen, te ordenen, goed om te gaan met de ver-
schillende communicatiemedia en de betrekking ook weer goed af te ronden; 

 1.2.3. waarborging: verantwoord en verantwoordingsbereid omgaan met vertrouwelijkheid en 
privacy; 

 1.3. zorgvuldige, aandachtige en trouwe omgang met pastoranten, waarin de pastor hen seri-
eus neemt: goederen die de pastorale relatie zelf betreffen, a.h.w. nadat de context ‘gezekerd’ 
is; 
1.3.1. aandachtig aanwezig zijn: fysiek daar zijn waar de pastorant is en met hem of haar de 
weg mee gaan, zich richten op de pastorant, niet voortijdig met eigen gevoelens en gedachtes 
komen, aandachtig luisteren om te begrijpen en niet om te oordelen, en niet invullen; 

 1.3.2. professionele betrouwbaarheid: bereikbaar zijn, ingaan op het beroep dat op je wordt 
gedaan, de continuïteit waarborgen, verantwoordelijkheid nemen, trouw zijn; 

 1.3.3. zorgvuldige en barmhartige afstemming: zorgvuldig, barmhartig en waar dat kan vrij-
moedig en lijfelijk zich afstemmen op de pastorant, hem of haar proberen te begrijpen en zoe-
ken naar een passende respons op hetgeen de pastorant te berde brengt of verlangt; 

 1.3.4. mensen recht doen: mensen serieus nemen, communicatie bevorderen, mensen niet 
zomaar loslaten, mensen helpen; 

 1.3.5. innerlijke klankkast: inzicht hebben in wat er is gebeurd, alles wat ter sprake komt op-
pakken en mee laten ‘resoneren’ en op het juiste moment de inspiratie krijgen om precies het 
goede te doen; 

 1.4. persoonlijke waarden: gemeenschap, vertrouwen in God en mensen, eigen dochter op 
streek; 

 1.5. actief op zich nemen door de pastorant van de pastorale betrekking: goederen die hetgeen 
de pastor van de kant van de pastorant nodig vindt, betreffen (zie ook GG2): 

 zuivere motieven voor het aanspreken van de pastor, inzet tonen, het innerlijke proces aan-
gaan, instemmen met het handelen van de pastor; 

 1.6. oriëntatie van buiten de betrekking: goederen die betrekking hebben op wat buiten de 
pastorale betrekking zelf ligt: gastvrijheid als geloofsgemeenschap, wat de lastgever of de op-
voeder van de pastorant van belang vindt. 
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2. OP ZICH NEMEN DOOR DE PASTORANT V/D PASTORALE BETREKKING1 
 2.1. zich toevertrouwen aan de pastor: goederen die het zich toevertrouwen van de pastorant 

aan de pastor betreffen; 
 2.2. zorgzame betrokkenheid op de pastor: goederen die eigenlijk de pastorale relatie te buiten 

gaan; 
 2.3. actief op zich nemen door de pastor van de pastorale betrekking (zie ook GG1): goederen 

die de pastor betreffen; 
 2.3.1. geschiktheid van de pastor; 
 2.3.2. bereikbaarheid van de pastor; 
 2.3.3. aandacht en erkenning door de pastor; 
 2.3.4. ondersteuning door de pastor; 
 2.3.5. veiligheid bij de pastor. 
 
3. JE VERHOUDEN TOT WAT ONS OVERSTIJGT 
 3.1. God die op ons toekomt: goederen die God betreffen; 
 3.1.1. door God gedragen: door God, op Diens initiatief, aanvaard, gedragen en vergeven; 
 3.1.2. door God uitgedaagd; 
 3.1.3. kracht van Godswege: kracht van Godswege, God als bondgenoot, Christus als leef-

tocht; 
 3.1.4. God die ons aan elkaar geeft; 
 3.1.5. God als bestemming; 
 3.2. vertrouwen in en openheid voor Gods betrokkenheid op ons: goederen die de pastorant in 

diens relatie tot God betreffen; 
 3.2.1. naar God uitstaan: vanuit vertrouwen in God open staan voor God, bidden (alleen of 

gezamenlijk), contact zoeken met het goddelijk; 
 3.2.2. God ervaren: Gods aanwezigheid, nabijheid, liefde, bescherming, rechtvaardigheid, 

trouw ervaren; jezelf zijn bij God; 
 3.2.3. op God antwoorden: eerlijkheid in het zoeken naar God, bekering, zelfgave, Gods lief-

de gestalte geven, zondagsrust eerbiedigen; 
 3.2.4. kerkbetrokken geloven: geloofsinitiatie van kinderen, eigen geloofsverdieping, ver-

trouwen in pastores en de kerk, vroomheid, religieus leven; 
 3.3. niet per se op God betrokken ontvankelijkheid en weg naar binnen: goederen die algeme-

ne categorieën voor het overstijgende betreffen; 
 3.3.1. stilte; 
 3.3.3. vertrouwvolle weg naar binnen: vol overgave en vertrouwen op weg gaan naar binnen 

om thuis te komen; 
 3.3.2. verbinding met het leven; 
 3.3.4. thuis bij elkaar: elkaar gegeven zijn, een geestelijk thuis vinden; er zijn voor anderen, 

maar ook ontvankelijk zijn voor hoe anderen er voor jou zijn; 
 3.3.5. hoop. 
 
4. MENSELIJKE WAARDIGHEID 
 4.1. fysiek leven; 
 4.2. lichamelijke en geestelijke veiligheid bij zichzelf; 
 4.3. veilig, fatsoenlijk en maatschappelijk gewaardeerd leven. 
 
5. JE VERHOUDEN TOT EN HANDELEN JEGENS DE WERELD OM JE HEEN 
 5.1. betrokkenheid van mensen om je heen: aandacht krijgen, aanvaard, gedragen en erkend 

worden door mensen om je heen; 
 5.2. (wederkerige) betrokkenheid op mensen om je heen; 
 5.2.1. betrokkenheid op mensen: aanvaarden van, begrip hebben voor, betrokken zijn op, ver-

trouwen hebben in mensen om je heen; wederkerige betrokkenheid: vriendschap; inbedding in 

                                                      
1 Dit cluster is geconstrueerd op basis van de analyse van de eerste zeven van de tien uitvoerig geanalyseerde 
casussen. Bij de analyse van de laatste drie is niet meer gekeken naar dit cluster van goederen. 
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een groep: herkenning over en weer, goede groepsgeest, hechte band, openheid voor groeps-
gesprek, sociale contacten; mensenkennis; 

 5.2.2. betrokkenheid bij geloofsgemeenschap; 
 5.3. betrokkenheid van en bij familie; 
 5.3.1. betrokkenheid van en bij partner; 
 5.3.2. betrokkenheid op kind; 
 5.3.3. betrokkenheid van en bij familieleden; 
 5.4. verantwoordelijkheid dragen en waar maken: goederen die betrekking hebben op verant-

woordelijkheid; 
5.4.1. wederkerige verantwoordelijkheid: iets voor anderen doen, verantwoordelijkheid voor 
elkaar dragen, omgaan met andersdenkenden; 

 5.4.2. betrouwbaarheid: zich aan afspraken te houden, trouw zijn aan mensen; 
 5.4.3. verantwoordelijkheid in je werk: betrouwbaarheid, handelen met kennis van zaken; 
 5.5. ‘betrokkenheid van hulpverleners’: respectvolle omgang, duidelijkheid, snelle hulp. 
 
6. JE VERHOUDEN TOT JEZELF ALS EEN LEVEND, ERVAREND, DENKEND, HANDELEND 

EN SPREKEND WEZEN 
 6.1. je levensvoering in eigen handen nemen; 
 6.1.1. soevereiniteit: anderen niet tot last zijn, je eigen leven leiden, zelf je weg gaan, zelf-

handhaving, zelfzorg, mogelijkheden aangrijpen, zelf aan de slag gaan; 
 6.1.2. op anderen gerichte soevereiniteit: hulp weten te vragen, initiatief tonen; 
 6.1.3. zelfdiscipline: matigheid en zelfbeperking, orde en regelmaat, trouw; 
 6.2. competente drager van je eigen leven zijn en jezelf ook als zodanig zien; goederen die de 

manier betreffen waarop je met jezelf omgaat; 
6.2.1. reflectief subject-zijn: d.m.v. zelfreflectie evenwichtige zelfkennis en een kloppend le-
vensbeeld opbouwen en eigen motieven uitzuiveren; 

 6.2.2. zelfwaardering: positief zelfbeeld, gevoel van eigenwaarde, zelfaanvaarding, zelfver-
trouwen, zelfwaardering, vertrouwen in de toekomst; 

 6.3. je verhouden tot, kunnen tonen van en handelen overeenkomstig wie je geworden bent, in 
alle gebrokenheid; 

 6.3.1. waarachtigheid: authenticiteit, oprechtheid, echtheid, heelheid, trouw aan jezelf; 
 6.3.2. omgaan met het contingente: je verhouden tot wat er is gebeurd, omgaan met angst, 

lastige dingen, teleurstellingen, door gevoelens te uiten, te praten over wat er in je omgaat, 
bezig te zijn, om uiteindelijk verder te kunnen; 

 6.3.3. innerlijke ruimte: ruimte, rust, vertrouwen, ontspanning, levenskracht, bevrijding erva-
ren en vrucht dragen. 

 
7. ALS GELOVIGEN VERKEREN MET ELKAAR, SAMEN REIKEND NAAR HEIL 
 7.1. anders dan hulpverlening: goederen die een soort formele bepaling geven van de pastora-

le betrekking en het pastoraal proces: inbedding in stilte, gebed, bijbel en sacramentaliteit; 
 7.2. broeder- en zusterschap: goederen die de relatie tussen pastor en pastorant en de symme-

trie ervan betreffen: broeder- en zusterschap, gelijkwaardigheid, wederzijdse betrokkenheid2; 
 7.3. samen op zoek naar God: goederen die de betrekking tot God als de derde gesprekspart-

ner in het pastorale gesprek betreffen: God als gesprekspartner, samen zoeken, bijbel als 
beeldverhaal3; 

 7.4. innerlijke ruimte: goederen die de betrekking van de pastorant als pastorant tot zichzelf 
betreffen: innerlijk rust en vertrouwen.4 

                                                      
2 Dit tweede deelcluster bevat alleen goederen die door reacties van de pastor worden onthuld. 
3 Dit derde deelcluster bevat alleen goederen die door reacties van de pastor worden onthuld. 
4 Dit vierde deelcluster bevat alleen goederen die door reacties van de pastorant worden onthuld. 
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Bijlage 6.1.6: Codes in verband met de conceptuele kaarten 

 

Conceptuele 
kaart: 

Conceptuele kaart-codes 

[1]: 

Aantal cita-
ten [2]: 

Bijzonderheden: 

CK 1:  

moderniteit 

oorsprong-bestemming 

vrijheid-bepaaldheid 
wilsbekwaamheid 

zelfbeschikking/zelfexpressie 

13 

21 

1 

16 

CK 1 deelt met CK 3: 

   vrijheid-bepaaldheid 

CK 2:  

personalisme 

beeld van God 
erkenning 

handelen-ondergaan 

maken-ontvangen 

navolging-originaliteit 

persoon-gemeenschap 
soevereiniteit-deemoed 

subject-object 

verzet-overgave 

vrijheid-verantwoordelijkheid 
zelfwaardering-naastenliefde 

8 

33 

8 

4 

2 

16 

3 

5 

11 

21 

35 

CK 2 deelt met CK 3: 

   vrijheid-
verantwoordelijkheid 

CK 3: 

theologische 
cultuurkritiek 

hoop/kwetsbaarheid 

innerlijkheid-structuren 
liefde/falen 

roeping door God 
roeping door pastorant 

schuld-vergeving 
vrijheid-afhankelijkheid 

vrijheid-bepaaldheid 
vrijheid-verantwoordelijkheid 

6 

21 

15 

19 

5 

35 

5 

21 

21 

CK 3 deelt met CK 1: 

   vrijheid-bepaaldheid 

CK 3 deelt met CK 2: 

   vrijheid-
verantwoordelijkheid 

CK 4: decon-
structie 

erkenning van zichzelf 
machtsrelaties-weerstanden 

weten en spreken 
zelfinspectie-onbehagen 

33 

23 

34 

12 

 

Overige CK-
codes (CK 0) 

afstand-nabijheid 
gelijkheid/ongelijkheid 

geven-ontvangen 

vinden-verliezen 

5 

29 

2 

2 

 

 
Aantekeningen: 
[1] De vet gedrukte codes komen voor in de reconstructies van het pastoraal proces van de tien uitvoe-
rig geanalyseerde codes (zie bijlage 6.2). 
[2] Aantal citaten in de tien uitvoerig geanalyseerde casussen. 
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BIJLAGE 6.2: CONCEPTUELE KAART-CODES 

 

Bijlage 6.2.1: Frequentietabel CK-code-bij-casus 

 
Deze tabel inventariseert welke CK-codes voorkomen in de reconstructies van het pastoraal proces 
van de tien uitvoerig geanalyseerde casussen, in volgorde van analyseren. 
 
 

CK-code 
(genummerd): 

04
3 

F
le

ur
 

12
1 

P
at

ri
ck

 

08
1 

M
w

. E
 

13
1 

A
ni

ta
 

11
6 

Jo
la

nd
a 

03
4 

 
M

ar
ie

 

05
2 

M
w

. S
 

06
1 

P
au

li
ne

 

09
4 

 
M

w
. V

 

03
3 

E
el

co
 

fr
eq

. 

C
K

 1
 vrijheid-bepaaldheid (1)  +         1 

zelfbeschikking/ zelfex-
pressie (2) 

 +  +       2 

C
K

 2
 

beeld van God (3)  +         1 

erkenning (4)  +  +  +     3 

persoon-gemeenschap (5)    +     + + 3 

vrijheid-
verantwoordelijkheid (6) 

+    +      2 

zelfwaardering-
naastenliefde (7) 

+ + +  +      4 

C
K

 3
 

innerlijkheid-structuren 
(8) 

  +  +      2 

liefde/falen (9) +        +  2 

roeping door God (10)         + + 2 

roeping door pastorant 
(11) 

       +   1 

schuld-vergeving (12) + + + +    + +  6 

vrijheid-afhankelijkheid 
(13) 

      +    1 

vrijheid-bepaaldheid (1)  +         1 

vrijheid-
verantwoordelijkheid (6) 

+    +      2 

C
K

 4
 

erkenning van zichzelf 
(14) 

 +    +     2 

machtsrelaties-
weerstanden (15) 

 +         1 

weten en spreken (16)       +    1 

zelfinspectie-onbehagen 
(17) 

     +    + 2 

C
K

 0
 afstand-nabijheid (18)       +    1 

gelijkheid/ ongelijkheid 
(19) 

  +    + +   3 

frequentie: 4 8 4 4 3 3 4 3 4 3  

 
 = gedeeld met een andere conceptuele kaart 
 

= in reconstructie van deze casus geen CK-code behorende bij deze conceptuele kaart 
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Bijlage 6.2.2: Frequentietabel goederencluster-bij-conceptuele-kaart 

 
Deze tabel inventariseert, na de uitvoerige analyse van tien casussen, per goederencluster de frequen-
ties waarmee de, door reacties van de pastor onthulde goederen-op-casusniveau samenhangen met een 
CK-code behorende bij een bepaalde conceptuele kaart. 
 

 CK0 CK1 CK2 CK3 CK4 CK0 t/m 
CK4 [6] 

totaal % 

CK-codes [1] 2 v/d 5 2 v/d 4 5 v/d 11 8 v/d 9 4 v/d 4 
19 v/d 

33 
n.v.t. n.v.t. 

Citaten [2] 33 37 107 133 90 307 n.v.t. n.v.t. 

Processen [3] 3 2 8 9 3 10 n.v.t. n.v.t. 

GG1 (pastor) [4] 13 0 21 19 23 65 179 36 

GG2 (pastorant) [4] 0 (4) 0 (1) 0 (6) 0 (6) 0 (3) 0 (12) 0 (23) 
n.v.t. 
(52) 

GG3 (wat ons 
overstijgt) [4] 

1 0 (2) 8 (11) 7 (14) 1 (3) 14 (25) 66 (95) 21 (26) 

GG4 (menselijke 
waardigheid) [4] 

0 0 (2) 3 (6) 2 (7) 0 (1) 4 (11) 15 (33) 27 (33) 

GG5 (wereld) [4] 5 0 (8) 13 (27) 10 (24) 7 (19) 31 (63) 82 (143) 33 (44) 

GG6 (zelf) [4] 0 1 (7) 7 (18) 15 (17) 3 (11) 22 (46) 84 (120) 27 (38) 

GG7 (eigen aan 
pastoraat) [4] 

6 0 1 (2) 1 (2) 0 8 (9) 30 (36) 34 (25) 

GG0 t/m GG7 [4] 25 1 52 54 34 144 456 31 

Saillante geconfi-
gureerde goederen 
[5] 

12 

AC 

F 

1 

– 

G 

34 

AB 

FGH 

37 

ABC 

FGH 

11 

AB 

FG 

80 

ABC 

FGH 

205 39 

Aantekeningen: 
[1] Het aantal CK-codes bij de betreffende conceptuele kaart dat in de reconstructies van het pastoraal 
proces in de tien uitvoerig geanalyseerde casussen voorkomt. 
[2] Het aantal citaten dat verbonden is met de, in de reconstructies voorkomende CK-codes bij de 
betreffende conceptuele kaart (gecorrigeerd voor dubbeltellingen). 
[3] Het aantal (reconstructies van) pastoraal processen waarin de CK-codes bij de betreffende concep-
tuele kaart voorkomen. 
[4] Het aantal goederen-op-casusniveau uit dit cluster, onthuld door reacties van de pastor, dat samen-
hangt met de, in de reconstructies voorkomende CK-codes bij de betreffende conceptuele kaart (ge-
corrigeerd voor dubbeltellingen). Tussen haakjes de aantallen als de goederen die door reacties van de 
pastorant worden onthuld, ook worden meegeteld (dit is alleen voor de eerste zeven uitvoerig geana-
lyseerde casussen gedaan). 
[5] Het aantal goederen-op-casusniveau waarmee de, in de reconstructies voorkomende CK-codes bij 
de betreffende conceptuele kaart zijn verbonden en die deel uitmaken van een van de saillante gecon-
figureerde goederen A t/m C en F t/m H. De goederen A t/m C betreffen de pastorale betrekking, de 
goederen F t/m H het leven van de pastorant. 
[6] Deze kolom is gecorrigeerd voor dubbeltellingen. 
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Bijlage 6.2.3: Goederen bij CK-codes op de goederenkaarten 

 

6.2.3.1. Goederen bij CK-codes onthuld door reacties van de pastor op de goederenkaart 6.1.5.3c 
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6.2.3.2. Goederen bij CK-codes onthuld door reacties van de pastor op het goederenoverzicht 6.1.5.3a 
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6.2.3.3. Goederen bij CK-codes onthuld door reacties van de pastor en de pastorant op het goederen-

overzicht 6.1.5.3a 
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BIJLAGE 6.3: EPISODISCH VERLOOP PER CASUS 

 

Bij wijze van voorbeeld: Casus 043 Fleur 
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Casus 043 Fleur 
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Casus 121 Patrick 
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Casus 081 Mevrouw E 
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Casus 131 Anita 
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Casus 116 Jolanda 
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Casus 034 Marie Bouman 
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Casus 052 Mevrouw S 
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Casus 061 Pauline 
 

 
 
 
 
 

 



BIJLAGEN 

A.B. TIMMERMAN 58

Casus 094 Mevrouw V 
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Casus 033 Eelco 
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BIJLAGE 6.4: GOEDEREN PER CASUS 

 

Casus 043 Fleur 
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Casus 121 Patrick 
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Casus 081 Mevrouw E 
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Casus 131 Anita 
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Casus 116 Jolanda 
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Casus 034 Marie Bouman\ 
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Casus 052 Mevrouw S 
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Casus 061 Pauline 
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Casus 094 Mevrouw V 
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Casus 033 Eelco 
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BIJLAGE 6.5: SAILLANTE GECONFIGUREERDE GOEDEREN 

Bijlage 6.5.1: De saillante geconfigureerde goederen op de goederenkaart 
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Bijlage 6.5.2: De saillante geconfigureerde goederen per casus 

 

goederen m.b.t. de pastorale betrekking goederen m.b.t. het leven v/d pastorant 

Casus 043 

A 

duurzame beschikbaarheid: beschikbaar zijn 
op een manier die ook op de lange termijn 
is vol te houden, duidelijke afspraken ma-
ken en ruimte voor zichzelf claimen en 
bewaken 

F 

innerlijke ruimte: een (zelf)reflectieve ma-
nier van omgaan met wat je bezig houdt en 
beweegt waardoor er ruimte, ontspanning, 
vertrouwen, oog voor het positieve i.p.v. 
benauwenis, verkramping, berusting, ter-
neerdrukking door schuldgevoel kan zijn 

B 

mensen serieus nemen: zorgvuldig met 
mensen mee gaan op hun weg zonder te 
sturen, mensen serieus nemen en niet losla-
ten 

  

  H 

Gods liefde ervaren: Gods liefde, nabijheid, 
steun, zegen, meegaan, bescherming, 
trouw, vergeving, kracht ervaren in mezelf 
en in mensen om me heen 

Casus 121 

A 

aanwezige beschikbaarheid: met pastoran-
ten mee optrekken, trouw daar zijn waar zij 
zijn, een passende respons geven en tocht-
genoot zijn 

  

B 

erkenning schenken: met barmhartigheid en 
aanvaarding van hun gebrokenheid anderen 
erkenning schenken en uit zijn op het be-
grijpen van de ander 

G 
wederkerige erkenning: elkaar als een 
waardevolle mens erkennen en waarderen 
en elkaars gebrokenheid verdragen 

  H 
erkenning door God: door God aanvaard 
worden, bij God mezelf mogen zijn, op de 
terugweg naar God zijn 

Casus 081 

  F 

zelfaanvaarding: de eigen persoon en de 
eigen geschiedenis onder ogen zien, de 
duistere kant ervan aanvaarden, zichzelf 
positief waarderen, los van prestaties, en 
dat alles opdragen aan God 

B 

afstemming op de ander: ingaan op een 
beroep dat mensen op je doen op een ma-
nier die is afgestemd op die ander, op wat er 
bij die ander leeft en op het proces, met oog 
voor het evenwicht tussen afstand en nabij-
heid en voor het verschil tussen contact 
hebben en begeleiden; zonodig nagaan of er 
sprake is van ongepaste verlangens 

  

C 

broer in geloof: als pastor en pastorant ook 
broeder en zuster in geloof, wat gelijkwaar-
digheid en ook verantwoordelijkheid voor 
elkaar met zich meebrengt; pastor kan zich 
ook voeden aan het pastorale gesprek; sa-
cramenten kunnen daarbij een rol vervullen 
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Casus 131 

A 

bewaakte beschikbaarheid: erbij blijvend, 
aandachtig luisterend en ondertussen zich-
zelf ook beschermend beschikbaar zijn voor 
wie een beroep op je doen, duidelijkheid 
gevend over wat je wel en niet wilt 

F 

innerlijke ruimte: je eigen geschiedenis 
verwerken, een manier van omgaan met je 
angsten vinden, echte emoties durven laten 
zien, geloven in een God die je vasthoudt 

B 
mensen serieus nemen: wat de pastorant 
vertelt serieus nemen en op een echte ma-
nier uitgaan van gelijkwaardigheid 

G 
betekenisvolle plek tussen mensen: gedra-
gen worden door anderen en door hen no-
dig gevonden worden 

C 

samen op zoek naar God: ondanks een groot 
niveauverschil samen op zoek gaan naar 
God, in het besef dat de pastorant niet ob-
jectiveerbaar is 

  

Casus 116 

A 

methodisch gecontroleerde beschikbaar-
heid: beschikbaar zijn, op een manier die 
ook op de lange termijn is vol te houden, 
voor geordende gesprekken met de pasto-
rant, waarbij de pastor nog weet wat er de 
vorige keer aan de orde is geweest, te be-
ginnen met de open vraag ‘wat houd je 
bezig?’ 

F 
zelfzorg: vanuit innerlijke rust, positief 
naar jezelf kijkend, rechtop staan en zelf je 
eigen weg gaan 

 
 
 

   

C 

biddend samen op zoek naar bijbelse God: 
ingebed in stilte, gebed en bijbelverhalen 
mensen wijzen hoe je richting God kunt 
gaan 

H 

Gods liefde ervaren: voelen dat we door 
God worden gedragen en Diens geliefde 
kind zijn, ervaren thuis te mogen komen – 
ook al moeten we ook telkens weer uittocht 
en doortocht meemaken 

Casus 034 

A 
trouwe beschikbaarheid: bereikbaar en be-
schikbaar zijn, trouw contact onderhouden 

 
 
 
 

B 

zorg voor kleine mensen: pastorant bevesti-
gen als persoon die ertoe doet, bereikbaar 
zijn voor mensen uit lager opgeleide en 
maatschappelijk zwakkere milieus, zich niet 
laten wegsturen, mensen onbevangen tege-
moet treden 

G 

betekenisvolle plek tussen mensen: vol-
waardig lid zijn van de geloofsgemeen-
schap, meedoen met het vrijwilligerswerk 
binnen en buiten de parochie, iets beteke-
nen voor medemensen 

 
 
 

   

Casus 052 

A 

vriendschappelijke maar functionele be-
schikbaarheid: beschikbaar zijn op een ma-
nier die vriendschappelijkheid en gastvrij-
heid uitstraalt, maar die wel duidelijk func-
tioneel blijft; duidelijk onderscheid maken 
tussen werk en privé, ruimte voor zichzelf 
claimen en bewaken; aanraken alleen als 
het gepast is 

F 

innerlijke ruimte: jezelf en je eigen leven 
positief bezien, met zelfvertouwen en 
daadkracht in het leven staan, zelf richting 
aan je leven geven, iets om handen hebben 
dat je richt op iemand anders 
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Casus 061 

A 

beschikbaar voor gesprek: bewust van de 
eigen grenzen beschikbaar zijn voor ge-
sprek onder vier ogen of met meerderen 
tegelijk opdat mensen zich kunnen uitspre-
ken, ook naar elkaar toe 

F 

innerlijke ruimte: op een meer bij-de-tijds, 
open en beweeglijke manier in leven en 
geloven staan, met respect voor anderen 
maar onbevreesd voor hun mening, en inzet-
ten op het in stand houden van verbindingen 

  G 

communicatie binnen gezin: met respect 
voor elkaar zich geheel en al naar elkaar toe 
uitspreken zodat er samenhang, heelwording 
en vrede tussen mensen kan zijn 

C 

gezamenlijk bijbelverstaan: laten zien dat 
bijbelverhalen beelden zijn van een per-
spectief dat mensen teruggeeft aan zichzelf 
en daarmee aan elkaar 

  

Casus 094 

A 

terughoudende beschikbaarheid: op eigen 
initiatief bij mensen op bezoek om te luiste-
ren, met hun verhaal mee te bewegen en te 
begrijpen; terughoudend met oordelen 

  

  G 

sociale inbedding: in zorgzame betrekking 
staan met partner, kinderen, ouders en ande-
ren, een plek hebben waar mensen zijn bij 
wie je je thuis voelt en tot rust kunt komen 

 
 
 

 H 
Gods liefde ervaren: Gods liefde, kracht en 
wijsheid ervaren, ook bij geboorte en dood 

Casus 033 

A verantwoorde beschikbaarheid: met een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel, en in 
bepaalde gevallen met begeleiding, be-
schikbaar zijn voor wie een beroep op je 
doen, ook als iemand een beroep op je doet 
t.a.v. een ander waarvoor deze verantwoor-
delijkheid heeft; in dat geval moet die ander 
(de pastorant) er wel mee instemmen en 
geldt ook de vertrouwelijkheid t.a.v het 
besprokene ten opzichte van de lastgever 

F 

volwassen geloven: zelfkritisch, beweeglijk 
en nuchter geloven; inzien dat er geen direc-
te, maar alleen een bemiddelde toegang tot 
God is; handelen met kennis van zaken en in 
het besef van rechten en plichten 

C verbinding met heilsgeschiedenis: het eigen 
handelen als pastor toetsen aan de verhalen 
uit de heilsgeschiedenis en mensen laten 
zien dat God ook met hun geschiedenis van 
doen heeft 

  

Op boven-casisniveau 

 
A 
 

heldere en duurzame beschikbaarheid F innerlijke ruimte 

 
B 
 

zorgvuldige erkenning als persoon G betekenisvolle plek tussen mensen 

 
C 
 

gezamenlijke zoektocht naar God H Gods liefde ervaren 
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BIJLAGE 6.6: AUTONOMIE & AUTHENTICITEIT 

 

uitgewerkt / specifiek 
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BIJLAGE 6.7: GEGEVENSMATRICES 

In de hierna volgende gegevensmatrices staan de casussen in de kolommen en de casuskenmerken in 
de rijen. De volgorde waarin de casussen van de eerste drie analyserondes in de matrix staan is niet 
die van het analyseren (zie daarvoor bijlage 5.6), maar is het resultaat van het zoeken naar patronen en 
het groeperen van casussen (zie hoofdstuk 6, subparagraaf 6.5.2). Deze volgorde is in de matrices 
gehanteerd om de verdichte en de nog-verder-verdichte gegevensmatrix zo overzichtelijk mogelijk te 
houden. 
 

Bijlage 6.7.1: Uitgebreide gegevensmatrix 

In de uitgebreide gegevensmatrix worden de rijen gevormd door de volgende vragen: 
 
1. Thema, opgevat als de opgave waarvoor de pastorant staat 
2. Wie neemt het initiatief? 
3. Hoe is het episodisch verloop van de casus te typeren met het oog op (aansluiten bij, bijsturen bin-
nen en corrigeren van buiten) het gedachtespoor van de pastorant? (e3/7 = episode 3 van in totaal 
zeven episodes) 
4. Wat is het aanbod van de pastor in termen van… (en wordt dit aanvaard?) 

a. … een (weldadige) betrekking? 

b. … zichzelf op/in een bepaalde plek/positie/rol? 

c. … een (vanzelfsprekende) gemeenschap? 

d. … een eigen bestaansethos? 

e. … (verschillende) sporen? 

f. … specifiek pastorale verrichtingen? 

5. Welke geloofsinzichten verbindt de pastor op welke manier met zijn/haar handelen als pastor? 

6. Goederen (en hun ontwikkeling) 

a. Wat leek het evidente goed van de pastorant? 

b. Wat blijkt het latente goed van de pastorant? 

c. Welke goederen zijn verbonden met het handelen van de pastor? 

d. Naar welke goederen wordt toe bewogen en van welke wordt weg bewogen? 

7. Hoe is het episodisch verloop van de casus te typeren met het oog op goederen? 

8. Drager van de dynamiek 

a. Wie ziet waarheen het moet? 

b. Wie is de belangrijkste actor van verbetering? 

9. Resultaat 

a. In welke mate zijn de goederen van de pastor en de pastorant congruent? 

b. In welke mate kan de pastorant zich inlaten op het (gewijzigde) perspectief aan het eind van de 

casus? 

c. In welke mate valt de pastorant aan het eind meer met zichzelf samen? 

d. In welke mate valt de pastor aan het eind meer met zichzelf samen? 

10. Opgave waarvoor de pastor zichzelf stelt, geconstrueerd als een citaat van de pastor zelf 

11. Welke gedaantes van (respect voor) autonomie en authenticiteit tonen en ontvouwen zich (en wel-

ke niet)… 

a. … op enig moment in het proces? 

b. … het geheel overziend? 

 

N.B. Bovenstaande vragen worden toegelicht in hoofdstuk 6, sectie 6.5.2.1. 



BIJLAGEN 

A.B. TIMMERMAN 76

C
as

u
s 

1
3

1
 A

n
it

a 

le
v

en
 d

at
 d

ra
ag

li
jk

 i
s 

o
n

d
an

k
s 

an
g

st
, 
p

ij
n

, 
w

an
-

tr
o

u
w

en
 e

n
 s

ch
u

ld
g

ev
o

el
 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 s
p

re
ek

t 
d

e 
p

as
to

r 
aa

n
 t

ij
d

en
s 

ee
n

 

Z
o

n
n

eb
lo

em
b

o
o

tt
o
ch

t 
o

m
 m

et
 h

em
 t

e 
p

ra
te

n
; 

d
e 

p
as

to
r 

m
aa

k
t 

ee
n

 a
fs

p
ra

ak
 

d
e 

p
as

to
r 

st
u

u
rt

 v
an

af
 h

et
 b

eg
in

 b
ij

 (
o

o
k

 o
m

 h
et

 

v
o

o
r 

h
em

ze
lf

 h
an

te
er

b
aa

r 
te

 h
o

u
d

en
) 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

ee
n

 g
es

tr
u

ct
u

re
er

d
, 
b

et
ro

u
w

b
aa

r 

en
 (

o
o

k
 v

o
o

r 
h

em
ze

lf
) 

b
ev

ei
li

g
d

 p
as

to
ra

al
 c

o
n

-

ta
ct

 a
an

 

g
es

p
re

k
sp

ar
tn

er
, 
b

ak
en

 

d
e 

p
as

to
r 

m
aa

k
t 

h
aa

r 
to

t 
k

o
st

er
es

 v
o

o
r 

d
e 

d
o

o
r-

d
ew

ee
k

se
 v

ie
ri

n
g

en
 

“i
ed

er
e 

m
en

s 
h

ee
ft

 h
et

 n
o

d
ig

 n
o

d
ig

 t
e 

zi
jn

” 
(i

m
-

p
li

ci
et

) 

1
. 
p

sy
ch

.-
th

er
.:

 v
er

tr
o

u
w

en
 i

.p
.v

. 
an

g
st

; 
2

. 
h

er
m

.-

p
as

t.
: 

le
v

en
sv

er
h

aa
l;

 3
. 
p

as
to

ra
al

: 
b

id
d

en
 t

o
t 

G
o

d
 

en
 M

ar
ia

, 
b

et
ro

u
w

b
ar

e 
G

o
d

; 
4

. 
k

o
in

o
n

ia
al

 é
n

 

p
sy

ch
.-

th
er

.:
 k

o
st

er
es

, 
n

o
d

ig
 z

ij
n

 

d
e 

p
as

to
r 

sp
re

ek
t 

m
et

 h
aa

r 
o

v
er

 G
o

d
 e

n
 o

v
er

 

M
ar

ia
, 
la

at
 h

aa
r 

b
id

d
en

 e
n
 g

ee
ft

 h
aa

r 
ee

n
 b

ij
b

el
 

v
o

o
r 

jo
n

g
e 

k
in

d
er

en
 

‘G
o

d
 i

s 
d

e 
d

ra
g

en
d

e 
g

ro
n

d
 v

an
 o

n
s 

b
es

ta
an

’ 

fu
n

ct
io

n
ee

rt
 a

ls
 e

en
 a

ch
te

rg
ro

n
d

o
v

er
tu

ig
in

g
 

aa
n

d
ac

h
t 

v
/d

 p
as

to
r 

v
er

tr
o

u
w

en
 

b
ew

aa
k

te
 b

es
ch

ik
b

aa
rh

ei
d

 (
A

);
 m

en
se

n
 s

er
ie

u
s 

n
em

en
 (

B
);

 s
am

en
 o

p
 z

o
ek

 n
aa

r 
G

o
d

 (
C

) 

n
aa

r 
to

e:
 i

n
n

er
li

jk
e 

ru
im

te
 (

F
),

 b
et

ek
en

is
v

o
ll

e 

p
le

k
 t

u
ss

en
 m

en
se

n
 (

G
);

 v
an

 w
eg

: 
er

k
en

n
in

g
 a

ls
 

o
n

d
er

sc
h

ik
k

in
g

 a
an

 p
as

to
r 

(W
) 

C
as

u
s 

0
4

3
 F

le
u

r 

v
an

 o
n

ru
st

 v
an

w
eg

e 
al

le
s 

w
aa

r 
ze

 w
ei

n
ig

 a
an

 k
an

 

v
er

an
d

er
en

, 
n

aa
r 

ru
st

 o
m

 z
ic

h
 i

n
 t

e 
la

te
n

 o
p

 w
at

 

n
o

o
d

za
k

el
ij

k
 b

li
jk

t 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 k
o

m
t 

in
 T

ai
zé

 n
aa

r 
d

e 
p

as
to

r 
to

e 

o
m

 m
et

 h
aa

r 
te

 p
ra

te
n

 e
n

 s
tu

u
rt

 l
at

er
 e

en
 e

-m
ai

l,
 

w
aa

ro
p

 d
e 

p
as

to
r 

b
es

lu
it

 h
aa

r 
te

 b
el

le
n

 

d
e 

p
as

to
r 

sl
u

it
 e

er
st

 a
an

, 
p

ro
b

ee
rt

 d
an

 i
n

 e
2

/5
 b

ij
 

te
 s

tu
re

n
 (

o
p

 z
o

rg
 v

o
o

r 
zi

ch
ze

lf
) 

en
 v

er
v

o
lg

en
s 

in
 

e3
/5

 e
n

 e
4

/5
 t

e 
co

rr
ig

er
en

 (
o

m
d

at
 z

e 
d

e 
p

as
to

ra
n

-

te
 i

n
 h

aa
r 

g
ed

ac
h

te
sp

o
o

r 
zi

et
 a

fg
li

jd
en

) 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

(h
et

 g
es

p
re

k
 m

et
) 

h
aa

rz
el

f 
aa

n
 

o
m

 m
ee

 d
e 

w
eg

 t
e 

g
aa

n
; 

ze
 d

ee
lt

 m
et

 d
e 

p
as

to
-

ra
n

te
 i

n
 T

ai
zé

 h
aa

r 
er

v
ar

in
g

en
 m

et
 d

e 
li

tu
rg

ie
; 

v
ri

en
d

in
 w

il
 z

e 
n

ie
t 

zi
jn

 

g
es

p
re

k
sp

ar
tn

er
, 
v

ri
en

d
in

 

d
e 

p
as

to
r 

h
o

u
d

t 
h

aa
r 

b
et

ro
k

k
en

 b
ij

 d
e 

p
ar

o
ch

ië
le

 

w
er

k
g

ro
ep

 m
ed

it
at

ie
v

e 
v

ie
ri

n
g

en
 

“j
e 

m
o

et
 v

er
an

tw
o

o
rd

el
ij

k
h

ei
d

 n
em

en
 v

o
o

r 
je

ze
lf

 

en
 n

ie
t 

al
le

en
 v

o
o

r 
an

d
er

en
, 
o

o
g

 h
eb

b
en

 v
o

o
r 

h
et

 

g
o

ed
e 

en
 v

er
tr

o
u

w
en

 o
p

 d
e 

m
o

g
el

ij
k

h
ei

d
 v

an
 

v
er

b
et

er
in

g
” 

1
. 
p

as
to

ra
al

: 
G

o
d

 l
aa

t 
n

ie
m

an
d

 v
al

le
n

; 
2

. 
p

sy
ch

.-

th
er

.:
 o

o
k

 v
o

o
r 

je
ze

lf
 z

o
rg

en
; 

3
. 
p

as
t.

-p
sy

ch
.:

 o
o

g
 

v
o

o
r 

h
et

 g
o

ed
e 

en
 v

er
tr

o
u

w
en

 o
p

 v
er

b
et

er
in

g
; 

3
a.

 

h
u

lp
sp

o
o

rt
je

: 
b

ij
d

ra
g

e 
d

o
o

r 
w

er
k

g
ro

ep
 g

eh
o

o
rd

 

d
e 

p
as

to
r 

b
re

n
g

t 
G

o
d

 t
er

 s
p

ra
k

e,
 g

aa
t 

v
o

o
r 

in
 

v
ie

ri
n

g
en

 e
n

 i
n

 d
e 

zi
ek

en
ze

g
en

 

‘G
o

d
 l

aa
t 

m
en

se
n

 n
ie

t 
v

al
le

n
’ 

le
id

t 
d

ir
ec

t 
to

t 
ee

n
 

n
o

rm
at

ie
v

e 
h

an
d

el
in

g
sa

an
w

ij
zi

n
g
 

ru
st

 e
n

 v
er

tr
o

u
w

en
 o

m
 z

ic
h

 i
n

 t
e 

la
te

n
 o

p
 h

et
 

le
v

en
 e

n
 (

la
te

r)
 i

.h
.b

. 
o

p
 d

e 
b

eh
an

d
el

in
g
 

aa
n

d
ac

h
t 

v
/d

 p
as

to
r,

 G
o

d
s 

li
ef

d
e 

er
v

ar
en

 

d
u

u
rz

am
e 

b
es

ch
ik

b
aa

rh
ei

d
 (

A
),

 m
ee

g
aa

n
 o

p
 h

u
n

 

w
eg

 (
B

) 

n
aa

r 
to

e:
 i

n
n

er
li

jk
e 

ru
im

te
 (

F
);

 G
o

d
s 

li
ef

d
e 

er
v

a-

re
n

 (
H

);
 v

an
 w

eg
: 

d
e 

p
as

to
r 

al
s 

v
ri

en
d

in
 (

W
; 

n
ie

t 

ec
h

t 
g

el
u

k
t?

) 

C
as

u
s 

0
5

2
 M

ev
ro

u
w

 S
 

v
an

 e
en

za
am

h
ei

d
, 

b
ek

le
m

m
in

g
 e

n
 g

el
at

en
h

ei
d

 

n
aa

r 
m

ee
r 

ze
lf

b
ew

u
st

zi
jn

, 
p

le
zi

er
 e

n
 n

ab
ij

h
ei

d
 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 k
o

m
t 

n
a 

af
lo

o
p

 v
/e

 v
ie

ri
n

g
 n

aa
r 

d
e 

p
as

to
r 

to
e 

o
m

 m
et

 h
em

 t
e 

p
ra

te
n

; 
d

e 
p

as
to

r 
st

el
t 

v
o

o
r 

ee
n

 a
fs

p
ra

ak
 t

e 
m

ak
en

 

d
e 

p
as

to
r 

sl
u

it
 e

er
st

 a
an

, 
g

aa
t 

d
an

 s
n

el
, 
in

 e
2

/5
, 

b
ij

st
u

re
n

 (
o

p
 p

o
si

ti
v

it
ei

t)
 e

n
 c

o
rr

ig
ee

rt
 v

er
v

o
lg

en
s 

in
 e

4
/5

 (
al

s 
d

e 
p

as
to

ra
n

te
 h

em
 t

ev
ee

l 
al

s 
v

ri
en

d
 

b
en

ad
er

t)
 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

g
as

tv
ri

jh
ei

d
 e

n
 v

ri
en

d
sc

h
ap

p
el

ij
k

-

h
ei

d
 a

an
, 
m

aa
r 

is
 o

o
k

 p
ri

k
k

el
en

d
 e

n
 s

tr
en

g
; 

v
ri

en
d

 w
il

 h
ij

 n
ie

t 
zi

jn
 

g
es

p
re

k
sp

ar
tn

er
, 
m

o
ra

li
st

 

d
e 

p
as

to
r 

v
er

b
in

d
t 

h
aa

r 
m

et
 e

en
 a

n
d

er
e 

p
ar

o
ch

ia
-

n
e 

o
m

 d
ie

 n
aa

r 
v

ie
ri

n
g

en
 t

e 
b

eg
el

ei
d

en
 

“j
e 

m
o

et
 n

ie
t 

b
ij

 d
e 

p
ak

k
en

 n
ee

r 
g

aa
n

 z
it

te
n

, 
m

aa
r 

ee
n

 u
it

w
eg

 z
o

ek
en

 e
n

 l
at

en
 z

ie
n

 w
aa

r 
je

 s
ta

at
” 

1
. 
p

sy
ch

.-
th

er
.:

 p
o

si
ti

ef
 z

el
fg

ev
o

el
; 

1
a.

 h
u

lp
sp

o
o

r:
 

v
er

an
tw

o
o

rd
el

ij
k

h
ei

d
 v

o
o

r 
ee

n
 a

n
d

er
 m

et
 h

et
 o

o
g

 

o
p

 i
n

n
er

li
jk

e 
ru

im
te

; 
2

. 
b

ij
b

.-
th

eo
l.

: 
u

it
w

eg
 u

it
 d

e 

p
u

t 
(c

f.
 J

o
ze

f)
; 

3
. 

b
et

re
k

k
in

g
: 

g
as

tv
ri

j,
 v

ri
en

d
-

sc
h

ap
p

el
ij

k
, 
m

et
 g

re
n

ze
n

 

d
e 

p
as

to
r 

b
re

n
g

t 
v

er
h

al
en

 e
n

 t
h

em
a’

s 
u

it
 d

e 

S
ch

ri
ft

 i
n

, 
g

aa
t 

v
o

o
r 

in
 w

ee
k

en
d

v
ie

ri
n

g
en

 e
n

 

d
en

k
 m

ee
 o

v
er

 e
en

 v
ie

ri
n

g
 t

.g
.v

. 
h

aa
r 

v
er

ja
ar

d
ag

 

‘G
o

d
 s

ch
ep

t 
o

n
s 

te
n

 g
o

ed
e 

en
 w

ij
st

 m
en

se
n

 e
en

 

u
it

w
eg

 u
it

 b
ek

le
m

m
in

g
’ 

fu
n

ct
io

n
ee

rt
 a

ls
 e

en
 

(s
te

ll
ig

e)
 a

ch
te

rg
ro

n
d

o
v

er
tu

ig
in

g
 

p
o

si
ti

ev
e 

m
an

ie
r 

v
an

 i
n

 h
et

 l
ev

en
 s

ta
an

 

aa
n

d
ac

h
t 

en
 n

ab
ij

h
ei

d
 i

.h
.a

. 
en

 i
.h

.b
. 
v

/d
 p

as
to

r 

v
ri

en
d

sc
h

ap
p

el
ij

k
e 

m
aa

r 
fu

n
ct

io
n

el
e 

b
es

ch
ik

-

b
aa

rh
ei

d
 (

A
) 

n
aa

r 
to

e :
 i

n
n

er
li

jk
e 

ru
im

te
 (

F
);

 v
an

 w
eg

: 
h

el
d

er
-

h
ei

d
 o

v
er

 d
e 

o
n

d
er

li
n

g
e 

b
et

re
k

k
in

g
 (

W
) 

G
E

G
E

V
E

N
S

M
A

T
R

IX
 

1
. 
 T

h
em

a,
 o

p
g

ev
at

 a
ls

 d
e 

o
p

g
av

e 
w

aa
rv

o
o

r 
d

e 

p
as

to
ra

n
t 

st
aa

t 

2
. 
W

ie
 n

ee
m

t 
h

et
n

it
ia

ti
ef

? 

3
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 (

aa
n

sl
u

it
en

 b
ij

, 
b

ij
st

u
re

n
 b

in
n

en
 

en
 c

o
rr

ig
er

en
 v

an
 b

u
it

en
) 

h
et

 g
ed

ac
h

te
sp

o
o

t 
v

an
 d

e 

p
as

to
ra

n
t?

 (
3

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
v

an
 i

n
 t

o
ta

al
 7

 e
p

is
o

d
es

 

a.
 …

 e
en

 (
w

el
d

ad
ig

e)
 b

et
re

k
k

in
g

 

b
. 
…

zi
ch

ze
lf

 o
p

/i
n

 e
en

 b
ep

aa
ld

e 

p
le

k
/p

o
si

ti
e/

ro
l 

c.
 …

 e
en

 (
v

an
ze

lf
sp

re
k

en
d

e)
 

g
em

ee
n

sc
h

ap
? 

d
. 
…

 e
en

 e
ig

en
 b

es
ta

an
se

th
o

s 

e.
 …

 (
v

er
sc

h
il

le
n

d
e)

 s
p

o
re

n
 

f.
 …

 s
p

ec
if

ie
k

e 
p

as
to

ra
le

 v
er

ri
ch

-

ti
n

g
en

? 

5
. 
W

el
k

e 
g

el
o

o
fs

in
zi

ch
te

n
 v

er
b

in
d

t 
d

e 
p

as
to

r 
o

p
 

w
el

k
e 

m
an

ie
r 

m
et

 z
ij

n
/h

aa
r 

h
an

d
el

en
 a

ls
 p

as
to

r?
 

a.
 W

at
 l

ee
k

 h
et

 e
v

id
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

b
. 
W

at
 b

li
jk

t 
h

et
 l

at
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

c.
 W

el
k

e 
g

o
ed

er
en

 z
ij

n
 v

er
b

o
n

-

d
en

 m
et

 h
et

 h
an

d
el

en
 v

/d
 p

as
to

r?
 

d
. 
N

aa
r 

w
el

k
e 

g
o

ed
er

en
 w

o
rd

t 
to

e 

b
ew

o
g

en
 e

n
 v

an
 w

el
k

e 
w

o
rd

t 

w
eg

 b
ew

o
g

en
? 

4
. 
W

at
 i

s 
h

et
 

aa
n

b
o

d
 v

/d
 

p
as

to
r 

in
 

te
rm

en
 v

an
…

 

(e
n

 w
o

rd
t 

d
it

 

aa
n

v
aa

rd
t)

 

6
. 
G

o
ed

er
en

 

(e
n

 h
u

n
 o

n
t-

w
ik

k
el

in
g

) 



BIJLAGE 6.7 

 

GEZIEN DE ANDER 77

v
/d

 4
 s

ai
ll

an
te

 s
am

en
g

es
te

ld
e 

g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

-

w
en

 (
A

) 
en

 (
F

) 
zi

ch
 h

et
 m

ee
st

 i
n

 e
1

/4
 e

n
 e

4
/4

, 

(B
) 

in
 e

1
-2

/4
, 

(C
) 

in
 e

2
/4

 e
n

 (
G

) 
in

 e
3

/4
; 

w
eg

b
e-

w
eg

en
 v

an
 (

W
) 

g
eb

eu
rt

 i
n

 e
1

/4
 (

ei
g

. 
d

e 
h

el
e 

ti
jd

) 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 d
at

 h
ij

 i
n

 e
er

st
e 

in
st

an
ti

e 
n

ie
t 

v
ee

l 

k
an

 d
o

en
, 
b

eh
al

v
e 

er
b

ij
 b

li
jv

en
 e

n
 l

u
is

te
re

n
 

d
e 

p
as

to
r 

la
at

 d
e 

p
as

to
ra

n
te

 e
er

st
 h

aa
r 

le
v

en
sv

er
-

h
aa

l 
v

er
te

ll
en

 e
n

 m
aa

k
t 

h
aa

r 
d

an
 (

in
 e

3
/4

) 
to

t 

k
o

st
er

es
 

p
as

to
r 

en
 p

as
to

ra
n

te
 k

o
m

en
 d

ic
h

t 
b

ij
 e

lk
aa

r 
in

 

h
u

n
 i

n
sc

h
at

ti
n
g

 d
at

 h
et

 l
ev

en
 v

an
 d

e 
p

as
to

ra
n

te
 

m
is

sc
h

ie
n

 w
el

 t
e 

zw
aa

r 
is

 v
o

o
r 

ee
n

 m
en

s 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 v
o

eg
t 

zi
ch

, 
o

n
d

er
 r

it
u

ee
l 

p
ro

te
st

, 

n
aa

r 
d

e 
aa

n
w

ij
zi

n
g

en
 v

/d
 p

as
to

r 

d
e 

p
as

to
r 

co
n

st
at

ee
rt

 m
ee

r 
‘e

ch
th

ei
d

’ 
v

an
 d

e 

em
o

ti
es

 d
ie

 d
e 

p
as

to
ra

n
te

 t
o

o
n

t 

d
e 

p
as

to
r 

v
o

el
t 

zi
ch

 b
ev

es
ti

g
d

 i
n

 z
ij

n
 k

eu
ze

 m
et

 

d
ez

e 
p

as
to

ra
n

te
 i

n
 z

ee
 t

e 
g

aa
n

; 
h

ij
 u

it
 t

w
ij

fe
ls

 

o
v

er
 z

ij
n

 h
o

u
d

in
g

 t
.a

.v
. 
h

aa
r 

‘d
o

o
d

sw
en

s’
 

“E
rb

ij
 b

li
jv

en
, 
u

it
n

o
d

ig
en

 t
o

t 
v

er
te

ll
en

 e
n

 l
at

en
 

zi
en

 d
at

 h
et

 a
n

d
er

s 
k

an
” 

P
A

N
T

: 
ze

lf
 b

ep
al

en
 a

ar
d

 c
o

n
ta

ct
 m

et
 p

as
to

r 

(n
ie

t)
; 

P
A

R
: 

ze
lf

 b
ep

al
en

 t
.o

.v
. 
p

ar
o

ch
ie

 v
an

 

co
n

ta
ct

 m
et

 p
as

to
ra

n
te

 

P
A

N
T

: 
er

k
en

n
in

g
, 
ze

lf
w

aa
rd

er
in

g
 e

n
 m

in
d

er
 

an
g

st
, 
le

id
en

d
 t

o
t 

‘e
ch

te
re

’ 
em

o
ti

es
; 

P
A

R
: 

zi
ch

 

n
ie

t 
zo

m
aa

r 
la

te
n

 i
n

sc
h

ak
el

en
 i

n
 d

e 
o

n
d

er
n

em
in

g
 

v
an

 d
e 

p
as

to
ra

n
te

 

v
/d

 4
 s

ai
ll

an
te

 s
am

en
g

es
te

ld
e 

g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

-

w
en

 (
A

) 
en

 (
F

) 
zi

ch
 h

et
 m

ee
st

 i
n

 e
2

/5
, 
(B

) 
in

 e
3

/5
 

en
 (

H
) 

in
 e

5
/5

; 
v

an
 (

F
) 

k
o

m
en

 ‘
o

o
g

 v
o

o
r 

h
et

 g
o

e-

d
e’

 e
n

 ‘
v

er
tr

o
u

w
en

 i
n

 m
o

g
el

ij
k

h
ei

d
 v

an
 v

er
b

et
e-

ri
n

g
’ 

p
as

 i
n

 e
5

/5
 b

ij
 d

e 
p

as
to

ra
n

te
 a

an
; 

w
eg

b
ew

e-

g
en

 v
an

 (
W

) 
g

eb
eu

rt
 i

n
 e

2
/5

 (
ei

g
. 

d
e 

h
el

e 
ti

jd
) 

g
ee

n
 v

an
 b

ei
d

e 
zi

et
 v

an
 t

ev
o

re
n

 w
aa

rh
ee

n
 h

et
 

m
o

et
 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 v
ra

ag
t 

(i
n

 e
5

/5
) 

o
m

 d
e 

zi
ek

en
ze

g
en

 

d
ie

 u
it

ei
n

d
el

ij
k

 r
u

st
 e

n
 v

er
tr

o
u

w
en

 b
re

n
g

t 

b
ei

d
en

 s
ta

an
 p

o
si

ti
ef

 t
eg

en
o

v
er

 G
o

d
, 

G
o

d
s 

li
ef

d
e,

 

o
p

en
 s

ta
an

 v
o

o
r 

G
o

d
; 

v
o

el
en

 e
en

 g
ro

te
 v

er
an

t-

w
o

o
rd

el
ij

k
h

ei
d

 v
o
o

r 
an

d
er

en
, 

m
aa

r 
h

eb
b

en
 m

o
ei

-

te
 v

o
o

r 
zi

ch
ze

lf
 o

p
 t

e 
k

o
m

en
; 

v
in

d
en

 e
lk

aa
r 

in
 h

et
 

v
er

tr
o

u
w

en
 i

n
 d

e 
m

o
g

el
ij

k
h

ei
d

 v
an

 v
er

b
et

er
in

g
 

g
eh

ee
l:

 r
u

st
 e

n
 v

er
tr

o
u

w
en

 o
m

 z
ic

h
 i

n
 t

e 
la

te
n

 o
p

 

d
e 

b
eh

an
d

el
in

g
 

in
 i

ed
er

 g
ev

al
 m

ee
r 

ru
st

 e
n

 v
er

tr
o

u
w

en
 

d
e 

p
as

to
r 

is
 o

v
er

tu
ig

d
 v

an
 h

aa
r 

k
eu

ze
, 
h

o
ew

el
 z

e 

o
o

k
 d

e 
v

ra
g

en
 e

rb
ij

 k
en

t 

“B
es

ch
ik

b
aa

r 
zi

jn
 o

m
 m

ee
 d

e 
w

eg
 t

e 
g

aa
n

 e
n

 

w
ij

ze
n

 o
p

 m
o

g
el

ij
k

h
ed

en
 ‘

te
n

 l
ev

en
’”

 

P
A

N
T

: 
to

es
te

m
m

in
g

 v
o

o
r 

p
as

to
r 

h
u

is
ar

ts
 t

e 
b

e-

n
ad

er
en

; 
ze

lf
 b

ep
al

en
 b

eë
in

d
ig

in
g

 c
o
n
ta

ct
 m

et
 

p
as

to
r 

(n
ie

t)
; 

zi
ch

 k
u

n
n

en
 i

n
la

te
n

 o
p

 d
e 

b
eh

an
d

e-

li
n

g
; 

P
A

R
: 

in
st

ru
m

en
t-

v
an

-G
o

d
-z

ij
n

 

P
A

N
T

: 
zi

ch
 i

n
la

te
n

 o
p

 h
aa

r 
ei

g
en

 l
ev

en
, 
b

ea
m

en
 

d
at

 h
et

 h
áá

r 
le

v
en

 i
s,

 v
ri

jh
ei

d
 o

p
zo

ek
en

 i
n

 h
et

 

zi
ch

 v
er

h
o

u
d

en
 t

o
t 

w
at

 d
ef

in
it

ie
f,

 o
n

o
n

tk
o

o
m

b
aa

r 

o
f 

n
o

o
d

za
k

el
ij

k
 l

ij
k

t,
 e

r 
ee

n
 p

o
si

ti
ev

e 
d

ra
ai

 a
an

 

w
et

en
 t

e 
g

ev
en

; 
P

A
R

: 
aa

n
 a

n
d

er
en

 v
o

o
rh

o
u
d

en
 

w
at

 h
aa

rz
el

f 
o

o
k

 l
u

k
t 

v
/d

 2
 s

ai
ll

an
te

 s
am

en
g

es
te

ld
e 

g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

w
t 

(F
) 

zi
ch

 v
o

o
ra

l 
in

 e
2

/5
 e

n
 (

A
) 

v
o

o
ra

l 
in

 e
4

/5
; 

in
 

e5
/5

 k
o

m
t 

‘o
n

af
h

an
k

el
ij

k
h

ei
d

’ 
in

 (
F

) 
er

b
ij

; 
w

eg
-

b
ew

eg
en

 v
an

 (
W

) 
g

eb
eu

rt
 i

n
 e

4
/5

 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

 

d
e 

p
as

to
r 

g
ee

ft
 a

an
 w

aa
rh

ee
n

 h
et

 m
o

et
, 
g

ee
ft

 

d
aa

rt
o

e 
o

p
d

ra
ch

te
n

 e
n

 s
te

lt
 g

re
n

ze
n

 

co
n

g
ru

en
ti

e 
o

n
d
u

id
el

ij
k

: 
p

as
to

r 
b

ie
d

t 
p

o
si

ti
v

it
ei

t 

aa
n

 e
n

 p
as

to
ra

n
te

 n
ee

m
t 

d
at

 o
o

k
 a

f;
 p

as
to

r 
b

ie
d

t 

v
ri

en
d

sc
h

ap
p

el
ij

k
h
ei

d
 a

an
, 

m
aa

r 
p

as
to

ra
n

te
 

n
ee

m
t 

v
ri

en
d

sc
h

ap
 a

f 

w
el

 o
p

 p
o

si
ti

ef
 z

el
fg

ev
o

el
, 
n

ie
t 

ec
h

t 
o

p
 o

p
st

el
-

li
n

g
 p

as
to

r 

v
o

lg
en

s 
d

e 
p

as
to

r 
m

ee
r 

d
an

 v
o

o
rh

ee
n

 

d
e 

p
as

to
r 

v
o

el
t 

zi
ch

 b
ev

es
ti

g
d

 (
m

aa
r 

o
f 

h
ij

 m
ee

r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 s

am
en

v
al

t?
) 

“E
r 

v
o

o
r 

h
aa

r 
zi

jn
, 

m
it

s 
ze

 z
ic

h
 g

ed
ra

ag
t,

 e
n

 e
en

 

u
it

w
eg

 u
it

 d
e 

p
u

t 
v

in
d

en
” 

P
A

N
T

: 
ei

g
en

 k
eu

ze
s 

m
ak

en
 m

.b
.t

. 
aa

n
 w

ie
 t

ij
d

 t
e 

b
es

te
d

en
; 

ze
lf

 b
ep

al
en

 a
ar

d
 c

o
n

ta
ct

 m
et

 p
as

to
r 

(n
ie

t?
);

 P
A

R
: 

(o
n

)v
er

d
ee

ld
h

ei
d

 o
v

er
 w

at
 h

ij
 

w
el

/n
ie

t 
w

il
 i

n
 d

e 
p

as
to

ra
le

 b
et

re
k

k
in

g
 

P
A

N
T

: 
zi

ch
t 

h
eb

b
en

 o
p

 g
o

ed
er

en
 (

n
ie

t)
; 

zi
ch

 

in
la

te
n

 o
p

 h
aa

r 
ei

g
en

 l
ev

en
 (

d
e 

ei
g

en
 m

o
g

el
ij

k
-

h
ed

en
, 
re

la
ti

es
 (

n
ie

t)
);

 l
ev

en
 i

n
 e

ig
en

 h
an

d
 n

e-

m
en

; 
P

A
R

: 
aa

n
 a

n
d

er
en

 v
o

o
rh

o
u
d

en
 w

at
 h

em
-

ze
lf

 o
o

k
 l

u
k

t 

7
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 g

o
ed

er
en

? 
(e

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
3

 

v
an

 i
n

 t
o

ta
al

 7
 e

p
is

o
d

es
) 

a.
 W

ie
 z

ie
t 

w
aa

rh
ee

n
 h

et
 

m
o

et
? 

b
. 
W

ie
 i

s 
d

e 
b

el
an

g
ri

jk
st

e 

ac
to

r 
v

an
 v

er
b

et
er

in
g

? 

a.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

zi
jn

 d
e 

g
o

ed
er

en
 v

/d
 p

as
to

r 
en

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

co
n

g
ru

en
t?

 

b
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
k

an
 d

e 

p
as

to
ra

n
t 

zi
ch

 i
n

la
te

n
 o

p
 h

et
 

(g
ew

ij
zi

g
d

e)
 p

er
sp

ec
ti

ef
 a

/h
 

ei
n

d
 v

/d
 c

as
u

s?
 

c.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

v
al

t 
d

e 
p

as
to

-

ra
n

t 
a/

h
 e

in
d

 m
ee

r 
m

et
 z

ic
h

ze
lf

 

sa
m

en
? 

d
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
v

al
t 

d
e 

p
as

to
r 

a/
h

 e
in

d
 m

ee
r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 

sa
m

en
 

1
0

. 
O

p
g

av
e 

w
aa

rv
o

o
r 

d
e 

p
as

to
r 

zi
ch

ze
lf

 s
te

lt
, 

g
e-

co
n

st
ru

ee
rd

 a
ls

 e
en

 c
it

aa
t 

v
/d

 p
as

to
r 

ze
lf

 

a.
 …

 o
p

 e
n

ig
 m

o
m

en
t 

in
 h

et
 

p
ro

ce
s?

 

b
. 
…

 h
et

 g
eh

ee
l 

o
v

er
zi

en
d

? 

8
. 
D

ra
g

er
 v

/d
 

d
y

n
am

ie
k

 

9
. 
R

es
u

lt
aa

t 

1
1

. 
W

el
k

e 
g

e-

d
aa

n
te

s 
v

an
 (

re
s-

p
ec

t 
v

o
o

r)
 a

u
to

-

n
o

m
ie

 e
n

 a
u

th
en

-

ti
ci

te
it

 t
o

n
en

 e
n

 

o
n

tv
o
u

w
en

 z
ic

h
 

(e
n

 w
el

k
e 

n
ie

t)
…

? 



BIJLAGEN 

A.B. TIMMERMAN 78

C
as

u
s 

0
8

1
 M

ev
ro

u
w

 E
 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 i

n
 h

et
 r

ei
n

e 
k

o
m

en
 e

n
 o

p
 w

eg
 

g
aa

n
 n

aa
r 

w
ie

 z
e 

w
er

k
el

ij
k

 i
s 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 k
o

m
t 

v
o

o
r 

p
as

to
ra

le
 b

eg
el

ei
d

in
g

 

n
aa

r 
d

e 
p

as
to

r 
to

e,
 h

o
ew

el
 h

ij
 n

ie
t 

d
e 

p
as

to
r 

v
an

 h
aa

r 
p

ar
o

ch
ie

 i
s 

d
e 

p
as

to
r 

sl
u

it
 h

et
 g

ro
o

ts
te

 d
ee

l 
v

/h
 p

ro
ce

s 
aa

n
; 

ee
n

 p
aa

r 
k

ee
r 

b
ie

d
t 

h
ij

 w
ee

rw
er

k
 (

in
 e

4
/7

 b
ij

 

h
aa

r 
v

er
la

n
g

en
 n

aa
r 

zi
ek

en
za

lv
in

g
 e

n
 i

n
 e

7
/7

 

b
ij

 h
aa

r 
v

o
o

rn
em

en
 v

ri
jw

il
li

g
er

sw
er

k
 i

/e
 h

o
s-

p
ic

e 
te

 g
aa

n
 d

o
en

) 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

ee
n

 t
ra

je
ct

 v
an

 b
eg

el
ei

d
in

g
sg

e-

sp
re

k
k

en
 a

an
 b

in
n
en

 e
en

 b
ro

ed
er

/z
u

st
er

-i
n

-

g
el

o
o

f-
b

et
re

k
k

in
g
 

g
ee

st
el

ij
k

 b
eg

el
ei

d
er

 

d
e 

p
as

to
r 

n
o

d
ig

t 
h

aa
r 

u
it

 v
o

o
r 

ee
n

 v
ri

jw
il

li
-

g
er

sa
v

o
n

d
 

“…
” 

1
. 
p

as
t.

-p
sy

ch
.:

 w
eg

 n
aa

r 
b

in
n

en
, 
ze

lf
aa

n
v

aa
r-

d
in

g
, 
o

m
g

aa
n

 m
et

 a
n

g
st

; 
2

. 
sa

cr
.-

p
as

t.
: 

G
o

d
 

er
v

ar
en

 i
n

 b
ie

ch
t 

en
 z

ie
k

en
za

lv
in

g
; 

3
. 
zi

js
p

o
o

r:
 

u
it

v
aa

rt
 b

ro
er

 (
in

 e
6

/7
) 

d
e 

p
as

to
r 

n
ee

m
t 

b
ie

ch
t 

af
, 

g
ee

ft
 z

ie
k

en
za

lv
in

g
, 

g
aa

t 
v

o
o

r 
in

 u
it

v
aa

rt
 b

ro
er

, 
le

es
t 

en
 b

id
t 

m
et

 

h
aa

r 
p

sa
lm

en
 

‘G
o

d
 s

ch
en

k
t 

d
e 

k
ra

ch
t 

o
m

 z
el

f 
d

e 
zi

n
 v

/h
 l

e-

v
en

 t
e 

o
n

td
ek

k
en

 e
n

 t
e 

o
n

tw
ik

k
el

en
’ 

fu
n

ct
io

-

n
ee

rt
 a

ls
 e

en
 a

ch
te

rg
ro

n
d

o
v

er
tu

ig
in

g
 

ze
lf

aa
n

v
aa

rd
in

g
 

sa
cr

am
en

ta
li

te
it

, 
G

o
d

s 
tr

o
u

w
 e

rv
ar

en
 

af
g

es
te

m
d

e 
b

es
ch

ik
b

aa
rh

ei
d

 (
A

);
 b

ro
er

 i
n

 g
e-

lo
o

f 
(C

) 

n
aa

r 
to

e:
 z

el
fa

an
v

aa
rd

in
g

 (
F

);
 v

an
 w

eg
: 

h
el

d
er

-

h
ei

d
 o

v
er

 w
at

 i
s 

st
u

k
 g

em
aa

k
t 

(W
),

 G
o

d
s 

v
er

-

g
ev

in
g

 (
X

) 

C
as

u
s 

0
3

4
 M

ar
ie

 B
o

u
m

a 

er
k

en
n

in
g

 v
er

k
ri

jg
en

 a
ls

 i
em

an
d

 d
ie

 v
o

o
r 

an
d

e-

re
n

 i
et

s 
b

et
ek

en
t 

en
 h

ee
ft

 b
et

ek
en

d
 

d
e 

p
as

to
r 

g
aa

t 
o

p
 z

ie
k

en
b

ez
o

ek
 b

ij
 d

e 
p

as
to

ra
n

te
, 

h
o

ew
el

 z
e 

w
ee

t 
d

at
 d

ez
e 

h
aa

r 
ei

g
en

li
jk

 n
ie

t 
w

il
 

zi
en

 

d
e 

p
as

to
r 

k
an

 n
ie

t 
v

ee
l 

an
d

er
s 

d
an

 i
/h

 g
ed

ac
h

te
-

sp
o

o
r 

v
/d

 p
as

to
ra

n
te

 b
li

jv
en

; 
b

ij
st

u
re

n
, 
in

 e
2

/5
, 

k
an

 a
ll

ee
n

 d
o

o
r 

w
o

o
rd

en
 v

an
 h

aa
rz

el
f 

in
 h

er
in

n
e-

ri
n

g
 t

e 
ro

ep
en

; 
in

 e
p

is
o

d
e 

x
 w

ei
g

er
t 

p
as

to
ra

n
te

 

p
as

to
r 

te
 e

rk
en

n
en

 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

tr
o

u
w

 b
ez

o
ek

 a
an

, 
h

o
e 

d
e 

p
as

to
-

ra
n

te
 z

ic
h

 o
o

k
 g

ed
ra

ag
t,

 w
aa

rb
ij

 z
ij

 v
o

o
ra

l 
lu

is
-

te
rt

 e
n

 b
ev

es
ti

g
t 

v
er

te
g

en
w

o
o

rd
ig

st
er

 v
an

 d
e 

p
ar

o
ch

ie
g

em
ee

n
-

sc
h

ap
 

d
e 

p
as

to
r 

st
u

u
rt

 V
o

rm
el

in
g

en
 n

aa
r 

h
aa

r 
to

e 
o

m
 

v
o

o
rg

el
ic

h
t 

te
 w

o
rd

en
 o

v
er

 g
eh

an
d

ic
ap

t-
zi

jn
 

“…
” 

1
. 
p

as
t.

-p
sy

ch
.:

 z
ic

h
 k

u
n

n
en

 u
it

sp
re

k
en

; 
2

. 
p

as
to

-

ra
al

: 
zi

ch
 a

ls
 g

el
o

v
ig

e 
k

u
n

n
en

 u
it

sp
re

k
en

; 
3

. 

p
as

to
ra

al
: 

p
as

to
ra

n
t 

zi
jn

 (
in

 e
p

is
o

d
e 

x
; 

d
it

 a
an

-

v
aa

rd
t 

p
as

to
ra

n
te

 e
ch

te
r 

n
ie

t)
 

d
e 

p
as

to
r 

sp
re

ek
t 

o
v

er
 M

ar
ia

 e
n

 b
ie

d
t 

aa
n

 d
e 

co
m

m
u

n
ie

 t
e 

b
re

n
g

en
 e

n
 o

v
er

 d
e 

zi
ek

en
za

lv
in

g
 

n
a 

te
 p

ra
te

n
 (

d
it

 l
aa

ts
te

 w
o

rd
t 

n
ie

t 
aa

n
v

aa
rd

) 

‘E
lk

 v
er

h
aa

l 
p

as
t 

in
 h

et
 V

er
h

aa
l 

v
an

 G
o

d
 m

et
 

m
en

se
n

’ 
fu

n
ct

io
n

ee
rt

 a
ls

 e
en

 (
te

n
ta

ti
ev

e)
 a

ch
te

r-

g
ro

n
d

o
v

er
tu

ig
in

g
 

er
k

en
n

in
g

 i
em

an
d

 t
e 

zi
jn

 d
ie

 v
o

o
r 

an
d

er
en

 i
et

s 

h
ee

ft
 b

et
ek

en
d

 e
n

 r
ec

h
t 

h
ee

ft
 o

p
 a

an
d

ac
h

t 
v

an
u

it
 

d
e 

p
ar

o
ch

ie
 

v
o

lg
eh

o
u

d
en

 e
rk

en
n

in
g

 d
o
o

r 
d

e 
p

as
to

r 

tr
o

u
w

e 
b

es
ch

ik
b

aa
rh

ei
d

 (
A

);
 z

o
rg

 v
o

o
r 

k
le

in
e 

m
en

se
n

 (
B

) 

n
aa

r 
to

e:
 b

ev
es

ti
g

in
g

 v
an

 e
en

 b
et

ek
en

is
v

o
ll

e 
p

le
k

 

tu
ss

en
 d

e 
m

en
se

n
 (

G
);

 v
an

 w
eg

: 
v

er
zo

en
in

g
 m

et
 

h
et

 e
ig

en
 l

ev
en

 e
n

 m
et

 a
n

d
er

en
 (

W
) 

C
as

u
s 

1
2

1
 P

at
ri

ck
 

v
in

d
en

 v
/e

 e
rk

en
d

e 
p

le
k

 i
/d

 w
er

el
d

 v
/d

 k
er

n
p

ar
o

-

ch
ia

n
en

 e
n

 h
el

p
en

 v
/d

 m
en

se
n

 u
it

 h
et

 w
er

el
d

je
 

d
at

 h
ij

 k
en

t 

d
e 

p
as

to
ra

n
t 

b
eh

o
o
rt

 t
o

t 
ee

n
 g

ro
ep

 m
en

se
n

 w
aa

r-

m
ee

 d
e 

p
as

to
r 

co
n

ta
ct

 z
o

ek
t;

 z
e 

o
n

tm
o

et
en

 e
lk

aa
r 

n
a 

d
o

o
rd

ew
ee

k
se

 v
ie

ri
n

g
en

 

d
e 

p
as

to
r 

sl
u

it
 e

er
st

 a
an

, 
g

aa
t 

v
er

v
o

lg
en

s 
in

 e
2

/5
 

b
ij

st
u

re
n

 (
al

s 
h

ij
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
er

k
en

n
in

g
 z

ie
t 

zo
e-

k
en

 w
aa

r 
h

ij
 d

ie
 n

ie
t 

za
l 

k
ri

jg
en

),
 m

aa
r 

b
li

jf
t 

aa
n

-

sl
u

it
in

g
 z

o
ek

en
 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

aa
n

w
ez

ig
h

ei
d

 a
an

, 
v

an
w

aa
ru

it
 h

ij
 

zi
et

 w
at

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

d
o

et
, 
en

 h
et

 g
o

ed
e 

d
aa

ra
an

 

b
en

o
em

t 

g
et

u
ig

e-
zi

jn
-v

an
 (

ie
ts

 a
n

d
er

s 
d

an
: 

g
et

u
ig

en
-v

an
) 

en
 m

o
ra

li
st

 

d
e 

p
as

to
r 

st
el

t 
v

o
o

r 
d

at
 h

ij
 e

en
 m

aa
lt

ij
d

v
o

o
rz

ie
-

n
in

g
 v

an
u

it
 d

e 
p

ar
o

ch
ie

 g
aa

t 
aa

n
b

ie
d

en
 

“w
e 

zi
jn

 a
ll

em
aa

l 
et

te
rb

ak
k

en
 é

n
 p

ar
el

s,
 w

e 
zi

jn
 

o
p

 d
e 

te
ru

g
w

eg
 n

aa
r 

G
o

d
, 
en

 w
e 

m
o

et
en

 e
lk

aa
r 

d
ra

g
en

 e
n

 v
er

d
ra

g
en

” 

1
. 
p

re
se

n
ti

ep
as

t.
: 

b
ev

es
ti

g
en

 i
n

 w
aa

rd
ig

h
ei

d
, 
w

a-

k
en

 o
v

er
 e

ch
th

ei
d

; 
2

. 
k

o
in

o
n

ia
al

: 
g

em
ee

n
sc

h
ap

-

v
o

rm
en

d
 o

v
er

 g
re

n
ze

n
 h

ee
n

; 
3

. 
p

as
t.

-p
sy

ch
. :

 e
v

en
 

w
eg

 u
it

 h
et

 d
ag

el
ij

k
se

 g
ed

et
er

m
in

ee
rd

e 
le

v
en

 (
o

p
 

b
ed

ev
aa

rt
 i

n
 e

3
/5

) 

d
e 

p
as

to
r 

g
aa

t 
v

o
o

r 
in

 v
ie

ri
n

g
en

 e
n

 i
n

 g
eb

ed
 

v
o

o
ra

fg
aa

n
d

 a
an

 d
e 

m
aa

lt
ij

d
 

‘G
o

d
 i

s 
ee

n
 b

ar
m

h
ar

ti
g

e 
G

o
d

 e
n

 w
ij

 z
ij

n
 n

aa
r 

H
em

 t
er

u
g

 o
p

 w
eg

’ 
le

id
t 

to
t 

h
an

d
el

in
g

sa
an

w
ij

-

zi
n

g
en

 

ee
n

 e
rk

en
d

e 
p

le
k

 i
n

 d
e 

w
er

el
d

 

er
k

en
n

in
g

 d
o
o

r 
d

e 
k

er
n

p
ar

o
ch

ia
n

en
 

aa
n

w
ez

ig
e 

b
es

ch
ik

b
aa

rh
ei

d
 (

A
);

 e
rk

en
n

in
g

 

sc
h

en
k

en
 (

B
) 

n
aa

r 
to

e:
 w

ed
er

k
er

ig
e 

er
k

en
n

in
g

 (
G

) 
en

 e
rk

en
-

n
in

g
 d

o
o

r 
G

o
d

 (
H

);
 v

an
 w

eg
: 

er
k

en
n

in
g

 v
ia

 d
e 

li
tu

rg
ie

 (
W

) 

G
E

G
E

V
E

N
S

M
A

T
R

IX
 

1
. 
 T

h
em

a,
 o

p
g

ev
at

 a
ls

 d
e 

o
p

g
av

e 
w

aa
rv

o
o

r 
d

e 

p
as

to
ra

n
t 

st
aa

t 

2
. 
W

ie
 n

ee
m

t 
h

et
n

it
ia

ti
ef

? 

3
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 (

aa
n

sl
u

it
en

 b
ij

, 
b

ij
st

u
re

n
 b

in
n

en
 

en
 c

o
rr

ig
er

en
 v

an
 b

u
it

en
) 

h
et

 g
ed

ac
h

te
sp

o
o

t 
v

an
 d

e 

p
as

to
ra

n
t?

 (
3

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
v

an
 i

n
 t

o
ta

al
 7

 e
p

is
o

d
es

 

a.
 …

 e
en

 (
w

el
d

ad
ig

e)
 b

et
re

k
k

in
g

 

b
. 
…

zi
ch

ze
lf

 o
p

/i
n

 e
en

 b
ep

aa
ld

e 

p
le

k
/p

o
si

ti
e/

ro
l 

c.
 …

 e
en

 (
v

an
ze

lf
sp

re
k

en
d

e)
 

g
em

ee
n

sc
h

ap
? 

d
. 
…

 e
en

 e
ig

en
 b

es
ta

an
se

th
o

s 

e.
 …

 (
v

er
sc

h
il

le
n

d
e)

 s
p

o
re

n
 

f.
 …

 s
p

ec
if

ie
k

e 
p

as
to

ra
le

 v
er

ri
ch

-

ti
n

g
en

? 

5
. 
W

el
k

e 
g

el
o

o
fs

in
zi

ch
te

n
 v

er
b

in
d

t 
d

e 
p

as
to

r 
o

p
 

w
el

k
e 

m
an

ie
r 

m
et

 z
ij

n
/h

aa
r 

h
an

d
el

en
 a

ls
 p

as
to

r?
 

a.
 W

at
 l

ee
k

 h
et

 e
v

id
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

b
. 
W

at
 b

li
jk

t 
h

et
 l

at
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

c.
 W

el
k

e 
g

o
ed

er
en

 z
ij

n
 v

er
b

o
n

-

d
en

 m
et

 h
et

 h
an

d
el

en
 v

/d
 p

as
to

r?
 

d
. 
N

aa
r 

w
el

k
e 

g
o

ed
er

en
 w

o
rd

t 
to

e 

b
ew

o
g

en
 e

n
 v

an
 w

el
k

e 
w

o
rd

t 

w
eg

 b
ew

o
g

en
? 

4
. 
W

at
 i

s 
h

et
 

aa
n

b
o

d
 v

/d
 

p
as

to
r 

in
 

te
rm

en
 v

an
…

 

(e
n

 w
o

rd
t 

d
it

 

aa
n

v
aa

rd
t)

 

6
. 
G

o
ed

er
en

 

(e
n

 h
u

n
 o

n
t-

w
ik

k
el

in
g

) 



BIJLAGE 6.7 

 

GEZIEN DE ANDER 79

v
/d

 3
 s

ai
ll

an
te

 s
am

en
g

es
te

ld
e 

g
o

ed
er

en
 t

o
n

en
 

(A
) 

en
 (

C
) 

zi
ch

 r
ee

d
s 

in
 e

1
-2

/7
, 
m

aa
r 

(F
) 

ee
rs

t 

in
 e

3
/7

; 
al

le
 3

 o
n

tv
o

u
w

en
 z

ic
h

 v
o

o
ra

l 
in

 e
3

/7
 

en
 (

A
),

 (
C

) 
en

 (
F

) 
o

o
k

 i
n

 e
7

/7
; 

w
eg

b
ew

eg
en

 

v
an

 (
W

) 
en

 (
X

) 
g

eb
eu

rt
 i

n
 e

2
/7

 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

v
ri

jb
li

jv
en

d
 v

er
sc

h
il

le
n

d
e 

za
k

en
 

aa
n

, 
w

aa
rm

ee
 d

e 
p

as
to

ra
n

te
 h

et
 h

ar
e 

d
o

et
 

b
ei

d
e 

st
aa

n
 b

in
n

en
 d

e 
k

at
h

o
li

ek
e 

g
el

o
o

fs
g

e-

m
ee

n
sc

h
ap

, 
w

aa
rd

er
en

 s
ac

ra
m

en
ta

li
te

it
 e

n
 z

ij
n

 

o
p

 z
o

ek
 n

aa
r 

d
ie

p
g

an
g

 

v
o

o
r 

zo
v

er
 d

e 
p

as
to

ra
n

te
 e

ra
an

 t
o

e 
is

; 
v

o
o

r 
d

e 

p
as

to
r 

v
o

ld
o

en
d

e 
o

m
 d

e 
b

eg
el

ei
d

in
g

 a
f 

te
 r

o
n

-

d
en

 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 l
ij

k
t 

zi
ch

ze
lf

 e
n

 h
aa

r 
v

er
le

d
en

 

m
ee

r 
te

 a
an

v
aa

rd
en

 

d
e 

p
as

to
r 

v
o

el
t 

zi
ch

 g
es

te
rk

t 
in

 z
ij

n
 r

o
ep

in
g

 a
ls

 

p
ri

es
te

r 
d

o
o

r 
d

e 
er

v
ar

in
g

 h
o

e 
h

el
en

d
 s

ac
ra

m
en

-

ta
li

te
it

 k
an

 z
ij

n
 i

n
 i

em
an

d
s 

p
er

so
o

n
li

jk
e 

o
n

t-

w
ik

k
el

in
g
 

“I
n

 g
es

p
re

k
 g

aa
n

 e
n

 u
it

 d
e 

tr
ad

it
ie

 d
in

g
en

 a
an

-

re
ik

en
 w

aa
rd

o
o

r 
zi

j 
h

aa
r 

ei
g

en
 l

ev
en

sb
ro

n
 k

an
 

v
in

d
en

” 

P
A

N
T

: 
k

eu
ze

 v
o

o
r 

an
d

er
e 

d
an

 e
ig

en
 p

ar
o

ch
ie

-

p
as

to
r 

P
A

R
: 

b
ij

 d
e 

p
as

to
ra

n
te

 p
as

se
n

d
 a

an
b

o
d

; 
to

ch
 

o
p

 p
o

si
ti

e 
Je

zu
s 

P
A

N
T

: 
zi

ch
t 

h
eb

b
en

 o
p

 g
o

ed
er

en
 (

n
ie

t)
; 

zi
ch

 

in
la

te
n

 o
p

 h
aa

r 
le

v
en

 e
n

 w
ed

er
v

ar
en

; 
h

aa
r 

ei
-

g
en

 l
ev

en
sb

ro
n

 v
in

d
en

; 
P

A
R

: 
aa

n
 a

n
d

er
en

 

v
o

o
rh

o
u

d
en

 w
at

 v
o

o
r 

h
em

ze
lf

 o
o

k
 v

an
 b

el
an

g
 

is
 

d
e 

3
 s

ai
ll

an
te

 g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

w
en

 z
ic

h
 v

o
o

ra
l 

o
p

 

h
et

 h
o

o
fd

sp
o

o
r 

(e
1

-3
-5

/5
);

 e
r 

g
ro

ei
t 

w
el

 i
et

s 
v

an
 

‘v
er

tr
o

u
w

en
 v

an
 p

as
to

ra
n

te
 i

/d
 p

as
to

r’
 (

e4
-5

/5
);

 

w
eb

ew
eg

en
 v

an
 (

W
) 

g
eb

eu
rt

 i
n

 e
1

-3
-5

/5
 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 n
ie

t 
v

ee
l 

v
er

d
er

 d
an

 d
at

 e
n

ig
e 

re
la

-

ti
v

er
in

g
 o

p
 z

’n
 p

la
at

s 
zo

u
 z

ij
n

 

v
er

tr
o

u
w

el
ij

k
h

ei
d

 g
ro

ei
t 

d
an

k
zi

j 
h

et
 v

o
lg

eh
o
u

d
en

 

o
p

tr
ed

en
 v

/d
 p

as
to

r 

v
o

o
r 

b
ei

d
e 

is
 b

ev
es

ti
g

in
g

 a
ls

 p
er

so
o

n
, 
er

k
en

n
in

g
 

al
s 

ie
m

an
d

 d
ie

 v
o

o
r 

an
d

er
en

 i
et

s 
b

et
ek

en
t,

 e
n

 

o
n

d
er

st
eu

n
in

g
 v

an
u

it
 g

el
o

o
f 

v
an

 b
el

an
g

; 
h

o
ew

el
 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 w
ei

g
er

t 
d

e 
p

as
to

r 
al

s 
p

as
to

r 
te

 e
r-

k
en

n
en

, 
w

aa
rd

ee
rt

 z
e 

to
ch

 h
et

 v
o

lg
eh

o
u

d
en

 b
e-

zo
ek

 

en
ig

e 
v

er
tr

o
u

w
el

ij
k

h
ei

d
 i

s 
w

el
 g

eg
ro

ei
d

 

g
ee

n
 w

ez
en

li
jk

e 
v

er
an

d
er

in
g

 

d
e 

p
as

to
r 

h
ee

ft
 h

aa
r 

aa
n

b
o

d
 o

v
er

ei
n

d
 g

eh
o

u
d

en
 

en
 d

aa
ri

n
 e

en
 (

v
o

o
r 

h
aa

r)
 m

ax
im

al
e 

v
ri

jh
ei

d
 g

e-

v
o

n
d

en
 

“B
li

jv
en

 b
ez

o
ek

en
 e

n
 b

ev
es

ti
g

en
 d

at
 z

ij
 i

em
an

d
 

is
 w

aa
r 

an
d

er
en

 s
te

u
n

 a
an

 h
eb

b
en

 g
eh

ad
” 

P
A

N
T

: 
ze

lf
 b

ep
al

en
 s

ta
rt

 (
n

ie
t)

 e
n

 a
ar

d
 c

o
n

ta
ct

 m
et

 

p
as

to
r;

 e
ig

en
 b

eh
o
ef

ti
g

h
ei

d
 e

rk
en

n
en

; 
 

P
A

R
: 

o
n

d
an

k
s 

w
ei

g
er

in
g

 v
an

 e
rk

en
n

in
g

 a
ls

 p
as

-

to
r 

to
ch

 o
p

 b
ez

o
ek

 b
li

jv
en

 g
aa

n
 

P
A

N
T

: 
zi

ch
t 

h
eb

b
en

 o
p

 g
o

ed
er

en
 (

n
ie

t)
; 

g
eb

ru
ik

 

m
ak

en
 v

/d
 t

o
eg

an
g
 d

ie
 d

o
o

r 
d

e 
p

as
to

r 
w

o
rd

t 
aa

n
-

g
eb

o
d

en
 (

n
ie

t)
; 

P
A

R
: 

o
n

d
an

k
s 

h
et

 o
n

th
o

u
d

en
 v

an
 

er
k

en
n

in
g

 t
ro

u
w

 b
li

jv
en

 a
an

 w
at

 v
o

o
r 

h
aa

r 
v

an
 

b
el

an
g

 i
s;

 v
ri

jh
ei

d
 o

p
zo

ek
en

 i
n

 w
at

 o
n

v
er

an
d

er
-

li
jk

 l
ij

k
t 

d
e 

4
 s

ai
ll

an
te

 s
am

en
g

es
te

ld
e 

g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

-

w
en

 z
ic

h
 h

et
 m

ee
st

 i
n

 e
3

/5
; 

w
eg

b
ew

eg
en

 v
an

 

(W
) 

g
eb

eu
rt

 i
n

 e
2

/5
 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 w
at

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

ei
g

en
li

jk
 w

il
 e

n
 

w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

 

d
e 

p
as

to
ra

n
t 

k
o

m
t 

m
et

 p
la

n
n

en
 e

n
 d

e 
p

as
to

r 

st
u

u
rt

 d
ie

 b
ij

, 
k

en
n

el
ij

k
 m

et
 i

n
st

em
m

in
g

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t 

b
ei

d
e 

b
ev

in
d

en
 z

ic
h

 t
u

ss
en

 t
w

ee
 w

er
el

d
en

: 
d

e 

w
er

el
d

 w
aa

ru
it

 z
e 

k
o

m
en

 e
n

 d
e 

w
er

el
d

 w
aa

rm
ee

 

ze
 i

n
 c

o
n

ta
ct

 w
il

le
n

 z
ij

n
; 

b
ij

 d
it

 l
aa

ts
te

 k
u

n
n

en
 z

e 

el
k

aa
r 

h
el

p
en

 

ca
su

s 
ei

n
d

ig
t 

o
n

b
es

li
st

: 
d

e 
m

aa
lt

ij
d

v
o

o
rz

ie
n

in
g

 

w
o

rd
t 

st
o

p
g

ez
et

 e
n

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

k
o

o
k

t 
th

u
is

 v
er

-

d
er

 

d
e 

p
as

to
ra

n
t 

k
ri

jg
t 

ee
n

 z
ek

er
e 

er
k

en
n

in
g

 v
an

 d
e 

b
u

u
rt

b
ew

o
n

er
s;

 d
at

 h
ij

 z
ic

h
 d

aa
rm

ee
 a

fh
an

k
el

ij
k

 

o
p

st
el

t,
 w

o
rd

t 
n

ie
t 

g
et

h
em

at
is

ee
rd

 

d
e 

p
as

to
r 

is
 e

n
ig

sz
in

s 
g

ef
ru

st
re

er
d

 d
o

o
r 

d
e 

b
e-

ëi
n

d
ig

in
g

 v
/d

 m
aa

lt
ij

d
v

o
o

rz
ie

n
in

g
 

“E
r 

zi
jn

 e
n

 b
ev

es
ti

g
en

 w
at

 g
o

ed
 i

s 
in

 w
at

 h
ij

 

d
o

et
” 

P
A

N
T

: 
ze

lf
 b

ep
al

en
 v

s.
 z

ic
h

 s
ch

ik
k

en
 n

aa
r 

b
ep

a-

li
n

g
 p

as
to

r 
(m

.b
.t

. 
v

ri
jw

il
li

g
er

sw
er

k
 i

n
 p

ar
o

ch
ie

);
 

zi
ch

t 
h

eb
b

en
 o

p
 g

o
ed

er
en

; 
P

A
R

: 
zi

ch
ze

lf
 s

o
m

s 

in
 d

e 
w

eg
 z

it
te

n
, 

m
aa

r 
o

o
k

 z
ic

h
ze

lf
 k

en
n

en
; 

“t
h

eo
lo

g
ie

 d
ie

 u
it

 j
ez

el
f 

k
o

m
t”

 

P
A

N
T

: 
zi

ch
t 

h
eb

b
en

 o
p

 g
o

ed
er

en
; 

zi
ch

 i
n

la
te

n
 

o
p

 z
ij

n
 e

ig
en

 l
ev

en
 e

n
 w

ed
er

v
ar

en
, 
er

 e
en

 p
o

si
-

ti
ev

e 
d

ra
ai

 a
an

 w
et

en
 t

e 
g

ev
en

; 
P

A
R

: 
to

t 
z’

n
 

b
es

ch
ik

k
in

g
 h

eb
b

en
 w

aa
r 

h
ij

 i
n

 z
ij

n
 e

ig
en

 l
ev

en
 

en
 w

ed
er

v
ar

en
 t

eg
en

aa
n

 l
o

o
p

t 
en

 m
ee

 w
o

rs
te

lt
 

7
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 g

o
ed

er
en

? 
(e

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
3

 

v
an

 i
n

 t
o

ta
al

 7
 e

p
is

o
d

es
) 

a.
 W

ie
 z

ie
t 

w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

? 

b
. 
W

ie
 i

s 
d

e 
b

el
an

g
ri

jk
st

e 
ac

to
r 

v
an

 v
er

b
et

er
in

g
? 

a.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

zi
jn

 d
e 

g
o

ed
er

en
 

v
/d

 p
as

to
r 

en
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
co

n
-

g
ru

en
t?

 

b
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
k

an
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 

zi
ch

 i
n

la
te

n
 o

p
 h

et
 (

g
ew

ij
zi

g
d

e)
 

p
er

sp
ec

ti
ef

 a
/h

 e
in

d
 v

/d
 c

as
u

s?
 

c.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

v
al

t 
d

e 
p

as
to

ra
n

t 
a/

h
 

ei
n

d
 m

ee
r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 s

am
en

? 

d
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
v

al
t 

d
e 

p
as

to
r 

a/
h

 

ei
n

d
 m

ee
r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 s

am
en

 

1
0

. 
O

p
g

av
e 

w
aa

rv
o

o
r 

d
e 

p
as

to
r 

zi
ch

ze
lf

 s
te

lt
, 

g
e-

co
n

st
ru

ee
rd

 a
ls

 e
en

 c
it

aa
t 

v
/d

 p
as

to
r 

ze
lf

 

a.
 …

 o
p

 e
n

ig
 m

o
m

en
t 

in
 h

et
 p

ro
-

ce
s?

 

b
. 
…

 h
et

 g
eh

ee
l 

o
v

er
zi

en
d

? 

8
. 
D

ra
g

er
 v

/d
 

d
y

n
am

ie
k

 

9
. 
R

es
u

lt
aa

t 

1
1

. 
W

el
k

e 

g
ed

aa
n

te
s 

v
an

 (
re

sp
ec

t 

v
o

o
r)

 a
u

to
-

n
o

m
ie

 e
n

 

au
th

en
ti

ci
te

it
 

to
n

en
 e

n
 

o
n

tv
o
u

w
en

 

zi
ch

 (
en

 w
el

-

k
e 

n
ie

t)
…

? 



BIJLAGEN 

A.B. TIMMERMAN 80

C
as

u
s 

0
9

4
 M

ev
ro

u
w

 V
 

v
er

te
ll

en
 v

an
 h

et
 v

er
h

aa
l 

v
an

 h
aa

r,
 t

o
t 

h
et

 e
in

d
e 

m
et

 d
e 

k
ra

ch
t 

v
/d

 l
ie

fd
e 

v
o

lg
eh

o
u

d
en

 z
o

rg
en

 

v
o

o
r 

h
aa

r 
o

v
er

 d
e 

sc
h

re
ef

 g
aa

n
d

e 
m

an
 

d
e 

p
as

to
r 

g
aa

t 
o

p
 b

ez
o

ek
 e

en
 p

aa
r 

m
aa

n
d

en
 

n
ad

at
 h

ij
 d

e 
u

it
v

aa
rt

 v
/d

 m
an

 v
/d

 p
as

to
ra

n
te

 

h
ee

ft
 g

ed
aa

n
 

d
e 

p
as

to
r 

b
eg

in
t,

 i
n

 e
1

-2
/5

, 
m

et
 b

ij
st

u
re

n
 (

o
p

 

so
ci

al
e 

co
n

ta
ct

en
),

 m
aa

r 
g

aa
t 

o
v

er
 o

p
 a

an
sl

u
i-

te
n

, 
in

 e
3

/5
, 
zo

d
ra

 d
e 

p
as

to
ra

n
te

 b
eg

in
t 

te
 v

er
-

te
ll

en
 o

v
er

 h
et

 o
v

er
sp

el
 v

an
 h

aa
r 

m
an

 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

ee
n

 v
ei

li
g

e 
p

le
k

 a
an

 w
aa

ro
p

 h
et

 

v
er

h
aa

l 
zi

ch
 k

an
 o

n
tr

o
ll

en
 

lu
is

te
ra

ar
 

(d
e 

p
as

to
r 

k
o

m
t 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 (
en

 h
aa

r 
v

ri
en

-

d
in

n
en

) 
te

g
en

 i
n

 v
ie

ri
n

g
en

) 

“j
e 

m
o

et
 m

et
 b

ei
d

e 
b

en
en

 o
p

 d
e 

g
ro

n
d
 s

ta
an

 e
n

 

n
ie

t 
u

it
 d

e 
w

er
el

d
 w

eg
v

lu
ch

te
n

 i
n

 e
en

 o
n

g
e-

zo
n

d
 g

el
o

o
f”

 

1
. 
m

o
ra

li
se

re
n

d
: 

u
 h

ee
ft

 t
o

ch
 w

el
 s

o
ci

al
e 

co
n

-

ta
ct

en
?;

 2
. 
p

as
t.

-p
sy

ch
. :

 z
ic

h
 k

u
n

n
en

 u
it

sp
re

k
en

 

d
e 

p
as

to
r 

g
aa

t 
h

et
 g

es
p

re
k

 o
v

er
 d

e 
Je

zu
sv

er
-

sc
h

ij
n

in
g

en
 e

n
 d

e 
v

ro
m

e 
b

o
ek

en
 e

n
 o

b
je

ct
en

 

v
/d

 p
as

to
ra

n
te

 u
it

 d
e 

w
eg

 

‘G
o

d
 h

ee
ft

 o
n

s 
h

et
 l

ev
en

 g
es

ch
o

n
k

en
 e

n
 

sc
h

en
k

t 
o

n
s 

aa
n

 e
lk

aa
r;

 z
ij

n
 w

ij
sh

ei
d

 e
n

 k
ra

ch
t 

h
el

p
en

 o
n

s 
w

aa
r 

h
et

 l
ev

en
 s

o
m

s 
te

 g
ro

o
t 

is
’ 

fu
n

ct
io

n
ee

rt
 a

ls
 e

en
 a

ch
te

rg
ro

n
d

o
v

er
tu

ig
in

g
 

–
 

h
aa

r 
v

er
h

aa
l 

k
u

n
n

en
 d

o
en

 e
n

 b
eg

ri
p

 e
rv

o
o

r 
v

/d
 

p
as

to
r;

 e
rk

en
n

in
g

 v
an

 h
aa

r 
v

ro
o

m
h

ei
d

 

te
ru

g
h

o
u

d
en

d
e 

b
es

ch
ik

b
aa

rh
ei

d
 (

A
) 

n
aa

r 
to

e:
 s

o
ci

al
e 

in
b

ed
d

in
g

 (
G

);
 G

o
d

s 
li

ef
d

e 

er
v

ar
en

 (
H

);
 v

an
 w

eg
: 

u
it

g
ez

u
iv

er
d

e 
re

li
g

ie
u

ze
 

w
er

k
el

ij
k

h
ei

d
se

rv
ar

in
g

 (
W

) 

C
as

u
s 

0
6

1
 P

au
li

n
e 

zi
ch

 v
er

zo
en

en
 m

et
 d

e 
w

eg
 d

ie
 h

aa
r 

d
o

ch
te

r 
g

aa
t 

en
 d

ie
 a

n
d

er
s 

is
 d

an
 z

ij
 z

ic
h

 h
ad

v
o

o
rg

es
te

ld
 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 b
eg

in
t 

ti
jd

en
s 

ee
n

 w
er

k
o

v
er

le
g

 m
et

 

d
e 

p
as

to
r 

o
v

er
 d

e 
cr

is
is

 i
n
 h

aa
r 

g
ez

in
, 

d
e 

p
as

to
r 

g
aa

t 
ee

n
 p

aa
r 

k
ee

r 
n

aa
r 

h
aa

r 
te

ru
g

 o
m

 e
ro

p
 d

o
o

r 

te
 p

ra
te

n
 

d
e 

p
as

to
r 

sl
u

it
 e

er
st

 a
an

, 
m

aa
r 

g
aa

t 
sn

el
 b

ij
st

u
re

n
 

(a
ls

 h
em

 d
u

id
el

ij
k

 w
o

rd
t 

d
at

 d
e 

p
as

to
ra

n
te

 z
ic

h
-

ze
lf

 r
el

ig
ie

u
s 

b
ek

n
el

t)
 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

zi
ch

 a
an

 v
o

o
r 

g
es

p
re

k
 e

n
 g

aa
t 

h
er

h
aa

ld
el

ij
k

 o
p

 b
ez

o
ek

 

co
m

m
u

n
ic

at
o

r,
 g

es
p

re
k

sl
ei

d
er

 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 i
s 

al
 c

o
ö

rd
in

at
ri

ce
 v

an
 h

et
 E

er
st

e 

C
o

m
m

u
n

ie
-p

ro
je

ct
; 

o
o

k
 d

e 
an

d
er

e 
g

ez
in

sl
ed

en
 

k
en

n
en

 d
e 

p
as

to
r 

“w
e 

zi
jn

 m
et

 e
lk

aa
r 

en
 w

e 
zi

jn
 v

an
 e

lk
aa

r,
 d

u
s 

la
te

n
 w

e 
el

k
aa

r 
ee

n
s 

w
at

 h
el

p
en

” 

1
. 
p

as
t.

-p
sy

ch
.:

 z
ic

h
 k

u
n

n
en

 u
it

sp
re

k
en

 t
/o

 e
lk

aa
r 

en
 z

ic
h
 z

o
 (

w
ee

r)
 v

er
b

in
d

en
; 

2
. 
b

ij
b

.-
th

eo
l.

: 

G
o

d
sb

ee
ld

 v
er

ru
im

en
 (

M
t 

2
5

) 

d
e 

p
as

to
r 

p
ro

b
ee

rt
 h

et
 G

o
d

sb
ee

ld
 v

/d
 p

as
to

ra
n

te
 

te
 v

er
ru

im
en

 (
en

 g
aa

t 
m

et
 h

aa
r 

in
 g

es
p

re
k

 o
v

er
 

b
ij

b
el

te
k

st
en

) 

‘I
n

 d
e 

ru
im

te
 t

u
ss

en
 m

en
se

n
 d

ie
 e

lk
aa

r 
zo

ek
en

, 

ze
n

d
t 

G
o

d
 h

aa
r 

h
el

en
d

e 
R

o
ea

ch
 e

n
 r

o
ep

t 
Z

ij
 

m
en

se
n

 t
o

t 
b

ar
m

h
ar

ti
g

 l
ev

en
’ 

le
id

t 
to

t 
h

an
d

e-

li
n

g
sa

an
w

ij
zi

n
g

en
 

o
n

d
er

st
eu

n
in

g
 d

o
o
r 

d
e 

p
as

to
r 

v
an

 h
aa

r 
(g

el
o

v
ig

e)
 

o
v

er
tu

ig
in

g
 

o
n

d
er

st
eu

n
in

g
 d

o
o
r 

d
e 

p
as

to
r 

v
an

 h
aa

r 
(g

el
o

v
ig

e)
 

o
v

er
tu

ig
in

g
 

b
es

ch
ik

b
aa

rh
ei

d
 v

o
o

r 
g

es
p

re
k

 (
A

);
 g

ez
am

en
li

jk
 

b
ij

b
el

v
er

st
aa

n
 (

C
) 

n
aa

r 
to

e:
 i

n
n

er
li

jk
e 

ru
im

te
 (

F
);

 c
o

m
m

u
n

ic
at

ie
 

b
in

n
en

 g
ez

in
 (

G
);

 v
an

 w
eg

: 
h

el
d

er
h

ei
d

 o
v

er
 d

e 

b
et

ek
en

is
 v

an
 (

d
e 

ei
g

en
) 

se
k

su
al

it
ei

t 
(W

) 

C
as

u
s 

1
1

6
 J

o
la

n
d

a 

in
n

er
li

jk
e 

ru
st

 v
in

d
en

 d
o

o
r 

st
eu

n
 v

an
u
it

 d
e 

er
v

a-

ri
n

g
 v

an
 G

o
d

s 
n

ab
ij

h
ei

d
 e

n
 l

ie
fd

e 
in

 h
aa

r 
le

v
en

 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 s
tu

u
rt

 d
e 

p
as

to
r 

ee
n

 e
-m

ai
l,

 d
ie

 

d
o

o
r 

d
e 

p
as

to
r 

w
o

rd
t 

o
p

g
ev

at
 a

ls
 e

en
 n

o
o

d
k

re
et

, 

w
aa

rn
a 

zi
j 

h
aa

r 
b

el
t 

d
e 

p
as

to
r 

st
u

u
rt

 v
an

af
 h

et
 b

eg
in

 b
ij

, 
m

aa
r 

b
li

jf
t 

b
in

n
en

 h
et

 g
ed

ac
h

te
sp

o
o

r 
v

/d
 p

as
to

ra
n

te
 (

b
eh

al
v

e 

in
 e

7
/7

 w
aa

r 
h

et
 o

v
er

 h
et

 z
o

o
n

tj
e 

v
/d

 p
as

to
ra

n
te

 

g
aa

t)
 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

ee
n

 t
ra

je
ct

 v
an

 s
tr

ic
t 

g
es

tr
u

ct
u

-

re
er

d
e 

b
eg

el
ei

d
in

g
sg

es
p

re
k

k
en

 a
an

 

g
ee

st
el

ij
k

 b
eg

el
ei

d
er

 

d
e 

p
as

to
r 

h
ee

ft
 h

aa
r 

(e
n

 h
aa

r 
m

an
) 

o
o

k
 i

n
 e

en
 

ca
te

ch
es

eg
ro

ep
je

 e
n

 k
o

m
t 

o
o

k
 h

et
 z

o
o

n
tj

e 
in

 d
e 

p
ar

o
ch

ie
 t

eg
en

 

“j
e 

m
o

et
 j

e 
co

n
ce

n
tr

er
en

 o
p

 w
at

 j
e 

ru
st

 g
ee

ft
 e

n
 

g
o

ed
 d

o
et

, 
en

 n
ie

t 
o

p
 w

at
 j

e 
o

n
ru

st
 g

ee
ft

 e
n

 g
ee

n
 

g
o

ed
 d

o
et

” 
(v

an
 I

g
n

at
iu

s)
 (

im
p

li
ci

et
) 

1
. 
p

as
t.

-p
sy

ch
.:

 e
m

o
ti

es
 b

en
o

em
en

 e
n

 c
o

n
fr

o
n

te
-

re
n

; 
2

. 
p

as
to

ra
al

: 
sp

re
k

en
 o

v
er

 G
o

d
, 

b
id

d
en

, 
b

ij
-

b
el

v
er

h
al

en
; 

3
. 
ca

t.
 h

u
lp

sp
o
o

r :
 p

re
ek

 N
o

u
w

en
; 

4
. 

zi
js

p
o

o
r:

 z
o

o
n

tj
e 

(i
n

 e
7

/7
) 

d
e 

p
as

to
r 

v
o

lg
t 

ee
n

 v
as

t 
ri

tu
ee

l 
aa

n
 b

eg
in

 e
n

 e
in

d
 

v
an

 e
lk

 g
es

p
re

k
, 
sp

re
ek

t 
o

v
er

 b
id

d
en

 t
o

t 
G

o
d

 e
n

 

ra
ad

t 
aa

n
 e

en
 b

ep
aa

ld
 b

ij
b

el
v

er
h

aa
l 

te
 l

ez
en

 

‘e
lk

e 
m

en
s 

is
 e

en
 g

el
ie

fd
 k

in
d

 v
an

 G
o

d
’ 

fu
n

ct
io

-

n
ee

rt
 a

ls
 e

en
 (

v
as

te
) 

ac
h

te
rg

ro
n

d
so

v
er

tu
ig

in
g
 

G
o

d
s 

li
ef

d
e 

er
v

ar
en

, 
in

n
er

li
jk

e 
ru

st
 

o
v

er
d

ra
ch

t 
g

el
o

o
f 

aa
n

 h
aa

r 
k

in
d

er
en

 

m
et

h
o

d
is

ch
e 

b
es

ch
ik

b
aa

rh
ei

d
 (

A
);

 b
id

d
en

d
 s

a-

m
en

 o
p

 z
o

ek
 n

aa
r 

d
e 

b
ij

b
el

se
 G

o
d

 (
C

) 

n
aa

r 
to

e:
 z

el
fz

o
rg

 (
F

),
 G

o
d

s 
li

ef
d

e 
er

v
ar

en
 (

H
);

 

v
an

 w
eg

: 
h

el
d

er
h

ei
d

 o
v

er
 s

ch
u

ld
g

ev
o
el

 (
W

);
 w

at
 

o
n

ru
st

 g
ee

ft
 (

X
) 

G
E

G
E

V
E

N
S

M
A

T
R

IX
 

1
. 
 T

h
em

a,
 o

p
g

ev
at

 a
ls

 d
e 

o
p

g
av

e 
w

aa
rv

o
o

r 
d

e 

p
as

to
ra

n
t 

st
aa

t 

2
. 
W

ie
 n

ee
m

t 
h

et
n

it
ia

ti
ef

? 

3
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 (

aa
n

sl
u

it
en

 b
ij

, 
b

ij
st

u
re

n
 b

in
n

en
 

en
 c

o
rr

ig
er

en
 v

an
 b

u
it

en
) 

h
et

 g
ed

ac
h

te
sp

o
o

t 
v

an
 d

e 

p
as

to
ra

n
t?

 (
3

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
v

an
 i

n
 t

o
ta

al
 7

 e
p

is
o

d
es

 

a.
 …

 e
en

 (
w

el
d

ad
ig

e)
 b

et
re

k
k

in
g

 

b
. 
…

zi
ch

ze
lf

 o
p

/i
n

 e
en

 b
ep

aa
ld

e 

p
le

k
/p

o
si

ti
e/

ro
l 

c.
 …

 e
en

 (
v

an
ze

lf
sp

re
k

en
d

e)
 

g
em

ee
n

sc
h

ap
? 

d
. 
…

 e
en

 e
ig

en
 b

es
ta

an
se

th
o

s 

e.
 …

 (
v

er
sc

h
il

le
n

d
e)

 s
p

o
re

n
 

f.
 …

 s
p

ec
if

ie
k

e 
p

as
to

ra
le

 v
er

ri
ch

-

ti
n

g
en

? 

5
. 
W

el
k

e 
g

el
o

o
fs

in
zi

ch
te

n
 v

er
b

in
d

t 
d

e 
p

as
to

r 
o

p
 

w
el

k
e 

m
an

ie
r 

m
et

 z
ij

n
/h

aa
r 

h
an

d
el

en
 a

ls
 p

as
to

r?
 

a.
 W

at
 l

ee
k

 h
et

 e
v

id
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

b
. 
W

at
 b

li
jk

t 
h

et
 l

at
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

c.
 W

el
k

e 
g

o
ed

er
en

 z
ij

n
 v

er
b

o
n

-

d
en

 m
et

 h
et

 h
an

d
el

en
 v

/d
 p

as
to

r?
 

d
. 
N

aa
r 

w
el

k
e 

g
o

ed
er

en
 w

o
rd

t 
to

e 

b
ew

o
g

en
 e

n
 v

an
 w

el
k

e 
w

o
rd

t 

w
eg

 b
ew

o
g

en
? 

4
. 
W

at
 i

s 
h

et
 

aa
n

b
o

d
 v

/d
 

p
as

to
r 

in
 

te
rm

en
 v

an
…

 

(e
n

 w
o

rd
t 

d
it

 

aa
n

v
aa

rd
t)

 

 6
. 
G

o
ed

er
en

 

(e
n

 h
u

n
 o

n
t-

w
ik

k
el

in
g

) 



BIJLAGE 6.7 

 

GEZIEN DE ANDER 81

v
/d

 3
 s

ai
ll

an
te

 g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

w
t 

(A
) 

zi
ch

 h
et

 

m
ee

st
 i

n
 e

3
/5

, 
(G

) 
d

ee
ls

 i
n

 e
1

-2
/5

 e
n

 d
ee

ls
 i

n
 

e3
-4

/5
 e

n
 (

H
) 

in
 e

5
/5

; 
w

eg
b

ew
eg

en
 v

an
 (

W
) 

g
eb

eu
rt

 i
n

 e
2

/5
 

d
e 

p
as

to
r 

v
o

lg
t 

h
et

 v
er

h
aa

l 
v

/d
 p

as
to

ra
n

te
 

d
o

o
r 

zi
jn

 n
ie

t-
o

o
rd

el
en

d
e 

h
o

u
d

in
g

 n
o
d

ig
t 

d
e 

p
as

to
r 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 u
it

 h
aa

r 
h

el
e 

v
er

h
aa

l 
te

 

v
er

te
ll

en
 

in
 1

e  i
n

st
an

ti
e 

li
jk

en
 d

e 
g

o
ed

er
en

 v
/d

 p
as

to
r 

en
 

v
/d

 p
as

to
ra

n
te

 i
n

 h
et

 g
eh

ee
l 

n
ie

t 
co

n
g

ru
en

t:
 d

e 

p
as

to
r 

v
in

d
t 

co
n

ta
ct

 m
et

 a
n

d
er

en
 b

el
an

g
ri

jk
, 
d

e 

p
as

to
ra

n
te

 c
o

n
ta

ct
 m

et
 h

et
 h

ei
li

g
e;

 a
an

 h
et

 e
in

d
 

b
li

jk
t 

o
o

k
 d

e 
p

as
to

r 
za

k
en

 v
an

 G
o

d
 d

o
o

r 
te

 

k
ri

jg
en

 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 h
ee

ft
 h

aa
r 

h
el

e 
v

er
h

aa
l 

k
u

n
n

en
 

d
o

en
 e

n
 d

e 
er

k
en

n
in

g
 v

an
 d

e 
p

as
to

r 
v

er
k

re
g

en
 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

 i
s 

b
ev

es
ti

g
d

 i
n

 h
aa

r 
v

er
si

e 
v

an
 

h
et

 v
er

h
aa

l 

d
e 

p
as

to
r 

is
 g

er
u

st
g

es
te

ld
 i

n
 z

ij
n

 z
o

rg
 d

at
 d

ez
e 

p
as

to
ra

n
te

 g
ee

n
 c

o
n

ta
ct

en
 m

et
 a

n
d

er
e 

m
en

se
n

 

zo
u

 h
eb

b
en

 

“N
ie

t 
v

o
o

ru
it

lo
p

en
, 
er

 d
ic

h
tb

ij
 b

li
jv

en
 e

n
 g

ee
n

 

w
aa

rd
eo

o
rd

el
en

 v
el

le
n

” 

P
A

N
T

: 
ze

lf
 b

ep
al

en
 c

o
n

ta
ct

 m
et

 p
as

to
r 

(n
ie

t)
 ;

 

P
A

R
: 

m
e 

n
ie

t 
zo

m
aa

r 
la

te
n

 i
n

sc
h

ak
el

en
 i

n
 d

e 

o
n

d
er

n
em

in
g

 v
an

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

P
A

N
T

: 
zi

ch
 i

n
la

te
n

 o
p

 h
aa

r 
ei

g
en

 l
ev

en
sg

e-

sc
h

ie
d

en
is

 w
aa

ri
n

 h
aa

r 
m

an
 h

aa
r 

h
ee

ft
 b

ed
ro

-

g
en

; 
P

A
R

: 
g

ee
n

 w
aa

rd
eo

o
rd

el
en

 v
el

le
n

; 
to

t 
z’

n
 

b
es

ch
ik

k
in

g
 h

eb
b

en
 w

aa
r 

h
ij

 z
el

f 
in

sp
ir

at
ie

 u
it

 

p
u

t 
(n

ie
t?

) 

v
/d

 4
 s

ai
ll

an
te

 g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

w
en

 (
C

) 
en

 (
F

) 

zi
ch

 h
et

 m
ee

st
 i

n
 e

1
/4

 e
n

 (
A

) 
en

 (
G

) 
in

 e
3

/4
; 

w
eg

b
ew

eg
en

 v
an

 (
W

) 
g

eb
eu

rt
 i

n
 e

1
/4

 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

 

d
e 

p
as

to
r 

en
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
k

o
m

en
 s

am
en

 t
o

t,
 e

er
st

, 

h
et

 d
ri

e-
g

es
p

re
k

 e
n

, 
v

er
v

o
lg

en
s,

 h
et

 g
ez

in
sg

e-

sp
re

k
 

b
ei

d
e 

zi
jn

 a
ct

ie
f 

b
et

ro
k

k
en

 b
ij

 d
e 

g
el

o
o

fs
-

g
em

ee
n

sc
h

ap
; 

d
e 

p
as

to
r 

h
er

k
en

t 
h

et
 g

el
o

v
en

 v
an

 

d
e 

p
as

to
ra

n
te

, 
m

aa
r 

is
 d

aa
ri

n
 z

el
f 

v
er

d
er

 g
eë

v
o

lu
-

ee
rd

 

in
 i

ed
er

 g
ev

al
 b

li
jf

t 
d

e 
v

er
b

in
d

in
g

 m
et

 h
aa

r 
d

o
ch

-

te
r 

in
 s

ta
n

d
 

h
et

 g
ez

in
 k

an
 i

n
 i

ed
er

 g
ev

al
 m

et
 e

lk
aa

r 
v

er
d

er
 

(i
.h

.b
. 
d

e 
m

o
ed

er
 m

et
 h

aa
r 

d
o

ch
te

r)
 

d
e 

p
as

to
r 

li
jk

t 
te

v
re

d
en

 m
et

 w
at

 h
ij

 h
ee

ft
 w

et
en

 t
e 

b
ev

o
rd

er
en

 

“O
n

o
m

w
o

n
d

en
 b

es
ch

ik
b

aa
r 

zi
jn

 v
o

o
r 

(g
ro

ep
s)

g
es

p
re

k
 o

p
d

at
 m

en
se

n
 a

an
 z

ic
h

ze
lf

 k
u

n
-

n
en

 w
o

rd
en

 t
er

u
g

g
eg

ev
en

 e
n

 z
ic

h
 m

et
 e

lk
aa

r 

k
u

n
n

en
 b

li
jv

en
 v

er
b

in
d

en
” 

P
A

N
T

: 
; 

P
A

R
: 

ei
g

en
 a

u
th

en
ti

ci
te

it
 b

ew
ar

en
 (

d
at

-

g
en

e 
d

at
 i

k
 i

n
 m

ij
n

 l
ev

en
 h

eb
 o

p
g

ed
aa

n
, 
v

ru
ch

t-

b
aa

r 
m

ak
en

 n
aa

r 
d

e 
p

as
to

ra
n

te
 t

o
e?

) 

P
A

N
T

: 
zi

ch
t 

h
eb

b
en

 o
p

 g
o

ed
er

en
 (

g
ez

in
, 
re

la
ti

e 

m
et

 G
o

d
, 
se

k
su

al
it

ei
t 

(n
ie

t)
);

 P
A

R
: 

m
en

se
n

 t
e-

ru
g

g
ev

en
 a

an
 z

ic
h

ze
lf

 (
=

 z
ic

h
t 

la
te

n
 k

ri
jg

en
 o

p
 

zi
ch

ze
lf

?)
 

d
e 

4
 s

ai
ll

an
te

 s
am

en
g

es
te

ld
e 

g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

-

w
en

 z
ic

h
 h

et
 m

ee
st

 i
n

 1
/7

; 
(A

) 
en

 (
C

) 
to

n
en

 z
ic

h
 

o
o

k
 u

it
g

eb
re

id
 i

n
 e

6
/7

; 
w

eg
b

ew
eg

en
 v

an
 (

W
) 

g
eb

eu
rt

 i
n

 e
1

/7
 e

n
 v

an
 (

X
) 

ei
g

. 
d

e 
h

el
e 

ti
jd

 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

 

d
e 

p
as

to
r 

b
eg

in
t 

el
k

 g
es

p
re

k
 o

p
en

, 
m

aa
r 

st
o

o
t 

v
er

v
o

lg
en

s 
d

o
o

r 
n

aa
r 

w
at

 v
o

lg
en

s 
h

aa
r 

d
e 

k
er

n
 i

s 

b
ei

d
e 

st
aa

n
 p

o
si

ti
ef

 t
eg

en
o

v
er

 G
o

d
 e

n
 G

o
d

s 
li

ef
-

d
e,

 h
ec

h
te

n
 a

an
 b

id
d

en
 e

n
 v

o
el

en
 z

ic
h

 a
an

g
e-

sp
ro

k
en

 d
o
o

r 
d

e 
g

ed
ac

h
te

 d
at

 e
lk

e 
m

en
s 

ee
n

 

g
el

ie
fd

 k
in

d
 v

an
 G

o
d

 i
s 

aa
n

zi
en

li
jk

; 
in

 i
ed

er
 g

ev
al

 m
aa

k
t 

ze
 n

a 
h

et
 z

e-

v
en

d
e 

g
es

p
re

k
 g

ee
n

 n
ie

u
w

e 
af

sp
ra

ak
 

d
e 

p
as

to
r 

co
n

st
at

ee
rt

 e
en

 e
n

o
rm

e 
g

ro
ei

, 
v

o
o

ra
l 

o
p

 s
p

ir
it

u
ee

l 
g

eb
ie

d
 

d
e 

p
as

to
r 

is
 d

an
k

b
aa

r 
d

at
 d

e 
g

es
p

re
k

k
en

 m
et

 d
e 

p
as

to
ra

n
te

 h
aa

r 
o

o
k

 b
ij

 z
ic

h
ze

lf
 b

re
n

g
en

 d
o

o
rd

at
 

zi
j 

h
aa

r 
d

ie
p

st
e 

g
el

o
o

f 
m

et
 d

e 
p

as
to

ra
n

te
 k

an
 

d
el

en
 

“E
en

 l
u

is
te

re
n

d
 o

o
r 

b
ie

d
en

 e
n

 h
aa

r 
n

aa
r 

h
et

 l
ic

h
t 

d
ra

ai
en

” 

P
A

N
T

: 
ze

lf
 b

ep
al

en
 w

el
 o

f 
n

ie
t 

v
er

v
o

lg
 v

an
 c

o
n

ta
ct

 

m
et

 p
as

to
r 

(?
);

 

P
A

R
: 

ri
tu

al
is

ti
sc

h
 i

/h
 g

es
p

re
k

; 
aa

n
d

ri
n

g
en

 c
o

n
-

ta
ct

 n
ie

t 
te

 b
eë

in
d

ig
en

; 
b

ep
aa

ld
 (

ro
m

an
ti

sc
h

?)
 

sp
re

k
en

 o
v

er
 h

et
 i

n
n

er
li

jk
; 

al
s 

Je
zu

s 
h

an
d

el
en

 

P
A

N
T

: 
zi

ch
t 

h
eb

b
en

 o
p

 g
o

ed
er

en
; 

zi
ch

 i
n

la
te

n
 

o
p

 h
aa

r 
ei

g
en

 l
ev

en
; 

P
A

R
: 

aa
n

 a
n

d
er

en
 v

o
o

rh
o

u
-

d
en

 w
at

 h
aa

rz
el

f 
o

o
k

 l
u

k
t 

7
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 g

o
ed

er
en

? 
(e

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
3

 

v
an

 i
n

 t
o

ta
al

 7
 e

p
is

o
d

es
) 

a.
 W

ie
 z

ie
t 

w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

? 

b
. 
W

ie
 i

s 
d

e 
b

el
an

g
ri

jk
st

e 
ac

to
r 

v
an

 v
er

b
et

er
in

g
? 

a.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

zi
jn

 d
e 

g
o

ed
er

en
 

v
/d

 p
as

to
r 

en
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
co

n
-

g
ru

en
t?

 

b
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
k

an
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 

zi
ch

 i
n

la
te

n
 o

p
 h

et
 (

g
ew

ij
zi

g
d

e)
 

p
er

sp
ec

ti
ef

 a
/h

 e
in

d
 v

/d
 c

as
u

s?
 

c.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

v
al

t 
d

e 
p

as
to

ra
n

t 
a/

h
 

ei
n

d
 m

ee
r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 s

am
en

? 

d
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
v

al
t 

d
e 

p
as

to
r 

a/
h

 

ei
n

d
 m

ee
r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 s

am
en

 

1
0

. 
O

p
g

av
e 

w
aa

rv
o

o
r 

d
e 

p
as

to
r 

zi
ch

ze
lf

 s
te

lt
, 

g
e-

co
n

st
ru

ee
rd

 a
ls

 e
en

 c
it

aa
t 

v
/d

 p
as

to
r 

ze
lf

 

a.
 …

 o
p

 e
n

ig
 m

o
m

en
t 

in
 h

et
 p

ro
-

ce
s?

 

b
. 
…

 h
et

 g
eh

ee
l 

o
v

er
zi

en
d

? 

8
. 
D

ra
g

er
 v

/d
 

d
y

n
am

ie
k

 

9
. 
R

es
u

lt
aa

t 

1
1

. 
W

el
k

e 

g
ed

aa
n

te
s 

v
an

 (
re

sp
ec

t 

v
o

o
r)

 a
u

to
-

n
o

m
ie

 e
n

 

au
th

en
ti

ci
te

it
 

to
n

en
 e

n
 

o
n

tv
o
u

w
en

 

zi
ch

 (
en

 w
el

-

k
e 

n
ie

t)
…

? 



BIJLAGEN 

A.B. TIMMERMAN 82

               

               

C
as

u
s 

0
3

3
 E

el
co

 

zi
ch

 o
n

tw
ik

k
el

en
 t

o
t 

ee
n

 v
o

lw
as

se
n

 m
en

s,
 i

n
 

g
el

o
v

ig
, 
so

ci
aa

l 
en

 m
aa

ts
ch

ap
p

el
ij

k
 o

p
zi

ch
t,

 d
ie

 

in
 s

ta
at

 i
s 

to
t 

v
ri

j 
en

 v
er

an
tw

o
o

rd
el

ij
k

 h
an

d
el

en
 

d
e 

m
o

ed
er

s 
m

o
ed

er
 e

n
 o

p
v

o
ed

st
er

 v
an

 d
e 

p
as

to
-

ra
n

t 
b

el
t 

d
e 

p
as

to
r 

o
p

 o
m

d
at

 z
e 

zi
ch

 z
o

rg
en

 

m
aa

k
t;

 d
e 

p
as

to
r 

w
il

 d
at

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

ze
lf

 b
el

t,
 

w
at

 d
ez

e 
v

er
v

o
lg

en
s 

d
o

et
 

d
e 

p
as

to
r 

b
eg

in
t,

 i
n

 e
1

/4
, 
m

et
 b

ij
st

u
re

n
 (

o
m

d
at

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

v
in

d
t 

d
at

 h
ij

 o
p

 s
ch

o
o

l 
n

ie
t 

zi
jn

 b
es

t 

h
o

ef
t 

te
 d

o
en

) 
en

 b
li

jf
t 

b
ij

st
u

re
n

 (
o

p
 m

ee
d

o
en

 o
p

 

ei
g

en
 n

iv
ea

u
 e

n
 o

p
 e

en
 k

ri
ti

sc
h

 l
ez

en
 v

/d
 b

ij
b

el
) 

d
e 

p
as

to
r 

b
ie

d
t 

d
e 

p
as

to
ra

n
t 

ee
n

 s
o

o
rt

 t
h

u
is

, 
w

aa
r-

in
 z

ij
 a

ls
 e

en
 p

ra
at

p
aa

l 
en

 v
ra

ag
b

aa
k

 (
m

o
ed

er
?)

 

fu
n

ct
io

n
ee

rt
 

g
es

p
re

k
sp

ar
tn

er
, 
g

o
er

o
e 

(m
o

ed
er

?)
 

d
e 

p
as

to
r 

st
u

u
rt

 d
e 

p
as

to
ra

n
t 

n
aa

r 
d

e 
v

ie
ri

n
g

en
 e

n
 

n
aa

r 
h

et
 j

o
n

g
er

en
k

o
o

r;
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
g

aa
t 

n
aa

r 
d

e 

K
W

D
 e

n
 n

aa
r 

h
et

 g
em

en
g

d
 k

o
o

r 

“j
e 

m
o

et
 p

as
 h

an
d

el
en

 a
an

 m
en

se
n

 w
an

n
ee

r 
je

 

k
en

n
is

 v
an

 z
ak

en
 e

n
 d

e 
b

en
o

d
ig

d
e 

v
aa

rd
ig

h
ed

en
 

h
eb

t 
v

er
w

o
rv

en
” 

1
. 
p

as
t.

-p
sy

ch
.:

 z
ic

h
 k

u
n

n
en

 u
it

sp
re

k
en

; 
2

. 
p

as
t.

: 

zi
ch

 a
ls

 g
el

o
v

ig
e 

k
u

n
n

en
 u

it
sp

re
k

en
; 

3
. 
ca

t.
 h

u
lp

-

sp
o

o
r:

 b
ij

b
el

v
er

h
al

en
 k

ri
ti

sc
h

 (
n

ie
t 

al
le

en
 l

et
te

r-

li
jk

) 
le

ze
n

 

d
e 

p
as

to
r 

g
aa

t 
m

et
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
in

 g
es

p
re

k
 o

v
er

 

G
o

d
 e

n
 b

ij
b

el
 e

n
 p

ro
b

ee
rt

 h
em

 d
aa

rb
ij

 e
n

ig
e 

k
ri

ti
-

sc
h

e 
zi

n
 a

an
 t

e 
le

re
n

 

‘I
ed

er
e 

m
en

s 
is

 k
in

d
 v

an
 G

o
d

; 
G

o
d

 t
re

k
t 

m
et

 

ie
d

er
 o

p
 e

n
 v

er
b

in
d

t 
zi

ch
 m

et
 e

en
ie

d
er

s 
g

es
ch

ie
-

d
en

is
’ 

fu
n

ct
io

n
ee

rt
 a

ls
 e

en
 a

ch
te

rg
ro

n
d

o
v

er
tu

i-

g
in

g
 

w
eg

n
em

en
 v

an
 d

e 
zo

rg
 v

an
 z

ij
n

 o
m

a 

zi
ch

 g
el

o
v

ig
 o

n
tw

ik
k

el
en

 a
an

 d
e 

p
as

to
r 

v
er

an
tw

o
o

rd
e 

b
es

ch
ik

b
aa

rh
ei

d
 (

A
);

 v
er

b
in

d
in

g
 

m
et

 h
ei

ls
g

es
ch

ie
d

en
is

 (
C

) 

n
aa

r 
to

e:
 v

o
lw

as
se

n
 g

el
o

v
en

 (
F

);
  
v

an
 w

eg
: 

d
ir

ec
-

te
 r

el
at

ie
 m

et
 G

o
d

 (
W

) 

G
E

G
E

V
E

N
S

M
A

T
R

IX
 

1
. 
 T

h
em

a,
 o

p
g

ev
at

 a
ls

 d
e 

o
p

g
av

e 
w

aa
rv

o
o

r 
d

e 

p
as

to
ra

n
t 

st
aa

t 

2
. 
W

ie
 n

ee
m

t 
h

et
n

it
ia

ti
ef

? 

3
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 (

aa
n

sl
u

it
en

 b
ij

, 
b

ij
st

u
re

n
 b

in
n

en
 

en
 c

o
rr

ig
er

en
 v

an
 b

u
it

en
) 

h
et

 g
ed

ac
h

te
sp

o
o

t 
v

an
 d

e 

p
as

to
ra

n
t?

 (
3

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
v

an
 i

n
 t

o
ta

al
 7

 e
p

is
o

d
es

 

a.
 …

 e
en

 (
w

el
d

ad
ig

e)
 b

et
re

k
k

in
g

 

b
. 
…

zi
ch

ze
lf

 o
p

/i
n

 e
en

 b
ep

aa
ld

e 

p
le

k
/p

o
si

ti
e/

ro
l 

c.
 …

 e
en

 (
v

an
ze

lf
sp

re
k

en
d

e)
 

g
em

ee
n

sc
h

ap
? 

d
. 
…

 e
en

 e
ig

en
 b

es
ta

an
se

th
o

s 

e.
 …

 (
v

er
sc

h
il

le
n

d
e)

 s
p

o
re

n
 

f.
 …

 s
p

ec
if

ie
k

e 
p

as
to

ra
le

 v
er

ri
ch

-

ti
n

g
en

? 

5
. 
W

el
k

e 
g

el
o

o
fs

in
zi

ch
te

n
 v

er
b

in
d

t 
d

e 
p

as
to

r 
o

p
 

w
el

k
e 

m
an

ie
r 

m
et

 z
ij

n
/h

aa
r 

h
an

d
el

en
 a

ls
 p

as
to

r?
 

a.
 W

at
 l

ee
k

 h
et

 e
v

id
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

b
. 
W

at
 b

li
jk

t 
h

et
 l

at
en

te
 g

o
ed

 v
/d

 

p
as

to
ra

n
t?

 

c.
 W

el
k

e 
g

o
ed

er
en

 z
ij

n
 v

er
b

o
n

-

d
en

 m
et

 h
et

 h
an

d
el

en
 v

/d
 p

as
to

r?
 

d
. 
N

aa
r 

w
el

k
e 

g
o

ed
er

en
 w

o
rd

t 
to

e 

b
ew

o
g

en
 e

n
 v

an
 w

el
k

e 
w

o
rd

t 

4
. 
W

at
 i

s 
h

et
 

aa
n

b
o

d
 v

/d
 

p
as

to
r 

in
 

te
rm

en
 v

an
…

 

(e
n

 w
o

rd
t 

d
it

 

aa
n

v
aa

rd
t)

 

6
. 
G

o
ed

er
en

 

(e
n

 h
u

n
 o

n
t-

w
ik

k
el

in
g

) 



BIJLAGE 6.7 

 

GEZIEN DE ANDER 83

          

          

v
/d

 3
 s

ai
ll

an
te

 g
o

ed
er

en
 o

n
tv

o
u

w
t 

(C
) 

zi
ch

 h
et

 

m
ee

st
 i

n
 h

et
 g

eh
el

e 
p

ro
ce

s;
 (

A
) 

in
 e

3
-4

/4
 e

n
 (

F
) 

in
 e

3
/4

; 
w

eg
b

ew
eg

en
 v

an
 (

W
) 

g
eb

eu
rt

 i
n

 e
3

/4
 

d
e 

p
as

to
r 

zi
et

 w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

 

d
e 

p
as

to
r 

co
rr

ig
ee

rt
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
in

 z
ij

n
 o

p
v

at
ti

n
-

g
en

 o
v

er
 s

ch
o

o
l,

 p
re

ek
 e

n
 z

ij
n

 r
o

ep
in

g
 

b
ei

d
e 

w
il

le
n

 h
ei

l 
b

re
n

g
en

 e
n

 l
at

en
 z

ic
h

 s
tu

re
n

 

d
o

o
r 

w
at

 e
r 

o
p

 h
u

n
 p

ad
 k

o
m

t;
 v

o
o

r 
d

e 
p

as
to

r 
is

 

d
e 

g
em

ee
n

sc
h

ap
 e

ch
te

r 
v

an
 b

el
an

g
, 
v

o
o

r 
d

e 
p

as
-

to
ra

n
t 

d
e 

d
ir

ec
te

 r
el

at
ie

 m
et

 G
o

d
 

d
e 

p
as

to
ra

n
t 

li
jk

t 
h

ee
l 

te
v

re
d

en
 m

et
 z

ij
n

 g
es

p
re

k
-

k
en

 m
et

 d
e 

p
as

to
r 

en
 d

e 
o

n
tw

ik
k

el
in

g
en

 d
ie

 

d
aa

rd
o

o
r 

w
o

rd
en

 b
ev

o
rd

er
d

 

d
e 

p
as

to
ra

n
t 

w
il

 n
o

g
 s

te
ed

s 
ie

ts
 v

o
o

r 
an

d
er

en
 

b
et

ek
en

en
 

d
e 

p
as

to
r 

w
ee

t 
b

et
er

 w
at

 z
e 

in
 d

e 
b

eg
el

ei
d

in
g

 v
an

 

d
e 

p
as

to
ra

n
t 

k
an

 d
o

en
 e

n
 w

at
 z

e 
er

m
ee

 w
il

 

“Z
ic

h
 b

es
ch

ik
b

aa
r 

st
el

le
n

 o
m

 h
et

 g
es

p
re

k
 a

an
 t

e 

g
aa

n
 o

v
er

 h
o

e 
je

 a
ls

 g
el

o
v

ig
e 

m
en

s 
je

 l
ev

en
 k

u
n

t 

le
v

en
 e

n
 h

o
e 

d
at

 t
e 

v
er

b
in

d
en

 i
s 

m
et

 G
o

d
 e

n
 

D
ie

n
s 

v
er

h
aa

l 
m

et
 m

en
se

n
” 

P
A

N
T

: 
ze

lf
 b

ep
al

en
 c

o
n

ta
ct

 m
et

 p
as

to
r 

(g
ed

.)
; 

P
A

R
: 

aa
n

v
aa

rd
in

g
 (

im
p

li
ci

et
e)

 l
as

tg
ev

in
g

 d
o
o

r 

d
er

d
e 

t.
a.

v
. 

p
as

to
ra

n
t,

 t
er

w
ij

l 
to

ch
 d

e 
in

st
em

m
in

g
 

v
/d

 p
as

to
ra

n
t 

w
ez

en
li

jk
 b

li
jf

t 

P
A

N
T

: 
zi

ch
t 

h
eb

b
en

 o
p

 g
o

ed
er

en
; 

P
A

R
: 

re
ch

t 

d
o

en
 a

an
 a

u
th

en
ti

ek
 g

el
o

v
en

; 
aa

n
 a

n
d
er

en
 v

o
o

r-

h
o

u
d

en
 w

at
 v

o
o

r 
jo

u
ze

lf
 o

o
k

 b
el

an
g

ri
jk

 i
s 

7
. 
H

o
e 

is
 h

et
 e

p
is

o
d

is
ch

e 
v

er
lo

o
p

 v
/d

 c
as

u
s 

te
 t

y
p

e-

re
n

 m
et

 h
et

 o
o

g
 o

p
 g

o
ed

er
en

? 
(e

3
/7

 =
 e

p
is

o
d

e 
3

 

v
an

 i
n

 t
o

ta
al

 7
 e

p
is

o
d

es
) 

a.
 W

ie
 z

ie
t 

w
aa

rh
ee

n
 h

et
 m

o
et

? 

b
. 
W

ie
 i

s 
d

e 
b

el
an

g
ri

jk
st

e 
ac

to
r 

v
an

 v
er

b
et

er
in

g
? 

a.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

zi
jn

 d
e 

g
o

ed
er

en
 

v
/d

 p
as

to
r 

en
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 
co

n
-

g
ru

en
t?

 

b
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
k

an
 d

e 
p

as
to

ra
n

t 

zi
ch

 i
n

la
te

n
 o

p
 h

et
 (

g
ew

ij
zi

g
d

e)
 

p
er

sp
ec

ti
ef

 a
/h

 e
in

d
 v

/d
 c

as
u

s?
 

c.
 I

n
 w

el
k

e 
m

at
e 

v
al

t 
d

e 
p

as
to

ra
n

t 
a/

h
 

ei
n

d
 m

ee
r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 s

am
en

? 

d
. 
In

 w
el

k
e 

m
at

e 
v

al
t 

d
e 

p
as

to
r 

a/
h

 

ei
n

d
 m

ee
r 

m
et

 z
ic

h
ze

lf
 s

am
en

 

1
0

. 
O

p
g

av
e 

w
aa

rv
o

o
r 

d
e 

p
as

to
r 

zi
ch

ze
lf

 s
te

lt
, 

g
e-

co
n

st
ru

ee
rd

 a
ls

 e
en

 c
it

aa
t 

v
/d

 p
as

to
r 

ze
lf

 

a.
 …

 o
p

 e
n

ig
 m

o
m

en
t 

in
 h

et
 p

ro
-

ce
s?

 

b
. 
…

 h
et

 g
eh

ee
l 

o
v

er
zi

en
d

? 

8
. 
D

ra
g

er
 v

/d
 

d
y

n
am

ie
k

 

9
. 
R

es
u

lt
aa

t 

1
1

. 
W

el
k

e 

g
ed

aa
n

te
s 

v
an

 (
re

sp
ec

t 

v
o

o
r)

 a
u

to
-

n
o

m
ie

 e
n

 

au
th

en
ti

ci
te

it
 

to
n

en
 e

n
 

o
n

tv
o
u

w
en

 

zi
ch

 (
en

 w
el

-

k
e 

n
ie

t)
…

? 

 



BIJLAGEN 

A.B. TIMMERMAN 84

Bijlage 6.7.2: Verdichte gegevensmatrix 
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Bijlage 6.7.3: Nog-verder-verdichte gegevensmatrix 
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Bijlage 6.7.4: Kruistabellen 

De letters en kleuren in deze twee tabellen zijn overgenomen van de nog-verder-verdichte gegevens-

matrix, zie bijlage 6.7.3. 
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BIJLAGE 6.8: ‘TYPOLOGIE’ VAN PASTORAAT ALS STUURMANSKUNST 

6.8.1. Casussen 

Onderstaande figuur representeert een ‘typologie’ van pastoraat als stuurmanskunst. De onder deze 

‘typologie’ liggende eigenschappenruimte heeft drie dimensies. De eerste dimensie betreft het, in het 

verloop van het pastoraal proces bewegen naar saillante goederen toe (sturend of bijsturend), de twee-

de dimensie het wegbewegen van bepaalde goederen (gecontroleerd of ongecontroleerd) en de derde 

dimensie datgene waarvan wordt wegbewogen (betrekking of inhoud). 

 

 

BEWEGEN NAAR SAILLANTE GOEDEREN TOE 

(regel III) 

(EP.) KOERSVAST STUREND RESPONSIEF BIJSTUREND 

B
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R
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 p

as
to

ra
le

 i
n

h
o

u
d
 

1. ‘behouden koers’-koersvast 

033 Eelco (weg van: onbemiddelde 

relatie met God) 

116 Jolanda (weg van: helderheid 

over schuldgevoel; wat onrust 

geeft) 

121 Patrick (weg van: erkenning via 

liturgie) 

  gekanaliseerde ruimte bieden 

6. beheerst responsief bijsturend 

b
et

r.
 p

as
to

ra
le

 b
et

re
k

k
in

g
  3. bewaakt responsief bijsturend 

043 Fleur (weg van: pastor als vrien-

din) 

131 Anita (weg van: erkenning als 

onderschikking aan pastor) 

 

 

 

  verengende ruimte openen 
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2. ‘gestuurde koers’-koersvast 

034 Marie Bouman (weg van: ver-

zoening met eigen leven en 

met anderen) 

081 Mevrouw E (weg van: helderheid 

over wat is stukgemaakt; 

Gods vergeving) 

 

  beperkte ruimte maximaliseren 

5. onbewaakt responsief bijsturend 

061 Pauline (weg van: helderheid over 

de betekenis van (de eigen) 

seksualiteit) 

094 Mevrouw V (weg van: uitgezui-

verde religieuze werkelijk-

heidservaring) 

 

  beperkte ruimte openen 

b
et

r.
 p

as
to

ra
le

 b
e-
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k
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g
 

 4. idiosyncratisch responsief bijsturend 

052 Mevrouw S (weg van: helderheid 

over de onderlinge betrekking) 

 

 

 

  uitdijende ruimte inperken 
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6.8.2. Ruimte, beweeglijkheid en zelfkoers 
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BIJLAGE 6.9: GEGEVENSMATRIX STUURMANSKUNST EN AUTONOMIE & AUTHENTICITEIT 
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